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. :V REPUBLIŠKI ZBOR 

46. seja 

(29. septembra 1972) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci! Pričenjam 46. sejo 
republiškega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili: Jože Brilej, Majda Benedik, Janko Burnik, 
Miran Cvenk, Zdravko Dolinšek, Karel Forte, Stane Kavčič, Gregor Klančnik, 
Franjo Kordiš, Dušan Kolenc, Miha Prosen, Zdenko Roter, Lojzka Stropnik, 
Jožko Štrukelj, Ela Ulrih in Zoran Lešnik. 

Predlagam, da dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem seje, razširimo še z eno 
točko, in sicer z volitvami in imenovanji. 

Predlagam torej naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 45. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. osnutek sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega to- 

žilstva v SR Sloveniji; 
4. predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sred- 

stvi v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, 
trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti; 

5. osnutek zakona o Narodni banki Slovenije; 
6. predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks; 
7. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slo- 

venije kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih inve- 
sticijskih kreditov; 

8. predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije 
občinam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in neurju v letu 
1972; 

9. predlog za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo vgraditev 
za proizvodnjo osebnih avtomobilov v volški tovarni avtomobilov iz SFRJ v 
ZSSR, in o dobavah osebnih avtomobilov, nadomestnih delov zanje, kovinsko- 
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predelovalne opreme in materiala iz ZSSR v SFRJ v času od leta 1969 do 1975, 
ki je bil podpisan 27. februarja leta 1969 v Moskvi — soglasje; 

10. posojilna pogodba z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za finan- 
ciranje izgradnje 380-kilovoltnega prenosnega omrežja Jugoslavije in sporazum 
o garanciji (projekt prenosnega omrežja), sklenjen med SFRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj — soglasje; 

11. sporazum med ZDA in SFRJ o zavarovanju ameriških privatnih inve- 
sticij pred nekomercialnimi riziki — soglasje; 

12. predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo ptic, 
ki je bila sklenjena 18. oktobra 1950 v Parizu — soglasje; 

13. predlog zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval; 
14. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju 

otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 
15. spremembe in dopolnitve statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije 

— potrditev; 
16. predlog zakona o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti; 
17. predlog zakona o »Tednu otroka«; 
18. predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem; 
19. izvajanje sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije za izboljšanje 

krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji; 
20. osnutek zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva SFRJ iz SR 

Slovenije; 
21. predlog zakona o evidenci volilne pravice; 
22. osnutek zakona o poravnalnih svetih; 
23. osnutek zakona o zemljiškem katastru; 
24. osnutek zakona o geodetski izmeri; 
25. predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri 

vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji; 
26. volitve in imenovanja. 
Ali se strinjate s takim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, 

da je dnevni red sprejet. 
Prosim, da namesto odsotne tovarišice Stropnikove predlagate enega izmed 

poslancev, ki mi bo kot podpredsednik pomagal pri vodenju seje. (Poslanci pred- 
lagajo tovariša Rada Pušenjaka.) 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 45. 
seje republiškega zbora. Ima kdo kake pripombe ah predloge k zapisniku? (Ni 
pripomb.) Zapisnik 45. seje je torej odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Obveščam vas, da ne bomo poslušali odgovorov na poslansko vprašanje 

Staneta Jenka z dne 19. 7. in Ivana Krefta z dne 23. 7., ker bosta dobila pismena 
odgovora. Na poslansko vprašanje Ivana Krefta z dne 3. 8. in na poslansko 
vprašanje Rada Pušenjaka z dne 19. 9. bo izvršni svet odgovoril na prihodnji 
seji, prav tako pa tudi na poslansko vprašanje Branka Furlana z dne 22. 9. 
Imamo pa vprašanje Branka Furlana z dne 21. 9., na katero bo odgovoril Marko 
Kosin, načelnik urada za zunanje zadeve izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. 

Marko Kosin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
gradivu ste že dobili poslansko vprašanje tovariša Branka Furlana v zvezi z 



46. seja 5 

dejavnostjo italijanskih organov na področju občin Koper, Izola in Piran, ki 
tretiraj o naše državljane kot italijanske. 

V imenu izvršnega sveta odgovarjam: 
»Samo po sebi je pozitivno, da je Italija končno uredila priznanje pokojnin 

tudi tistim delavcem, ki so bili v letih 1921—1926 zaposleni pri zasebnih delo- 
dajalcih na takratnem italijanskem ozemlju. Do teh pokojnin je upravičenih tudi 
precej naših državljanov, ki so bili takrat zaposleni v Italiji, zdaj pa živijo pre- 
težno na območjih, ki so bila Jugoslaviji priključena na podlagi določil mirovne 
pogodbe in sklenjenega memoranduma o soglasju. 

Nikakor pa ni sprejemljiv način, na kakršnega italijanska stran priznava 
te pravice našim državljanom. Italijanske institucije namreč ta vprašanja ure- 
jajo neposredno z našimi državljani. V odnosih med suverenimi in enakoprav- 
nimi državami je povsem neobičajno, da ena država opravlja postopek za 
priznavanje pokojninskih in drugih pravic brez sodelovanja države, v kateri 
ti upravičenci živijo in katere državljani so. Zlasti pa je nevzdržen postopek 
v zvezi s temi pokojninami na območju občine Koper, Izola, Piran, Buje, Umag 
ter Novigrad. Tu se namreč med potrebnimi dokumenti za priznavanje pokojnin 
predpisuje tudi formular prošnje, ki navaja naše državljane, da prosijo itali- 
janski generalni konzulat v Kopru za potrdilo, da so ohranili status italijanskega 
državljana. Na istih formularjih je navedeno, da ti upravičenci živijo v coni B 
in ne v Jugoslaviji. 

To jasno govori, da so se tudi tokrat aktivirale sile, ki jih motijo dobri 
odnosi med dvema deželama in pozitivni procesi v Evropi, in skušajo celo 
vprašanja pokojnin zlorabiti za oživljanje teze o nekakšni coni B, nad katero 
naj bi imela Italija nekakšne »posebne« pravice. Ce izhajamo iz realnega stanja 
in iz povsem jasnih določil mirovne pogodbe in spomenice o soglasju, katere 
veljavo je ponovno potrdila tudi Italija z izjavo zunanjega ministra Moora 
z dne 21. 1. 1971, cone B že zdavnaj ni več, temveč je edino suverena Jugoslavija. 
Kdor temu oporeka, avtomatično odpira vprašanje statusa slovenskega ozemlja, 
ki je po Londonski spomenici o soglasju prišlo pod upravo Italije. 

Izvršni svet ocenjuje takšno ravnanje italijanskih institucij in organov v 
obalnih občinah kot nespoštovanje mednarodnih pogodb in kot nedopustno 
vmešavanje v notranje zadeve Jugoslavije, ki nikakor ni v skladu z dobrimi 
odnosi med Jugoslavijo in Italijo. 

Zato je načelnik urada za mednarodno sodelovanje dne 8. 9. 1972 opozoril 
generalnega konzula republike Italije v Kopru na nedopustnost takšnega rav- 
nanja v Kopru. Izvršni svet je s tem seznanil tudi pristojne zvezne organe in 
predlagal, da zvezni sekretariat za zunanje zadeve zahteva ustrezne ukrepe 
italijanske vlade. 

Predsednik Miran Goslar: Ima še kdo kako poslansko vprašanje? 
(Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na naslednjo točko. Predlagam, da nekoliko spremenimo vrstni 
red in da zaradi nujnosti zadeve takoj preidemo na 17. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o »Tednu otroka«. 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon v smislu 294. in 296. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije v zadnji fazi. Ali je kdo proti, da to obrav- 
navamo v zadnji fazi? (Ne javi se nihče.) Torej smo za to, da obravnavamo 
zakon kot predlog zakona. 
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Zakon sta obravnavala odbora za socialno politiko in zdravstvo in zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili. Na klop ste prejeli pripombe 
skupščine občine Šentjur pri Celju. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Vsako 
leto prvi ponedeljek v oktobru praznuje mednarodna javnost svetovni dan 
otroka. Praznovanju tega dneva, ki ga je razglasila generalna skupščina OZN, se 
je do danes pridružilo že več kot 100 držav, med njimi tudi Jugoslavija, 
ki je s posebno uredbo že leta 1954 določila, da se v Jugoslaviji v zvezi s praz- 
novanjem dneva otroka prvi teden v oktobru razglasi za »Teden otroka«. V tem 
tednu se vsako leto pridružimo razpravam o temi, ki jo UNICEF razglasi kot 
geslo, pod katerim naj se praznuje dan otroka, geslo pa je vedno vezano s kakim 
žgočim vprašanjem v zvezi s položajem otrok. 

Poleg tega pa so se po določilih te uredbe v Jugoslaviji v »Tednu otroka« 
pobirali posebni prispevki, s katerimi vsaj simbolično izkazujemo svojo soli- 
darnost pri urejanju položaja otrok. Izkazujemo, da smo kot družba in kot 
posamezniki pripravljeni delovati za to, da ustvarimo otrokom boljše življenjske 
razmere. 

Ker je uredba o »Tednu otroka« prenehala veljati, je bilo treba pripraviti 
nov zakon o »Tednu otroka«. Posebej je treba poudariti, da s tem zakonom 
sicer ničesar ne urejamo na novo niti ne razpisujemo novih prispevkov, ampak 
je bilo potrebno, lahko bi rekli formalno, z republiškimi predpisi potrditi že 
utečeno prakso. To dokazuje tudi dejstvo, da je bil na posvetovanju predstav- 
nikov vseh republik dne 10. 7. 1972 dosežen medrepubliški sporazum o tem, 
da se pobirajo prispevki od vozovnic, vstopnic in poštnih pošiljk, in sporazum 
glede višine prispevkov, tako da se kljub republiškim predpisom v vsej Jugo- 
slaviji uvede enoten prispevek. Tudi teksti republiških zakonov glede načina, 
virov in namena sredstva so bolj ali manj isti, ne da bi se o tem posebej do- 
govarjali. Dogovarjali smo se tudi o enotnih značkah za vso Jugoslavijo, vendar 
je bilo to glede na različna območja nemogoče izpeljati. 

V ponazoritev naj navedemo, da so v Bosni in Hercegovini sprejeli ta zakon 
že 1970. leta, v Srbiji konec lanskega leta, skupščina Makedonije ga sprejema 
hkrati z nami, medtem ko SR Hrvatska še ni sprejela posebnega zakona in 
računa, da bo »Teden otroka« uredila z zakonom o skupnosti otroškega varstva, 
letos pa bo pobiranje prispevkov v »Tednu otroka« organizirala po določilih 
stare uredbe. 

Tudi pri nas je dolgo obstajala dilema, ali naj se izda samostojen zakon 
o »Tednu otroka« ali naj se določila tega zakona vnesejo v zakon o skupnostih 
otroškega varstva. Glede na to, da je za ta zakon predvidena daljša javna 
razprava, v kateri naj bi se osredotočili predvsem na nekatera sistemska vpra- 
šanja, smo menili, da bi določila o »Tednu otroka« v tem sklopu vzbudila 
premajhno pozornost in je zato boljše, da se izda poseben zakon. Poudariti 
moramo, da smo res nekoliko kasno predlagali, naj se zakon sprejme po skraj- 
šanem postopku, to pa predvsem zaradi tega, ker gre za tako zakonsko besedilo, 
o katerem se pravzaprav ne da mnogo razpravljati zlasti zaradi tega, ker ne 
uvajamo ničesar novega. Bistveno je, da se bo zakon izvajal. Zato bi se vam 
rada zahvalila za vašo naklonjenost, da ste glasovali za skrajšani postopek. 

Hkrati z besedilom zakona smo pripravili navodila o izvajanju zakona, ki 
ga bo po določilu t. člena zakona '— če ga bomo tako sprejeli — izdal republiški 
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sekretar za finance. Dosežen je bil sporazum z delovnimi organizacijami, ki so 
prevzele obveznost pobiranja prispevkov, tako s ptt podjetjem, železniškimi 
podjetji, transportnimi podjetji itd. Natiskane so že posebne nalepke za vplačani 
znesek. Republiška skupnost otroškega varstva je prevzela vse organizacijske 
naloge, v dogovoru s sredstvi javnega obveščanja pa teče tudi že akcija obvešča- 
nja javnosti, tako da bodo občani na primeren način obveščeni o organizaciji 
tedna otroka. Menimo torej, da je kljub skrajšanemu postopku izvajanje 
zakona solidno pripravljeno, zakon in priprave za izvajanje zakona pa so 
usklađeni z vsemi zainteresiranimi institucijami in organizacijami. Čeprav smo 
res prosili za skrajšani postopek, menimo, da zakon ne bi mogel biti drugače 
pripravljen. To dokazuje tudi dejstvo, da k delovnemu osnutku zakona v raz- 
pravi od aprila do septembra predlagatelj pravzaprav ni prejel bistvenih pri- 
pomb, razen pripomb občine Šentjur. 

Zakon ureja samo pobiranje denarnih prispevkov v »Tednu otroka«. Raču- 
namo, da bomo v Sloveniji letos zbrali 1 200 000 dinarjev, kar je sicer v celotni 
kvoti sredstev za otroke malo, vendar lahko ob pravilni uporabi, ponekod veliko 
pomeni. Zato je v zakonu tudi določeno, da se zbrani denar porabi v tisti občini, 
kjer je bil zbran. 

Se pomembnejši pa je simbolični pomen tega prispevka. Pomembna je 
predvsem družbena aktivnost, ki naj bi se v tem tednu odvijala, kar sicer ni 
urejeno z zakonom, vendar kaže o tem povedati nekaj besed. UNICEF je kot 
letošnje geslo za svetovni dan otroka določil temo »Boljše življenje za otroke 
v siromašnih mestnih predelih in barakarskih naseljih«. Svet za vzgojo in 
varstvo otrok Jugoslavije pa je temo nekoliko spremenil glede na konkretne 
razmere v Jugoslaviji in predlaga, naj se »Teden otroka« v Jugoslaviji praznuje 
pod geslom »Izenačujmo pogoje razvoja vseh otrok v Jugoslaviji«. Tako se 
dejavnost ob »Tednu otroka« neposredno vključuje v naša prizadevanja za 
zmanjševanje neupravičenih socialnih razlik, katerih bistvena postavka je prav 
izenačevanje življenjskih razmer otrok iz različnih okolij. Ker smo v Sloveniji 
o tej temi prav letos že veliko razpravljali, smo sklenili, da bomo ob »Tednu 
otroka« pripravili konkretnejše in ožje programe, ki se vključujejo v ta pri- 
zadevanja. Tako je predsedstvo Zveze prijateljev mladine sklenilo, naj bi za 
letošnji »Teden otroka« kot izhodišče programa povzeli akcijski program SZDL 
za ustvarjanje boljših razmer za razvoj otrok. Sem se vključujejo posebni 
programi. Republiška skupnost otroškega varstva predvideva na primer obrav- 
navo problemov s področja socialnega varstva otrok. Tudi po občinah naj bi 
pripravili svoje programe, ki naj bi bili čimbolj konkretno povezani z najbolj 
žgočimi problemi, ki se na področju varstva otrok kažejo v občini. 

Če naslov letošnjega svetovnega dneva otrok jemljemo v njegovem naj- 
širšem pomenu, ne pomeni samo barakarskih naselij, ampak nasploh revščino 
posameznih sistemov in oblik skrbi za otroke. Celotna dejavnost ob »Tednu 
otroka« naj bi pripomogla k temu, da se ti sistemi in oblike izboljšajo. Zakon 
o »Tednu otroka« pa je samo en vidik — in to najbrž manj pomemben — 
v sklopu skrbi za otroke. Mnenja smo, da ima akcija, ki uzakonjuje zakon, velik 
moralni pomen kot manifestacija solidarnosti, čeprav je prispevek, ki ga občan 
daje, le simboličen. Zbrana sredstva, ki so namenjena neposredno otrokom, 
pa bodo lahko za marsikaterega otroka pomenila dejansko izboljšanje življenj- 
skih razmer in to je tudi končni smoter zakona. 

Predlagatelj sprejema amandmaje pristojnih odborov in prosi, da upoštevate 
njegove argumente in sprejmete zakon v predloženem besedilu. 
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Predsednik Miran Goslar: Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Potem bomo 
najprej glasovali o amandmaju odbora za socialno politiko in zdravstvo k 1. 
členu. Slišali smo, da se predlagatelj strinja. Kdor je za amandma, naj glasuje! 
(60 poslancev glasuje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržanih? (En poslanec.) 

Amandma je sprejet. 
Glasujemo o predlogu zakona o »Tednu otroka« v celoti. Kdor je za, naj 

glasuje! (58 poslancev glasuje za.) Proti? (Dva poslanca.) Vzdržanih? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zakon o »-Tednu otroka« sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na osnutek sklepov in 
priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji. 

Predlagatelj je komisija skupščine SR Slovenije za pravosodje. V materialu 
imamo še poročilo o stanju in problematiki sodišč in javnega tožilstva v 
Sloveniji. 

Uvodno besedo bo imel dr. Darko Cernej, podpredsednik komisije. 

Dr. Darko Cernej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Današnja razprava o problematiki pravosodja je nedvomno pomemben dogodek 
v razvoju tega pomembnega področja našega družbenopolitičnega sistema. Po- 
men razprave je na eni strani v dejstvu, da o kompleksnem delu organov 
pravosodja — predvsem o delu sodišč in javnih tožilstev — v tej hiši nismo 
spregovorili že več let. Po drugi strani pa današnja razprava poteka hkrati 
z intenzivnimi pripravami novega besedila zvezne in republiške ustave. 

Druga faza ustavnih sprememb zajema pravosodje v celoti. Saj vemo, da 
s sprejetimi zveznimi in republiškimi amandmaji iz junija oziroma decembra 
meseca preteklega leta pravosodje vsebinsko ni doživelo ustavnih sprememb. 
Spričo tega pričakujemo, da bodo današnja razprava in sklepi, ki jih bo na 
njeni podlagi zbor sprejel, prispevali tudi k rešitvi konkretnih vprašanj v zvezi 
z delom pravosodnih organov. 

V uvodni besedi ne nameravam ocenjevati preteklega dela organov pravo- 
sodja v naši republiki. To je naloga in pravica tega zbora. Vendar bi želel 
opozoriti na nekatera dejstva, ki jih moramo imeti pred očmi, če hočemo 
opredeliti vlogo in pomen pravosodja — predvsem sodstva — v naši samo- 
upravljalski družbi. 

Razvoj našega družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema je bil 
v vsem povojnem 25-letnem obdobju, posebno pa še zadnjih sedem, osem let, 
izredno dinamičen in vsebinsko ustvarjalen. Nastaja nova političnoekonomska 
struktura družbe, nastajajo nove oblike gospodarskega, političnega in družbe- 
nega življenja. Naj poudarim to, kar je zapisano v ustavnih amandmajih, da 
je temelj socialističnih samoupravnih odnosov družbenoekonomski položaj de- 
lovnega človeka v družbeni reprodukciji, ki mu zagotavlja, da s svojim delom 
in s sredstvi reprodukcije v družbeni lastnini ter s tem, da neposredno in ena- 
kopravno z drugimi delovnimi ljudmi v združenem delu odloča o vseh zadevah 
družbene reprodukcije, uresničuje svoj osebni, materialni in moralni interes. 

Delovni ljudje in občani uresničujejo skupne interese v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in v vseh oblikah njihovega združevanja v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih, občinah in republiki. 
Republika kot država pa temelji na suverenosti naroda in na oblasti delavskega 
razreda. 
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Glede na takšne bistvene vsebinske spremembe se seveda pravosodje ne 
more vesti, kot da teh sprememb ni, ker so temeljni problemi pravosodja in 
njihovo reševanje nedeljivo povezani s problemi razvoja naše družbe. 

Velike zgodovinske spremembe naše družbe so se sicer izrazile v delovanju 
sodišč, toda pravosodje se je zelo malo spremenilo. Prav tako se je na tem 
področju nakopičila -vrsta problemov, katerih temeljito in sistematsko reševanje 
ne trpi več odlaganja. 

Nadaljnji razvoj sistema samoupravljanja, kakor so ga odprli in sankcio- 
nirah ustavni amandmaji, predvsem pa njegovo funkcioniranje v praksi je 
precej odvisno od tega, v kolikšni meri bo naši družbi uspelo vgraditi in krepiti 
v njem elemente odgovornosti, spoštovanja ustavnosti in zakonitosti ter dosled- 
nega izvajanja družbenih dogovorov v najširšem smislu besede. 

Ko govorimo o položaju in vlogi pravosodja v socialističnem samoupravnem 
sistemu, moramo izhajati iz tega, da postaja varovanje zakonitosti in prepre- 
čevanje družbeno škodljivih dejanj naloga vse samoupravne družbe, tako de- 
lovnih ljudi in občanov kot tudi organizacij združenega dela in interesnih in 
drugih samoupravnih skupnosti, in da te -naloge ne moremo vezati le na državne 
strokovne organe. Pri tem pa moramo ugotoviti, da je v razvoju samoupravnega 
sistema prišlo do razkoraka v tem smislu, da je postopek za sprejemanje za- 
konov družbenih dogovorov in drugih avtonomnih predpisov rezultat najširše 
družbene dejavnosti, medtem ko je samo uveljavljanje in izvajanje teh druž- 
benih aktov še naprej zunaj široke družbene kontrole in pogosto prepuščeno 
nosilcem družbene -moči, ki skrb za zakonitost radi identificirajo z etatizmom, 
administriranjem, izigravanjem predpisov in družbenih dogovorov. Za takšnim 
izkri vi javan jem pa se zelo pogosto skriva upiranje samoupravnemu sistemu. 

Ko torej govorimo o problemih pravosodja, njegovem položaju in vlogi 
v socialistični samoupravni družbi, govorimo o specializiranih strokovnih organih 
samoupravno organizirane družbe in o problemih sodišč in javnih tožilstev kot 
o izredno pomembnem in občutljivem instrumentu v rokah delovnega človeka 
in občana za uveljavljanje njegovih pravic in odgovornosti ter obenem kot 
izredno pomembnem instrumentu za zaščito širših družbenih interesov in oblasti 
delavskega razreda. 

Poglavitni problemi, ki se pojavljajo na področju pravosodja, so prav gotovo 
zastarelost in neurejenost zakonodaje, počasno vključevanje sodišč v sistem 
samoupravljanja, nerešen sistem kadrovske politike, nezadostno vsestransko 
sodelovanje med organi države, družbene in samoupravne kontrole s pravosod- 
nimi organi, in ne nazadnje financiranje pravosodja. 

Danes pogosto govorimo in slišimo, da pravosodje in pravni sistem za- 
ostajata za splošnim družbenim razvojem, kar povzroča premajhno učinkovitost 
pravosodja. Razlogi za to so nedvomno objektivne in subjektivne narave. Opo- 
zoriti je treba predvsem na dvoje: 

1. Sodišča so po ustavi pri izvrševanju sodne funkcije neodvisna in sodijo 
po ustavi in zakonih. Čeprav nihče ne zanika ustaljenih, univerzalnih in v 
vsakem pravnem sistemu prisotnih temeljnih pravnih načel kot skupnega do- 
sežka dosedanjega razvoja človeške družbe, pa je prav tako jasno, da se s spre- 
membo družbenopolitičnega sistema morajo spremeniti tudi tiste pravne norme, 
ki so po svoji vsebini nasprotne našemu samoupravnemu sistemu. 

V naši socialistični družbi s podružbljenimi sredstvi za proizvodnjo in 
z delavskim razredom na oblasti pa so sodišča še, vedno prisiljena uporabljati 
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kot pravna pravila določbe avstrijskega občega civilnega zakonika, starega nad 
150 let. Naš pravni sistem 25 let po zmagi revolucije še vedno nima civilnega za- 
konika, ki bi urejal lastninska razmerja, obligacijska razmerja in odškodninsko 
odgovornost. Naše pravosodje mora še vedno delovati po predpisih zakona 
o izvršbi iz leta 1934, zakona o nepravdnem postopku iz leta 1934 itd., da ne 
navajam zakonov, ki so bili sicer sprejeti že po vojni, vendar so glede na 
dinamičen razvoj že zastareli. Na tem področju nas čaka še veliko delo predvsem 
nas v republiki, kajti z že sprejetimi zveznimi ustavnimi spremembami se je 
zakonodajna pristojnost republik bistveno razširila. Pri rešitvah v zvezi z bodočo 
republiško zakonodajo moramo izhajati iz potreb naše republike, pri čemer pa 
morajo biti te rešitve takšne, da v republiški zakonodaji ne bo več pravnih 
praznin, pravnih nejasnosti in protislovnosti. 

2. Naša hitro se razvijajoča samoupravna družba je v prehodni dobi, v kateri 
še vedno obstajajo klasične pravne norme, ki jih sankcionira država in so kot 
take izraz državne prisile. Z odpravo državne lastnine na sredstvih za proiz- 
vodnjo ter z njihovim prehajanjem v upravljanje neposrednim proizvajalcem 
v organizacijah združenega dela pa se odpira ne samo proces podružbljanja 
oblasti in funkcij, temveč tudi proces podružbljanja pravnih norm. Norme, ki jih 
sprejemajo neposredni proizvajalci v združenem delu, postajajo vse bolj instru- 
ment koordinacije, dejavnosti svobodnih proizvajalcev, njihove učinkovite druž- 
bene organizacije ter zaščite njihovih pravic in svobode, pri čemer država s 
svojimi pravnimi akti odreja samo splošne okvire ter varstvo skupnih družbenih 
interesov in temeljnih človekovih pravic. 

Ustava še posebej v XV., XXI. in XXII. amandmaju k zvezni ustavi do- 
sledno uresničuje pot za še bolj dinamičen razvoj samoupravljanja. Vemo, da se 
ta ustavna načela uresničujejo razmeroma počasi in ne brez konfliktov. Ra- 
zumljivo je, da je kljub jasnim ustavnim zakonskim načelom pomanjkljiva 
tudi samoupravna regulativa (statuti, razni pravilniki, poslovniki itd.), ki zelo 
pogosto ne morejo v celoti zaživeti, ker ne vsebujejo pravno fiksiranega in 
razčlenjenega sistema pravic in dolžnosti, podrobno izdelanega sistema odgovor- 
nosti in sankcij ne le za kršitev norm in predpisanih obveznosti, temveč tudi 
za takšno opredeljevanje funkcij, ki bo v skladu z družbenimi potrebami in 
uresničevanjem skupnih interesov delovnih ljudi in občanov v okviru delovne 
organizacije in družbenopolitične skupnosti. Z reševanjem sporov na podlagi 
normativnih aktov delovnih in drugih samoupravnih organizacij prevzema 
pravosodje kvalitetno nove naloge. S tem pravosodni organi prispevajo h kre- 
pitvi in afirmaciji samoupravnih odnosov in obenem k podružbljanju pravo- 
sodnih funkcij. Podružbljanje pravosodne funkcije pa ne pomeni odmiranje 
klasičnega prava in klasičnih metod delovanja pravosodja, temveč tudi nujno 
razvijanje novih oblik reševanja sporov med zainteresiranimi subjekti. 

Družbeno samoupravljanje vzpostavlja sicer razvit sistem pravic in dolž- 
nosti, ni pa še v zadostni meri razvilo — niti teoretično niti praktično — sistema 
sankcij in odgovornosti nosilcev samoupravnih funkcij. Tako ni rešeno vprašanje 
kazenske in materialne odgovornosti članov organov samoupravljanja, kadar 
zavestno glasujejo za sklep ah odločitev, katerih izvršitev je družbeno škodljivo 
dejanje. Na sedanji stopnji razvoja samoupravljanja pa so s samoupravnimi 
akti dostikrat precej natančno opredeljene pravice in dolžnosti neposrednih 
proizvajalcev in njihove odgovornosti, vse manj pa je razčlenjen sistem pravic 
in dolžnosti in še posebej sistem odgovornosti in sankcij za nosilce funkcij in 
javnih pooblastil. Moram reči, da se je že v dosedanjih ustavnih razpravah 
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posvetilo temu vprašanju veliko pozornosti in se bo zato ustrezno izrazilo tudi 
v novem besedilu ustave. 

Zagotavljanje doslednega uresničevanja ustavnosti in zakonitosti je naloga 
vse družbe. Zaradi tega pomeni strpen odnos do pojavov nezakonitosti pasiv- 
nost organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij 
ali celo prikrito opravičevanje kršitev zakonitosti zaradi osebnih interesov, 
interesov posameznih organizacij združenega dela in pogosto s tem povezanih 
lokalnih interesov. To ovira hitrejši in doslednejši razvoj samoupravljanja. Taki 
pojavi seveda hromijo tudi delo pravosodnih organov, katerih temeljna naloga 
je prav zagotavljanje ustavnosti in zakonitosti. Na današnji stopnji razvoja 
naše samoupravne družbe ni dovolj, da sodišča samo prek sojenja in izrekanja 
kazni rešujejo že nastale spore. Potrebno je aktivno uglašeno delovanje tako 
organov pravosodja kakor tudi vseh družbenih faktorjev za ustvarjanje po- 
trebne družbene klime za boj proti škodljivim dejanjem, stalna, ne samo 
kampanjska zavzetost vseh družbenih dejavnikov za preventivno preprečevanje 
pojavov nezakonitosti ter odprave vzrokov teh pojavov. Krepitev notranje 
kontrole v samoupravnih organizacijah in družbene kontrole v najširšem smislu 
besede bo nedvomno močno vplivalo na uspešnejše odkrivanje družbeno škod- 
ljivih dejanj in s tem tudi na večjo odgovornost in zakonitost v naši družbi. Ze 
dosedanji napori družbenopolitičnih organizacij in predvsem Zveze komunistov 
kažejo, da je mogoče le tako ustvarjati ne le potrebno družbeno klimo, tem- 
več tudi krepiti zavest odgovornosti in s tem ustvarjati potrebne pogoje za 
učinkovitejše delovanje pravosodnih organov. 

Za krepitev ustavnosti in zakonitosti v našem družbenem življenju pa je 
poleg afirmacije družbene vloge pravosodja potrebno večje odpiranje sodišč 
proti družbi in družbenim procesom. Naše pravosodje ne sme in ne more biti 
aparat, ločen od družbe in nad družbo. Pri tem se seveda ne postavlja vprašanje 
njegove samostojnosti in neodvisnosti, pač pa vprašanje usklajevanja njegovega 
delovanja s potrebami razvoja naše družbe. Ustava iz leta 1963 je razširila vlogo 
sodišč in obvezala sodišča, da spremljajo in proučujejo družbene pojave in 
odnose, ki so pomembni za izvrševanje njihovih funkcij in da dajejo predloge 
za preprečevanje družbeno nevarnih in škodljivih pojavov in za utrjevanje 
zakonitosti. Temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti je ta ustavna določila 
še preciziral, kljub temu pa moramo reči, da v praksi niso dovolj zaživela. Ne bi 
bilo prav kritizirati le sodišč, če teh razširjenih nalog in dolžnosti doslej niso 
izpolnjevala v zadostni in zadovoljivi meri. Poleg vse večje obremenjenosti 
z reševanjem tekočih zadev sodišča predvsem niso imela in še danes nimajo 
za izvrševanje teh razširjenih nalog potrebnih materialnih in kadrovskih mož- 
nosti. Kljub bistveno razširjenim nalogam, ki jih ustava in zakon postavljata 
pred sodišče, ni bilo niti organizacijskih niti kadrovskih niti materialnih spre- 
memb. Zaradi tega bi bilo treba organizacijo sodstva proučiti tudi v tej smeri, 
da bi lahko v prihodnje v celoti zadostila tudi pravkar navedenim nalogam, 
to se pravi analiziranju negativnih in nezakonitih pojavov, sodelovanju pri zako- 
nodajnemu delu, proučevanju sodne prakse glede novih elementov pri uporabi 
zakonov, kar vse bi pripomoglo razvijati v sodni praksi to, kar je na neki stopnji 
razvoja družbi najbolj potrebno. Poleg nedograjenosti pravnega sistema je 
že sedaj — še bolj pa bo v bližnji prihodnosti — najaktualnejši problem pravo- 
sodja kadrovski problem. Iz gradiva, ki je pred vami, izhaja, da je že pred 
dobrim letom manjkalo v Sloveniji kar 71 sodnikov, dodati pa je treba, da je 
poleg tega tudi po starostni strukturi 115 sodnikov od skupnih 356 starih nad 
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50 let, od teh pa kar 40 nad 60 let in bodo verjetno šli prav v kratkem v 
pokoj. Če pa upoštevamo še to, da je za opravljanje sodniške funkcije potrebna 
pravna fakulteta, dveletna sodna praksa in pravosodni izpit, potem lahko skoraj 
z matematično natančnostjo izračunamo, da bomo čez leto ali dve morali začeti 
zapirati sodišča, če v kadrovski politiki ne pride do takojšnjih in korenitih 
sprememb. 

2e danes se na razpise za posamezna sodniška mesta pogosto prijavi samo 
en kandidat, včasih pa še ta le zaradi poprejšnjega prigovarjanja in prepriče- 
vanja. Kriterij za izvolitev za mesto sodnika pa zlasti v večjih središčih dosti- 
krat ni predvsem in v prvi vrsti strokovna in moralnopolitična kvalifikacija 
kandidata, temveč izpolnjevanje formalno predpisanih pogojev in rešen stano- 
vanjski problem. Ni si težko predstavljati, kam to pelje. 

Poleg navedenih problemov je še vrsta drugih žgočih vprašanj, ki čakajo 
na rešitev, kot so preobremenjenost sodišč, pomanjkanje materialnih sredstev 
za modernizacijo poslovanja in financiranje pravosodja nasploh, vprašanje 
javnosti dela sodišč, specifična vprašanja kazenskega in civilnega sodstva. Vse 
to je dovolj jasno prikazano v informaciji, ki jo imate pred seboj. 

Ce smo že doslej ugotavljali zaostajanje pravosodja za splošnim razvojem 
našega družbenega sistema, potem bi se brez nujne reforme pravosodja to 
zaostajanje še bistveno povečalo v obdobju, ki je neposredno pred nami, to je 
v obdobju uresničevanja novih ustavnih dopolnil in priprav na novo besedilo 
ustave — tako zvezne kot republiške — ki bo ustvarjala ustavnopravne pogoje 
za izkoreninjenje preživelih elementov etatizma ter opredeljevala samouprav- 
ljanje kot temeljni proizvodni in družbenoekonomski odnos in kot tisto najbolj 
značilno bistvo družbene ureditve Slovenije in Jugoslavije, ki mora imeti odlo- 
čilen pomen pri opredeljevanju vseh odnosov v republiki. 

Verjetno ni pretirano ugotoviti, da naša družba v prizadevanju za razvoj 
samoupravne socialistične družbe ni posvečala potrebne pozornosti in pomoči 
razvoju pravosodja. V ponazoritev taki oceni bi mogel navesti dejstvo, da se 
o sodstvu v skupščini ni razpravljalo že vrsto let. 

Ob ustanovitvi komisije skupščine SR Slovenije za pravosodje je bilo po- 
sebej poudarjeno, da bo morala skupščina SR Slovenije posvečati več skrbi 
nadaljnjemu razvoju pravosodja. Sestav komisije, v kateri so poslanci vseh 
zborov skupščine in predstavniki vseh zainteresiranih organov in organizacij 
s pravosodnega področja, je omogočil neposredno sodelovanje delavcev v pravo- 
sodju pri urejanju njihovega delovnega področja. Komisija skupščine SR Slo- 
venije za pravosodje je v svojem dosedanjem razmeroma kratkem obdobju 
obravnavala vrsto republiških in zveznih predlogov. Po lastni iniciativi ali po 
iniciativi pristojnih republiških pravosodnih organov pa je predlagala več 
sprememb in dopolnitev zveznih predpisov, ki so bili večinoma vsi sprejeti. 
Veliko časa je komisija posvetila tudi splošni problematiki pravosodja, pri 
čemer naj posebej omenim obširno razpravo in predloge v zvezi z razmejitvijo 
funkcij med federacijo in republiko na področju pravosodja. Stališča, ki jih je 
komisija sprejela, so bila tudi izhodišče za bodočo ustavno ureditev pravosodja 
v zvezni in republiški ustavi. Razumljivo je, da- je komisija lahko učinkovito 
delovala le ob tesnem sodelovanju z našimi znanstvenimi, strokovnimi in pravo- 
sodnimi institucijami. 

Nazadnje le še nekaj besed o gradivu, ki ga imate pred seboj. Informacija 
o stanju in prolematiki sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji je bila pri- 
pravljena na podlagi poročil o delu vrhovnega sodišča SR Slovenije, republi- 
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škega javnega tožilstva in višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani ter na 
podlagi podatkov republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. Namen 
te informacije pa je, da v kar najbolj zgoščeni obliki, a vendar v celoti, prikaže 
sedanje stanje v pravosodju v naši republiki in seveda tudi probleme, ki 
pri tem nastajajo, da razčleni pomanjkljivosti v delu pravosodnih organov in da 
nakaže tudi nekatere temeljne naloge na tem področju. 

Menim, da bo tak prikaz zadostna podlaga za razpravo o problematiki pra- 
vosodja kot sistema, pa tudi za oceno dela pravosodnih organov in za sprejem 
tistih ukrepov, ki bodo nujni za nadaljnji razvoj pravosodja. 

Glede osnutka sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega 
tožilstva v SR Sloveniji pa naj rečem le to, da temelji na prikazu stanja 
v pravosodju, kar je v ugotovitvenem delu tudi v celoti povzeto, medtem 
ko so v drugem delu predloga zajeti tisti ukrepi, katerih uveljavitev je po 
mnenju komisije nujna, če hočemo, da bo delo pravosodnih organov bolj 
učinkovito in skladnejše z našim razvijajočim se samoupravnim socialističnim 
sistemom. 

Osnutek dokumenta je večkrat obravnavala komisija za pravosodje. Obrav- 
navala so ga tudi druga skupščinska telesa, kot so komisija za volitve in imeno- 
vanja, zakonodajno-pravna komisija, komisija za vloge in pritožbe, komisija 
za družbeno nadzorstvo, odbor republiškega zbora za družbenopolitični sistem 
in notranjo politiko ter zasedanje delegatov občin. 

Poročili odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republi- 
škega zbora in zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije kot pri- 
stojnih teles ter mnenje zasedanja delegatov občin imate pred seboj. 

V zvezi s tem želim opozoriti, da je komisija za pravosodje kot predlagatelj 
na včerajšnji seji osnutek dokumenta ponovno proučila, in to predvsem s 
stališča pripomb navedenih skupščinskih teles. Sprejela je amandma odbora 
za družbenopolitični sistem in notranjo politiko k prvi alinei 2. točke sklepov, 
da mora komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja izdelati 
tudi merila za imenovanje in razrešitev javnih tožilcev in njihovih namestnikov. 
Komisija za pravosodje pa se ne strinja z amandmajem navedenega odbora 
k prvi alinei 5. točke sklepov, ker meni, da spada to k ukrepom za nadaljnji 
razvoj sodišč v naši republiki. 

Komisija je prav tako sprejela pripombe zakonodajno-pravne komisije 
k ugotovitvenemu delu dokumenta in v tem smislu vnesla potrebne spre- 
membe. Kar pa zadeva mnenje te komisije, da stališča pod I. ne bi sodila 
v ta dokument, je bila komisija za pravosodje mnenja, da gre vendarle za 
pomembna in aktualna načelna stališča, ki so bistvena za nadaljnji sistemski 
razvoj pravosodja in jim je bila že v dosedanjih ustavnih razpravah izražena 
vsa podpora. Zaradi tega komisija meni, da stališča, kot so formirana pod 
točko I., v dokumentu lahko ostanejo. Navedene pripombe je komisija za pravo- 
sodje vnesla v dokument, katerega popravljeno besedilo ste danes dobili na 
klopi. V imenu komisije predlagam, da ga republiški zbor obravnava kot 
predlog dokumenta. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Prosim vas, da o predloženi problematiki 
razpravljate, in predlagam, da predlog sklepov in priporočil za nadaljnje delo 
sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji sprejmete v predloženem besedilu. 

Predsednik Miran Goslar: Kot smo slišali, nam je bil danes pred- 
ložen nov predlog sklepov in priporočil. Ker so v glavnem predlogi za spre- 
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membe in dopolnitve upoštevani, dokument obravnavamo v zadnji fazi kot 
predlog. 

Izvršni svet je dal k osnutku sklepov in priporočil pozitivno mnenje. 
Na sejo zbora smo vabili predsednika vrhovnega sodišča Lojzeta Piškurja, 

republiškega javnega tožilca Rika Kolenca, predsednika višjega gospodarskega 
sodišča Jožeta Pernuša in predsednika slovenskega sodniškega društva dr. Sveto- 
zarja Poliča. Začenjam razpravo. Prvi se je prijavil Lojze Piškur, predsednik 
vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Lojze Piškur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne mislim razpravljati o problemih, ki so vam bili prikazani že v gradivu, 
ker je bilo gradivo povzeto po obširnem poročilu vrhovnega sodišča naše repu- 
blike, ki je bilo poslano skupščini. 

V razpravi pa bi se želel dotakniti uveljavljanja načela zakonitosti in v 
zvezi s tem problemov, ki se pojavljajo pri tej nalogi. 

Uveljavljanje načela zakonitosti je poglavitna in bistvena naloga vseh 
naših pravosodnih organov, posebej tudi naših sodišč. Sodišča neposredno iz- 
vršujejo zakonite predpise ter tako sodelujejo pri uveljavljanju novih druž- 
benih odnosov, ki jih ti predpisi urejajo. Včasih se slišijo pripombe oziroma 
se izražajo dvomi, ali naša sodišča sploh lahko uspešno opravljajo to nalogo, 
češ da je zanje značilno klasično delovanje, da jih hromi formalizem in da so 
premalo povezana z našim socialističnim družbenim razvojem. Glede na to 
želim opozoriti na že znana dejstva in značilnosti, ki določajo mesto in vlogo 
naših sodišč v naši družbi in družbeni pomen njihovega delovanja. 

Pravosodni organi in tudi sodišča so pomemben del enotne oblasti delav- 
skega razreda. V naši družbi ni delitve na zakonodajno, izvršno in sodno oblast, 
ki je značilna za meščansko družbo. Posledica tega je tudi njihova samostojnost 
in neodvisnost posebne narave. Poudarjena je neodvisnost in samostojnost 
pri odločanju v konkretnih primerih, sicer pa je njihova prva naloga, da 
z izvrševanjem zakonitih predpisov in utrjevanjem zakonitosti ter izrekanjem 
represivnih ukrepov podpirajo naš socialistični družbeni razvoj. Po splošni 
oceni so naši pravosodni organi to nalogo v vsem povojnem razdobju uspešno 
izvrševali. 

Odločanje sodišč je zborno in javno. Sodnik posameznik odloča le o manj 
pomembnih zadevah in javnost je le izjemoma izključena. Še bolj značilno pa 
je, da pri odločanju sodeluje ljudski element, ki odločilneje vpliva na odločitve, 
kot se to v javnosti večkrat misli. Tako sodelovanje naših občanov v vseh 
pomembnejših zadevah — tako civilnih kot kazenskih —• je veliko več od 
klasične porote v meščanskem sodnem sistemu, ko samo o krivdi odločajo le 
v najtežjih primerih kaznivih dejanj. Glede na tak značaj našega sodstva mora 
biti birokratizem tudi v našem sodnem poslovanju izključen. 

Očitek formalizma pa je glede na uporabo predpisov materialnega prava 
treba ločiti od tistih, ki predpisujejo sodni postopek. Glede sodnih postopkov 
drži, da so prevzeti iz načel teh postopkov večine evropskih držav ne glede 
na družbeno ureditev. To pa seveda še ne pomeni, da postopkov ni treba moder- 
nizirati in poenostaviti, čeprav številni teoretiki formalnega prava trdijo, da 
ravno tak postopek zagotavlja strankam varstvo procesnih pravic in omogoča 
ugotovitev dejanskega stanja in s tem materialne resnice. 

Ze uveljavitev dvoinstančnega postopanja na civilnem področju bi bistveno 
skrajšala reševanje sporov. Vsekakor je potrebno, da se pojavijo reformatorji 



46. seja 15 

sodnih postopkov. Bodoča zakonodaja bo morala odpreti vrata naprednejšim 
pogledom na to področje. Pri vsem tem je treba vendarle povedati, da tudi 
sedanji predpisi dobremu in spretnemu sodniku prav nič ne preprečujejo hitro 
rešiti spora oziroma kazenskega primera, medtem ko so lahko manj sposobnemu 
oziroma nespretnemu sodniku sredstvo za odlaganje dokončne rešitve. Razvoj 
izven sodnih organizmov, zlasti razsodišč, bo seveda omogočil hitrejši postopek 
pri reševanju sporov, ker bo prost razmeroma togih formalnih zahtev sodnega 
postopka. 

Drugo pa je vprašanje formalizma pri uporabi materialnega prava, ki 
oblikuje pravice in dolžnosti občanov, ki določajo kazniva dejanja in druga 
pravila ravnanja in vedenja ljudi. Slišali smo očitke, da sodišča preveč togo 
in avtomatično razlagajo in uporabljajo posamezne zakonite predpise oziroma, 
da vztrajajo pri predpisih, ki niso več v skladu z razvojem naše družbe. To 
vprašanje pa je vprašanje širšega pomena in vnaša v načela zakonitosti novo 
vsebino. 

Dilema je v fiziognomiji naše zakonodaje. Naša družba se hitro razvija. 
Takemu razvoju morajo slediti tudi zakoniti predpisi, če hočemo, da bodo 
ravnanja občanov v skladu z družbenim razvojem. Zakonodaja pa, kot vemo, 
ne sledi vedno dovolj hitro novim odnosom, vendar je treba zakone, ki so v 
veljavi, vsekakor upoštevati, dokler niso spremenjeni. Zato bodoči predpisi 
ne bi smeli biti podrobni in kazuistični, ker so podvrženi nevarnosti, da bodo 
kmalu zastareli. Zakoniti predpisi bi morali vsebovati v glavnem načela in 
razvojne težnje. Tisti, ki take zakonite predpise neposredno uporabljajo oziroma 
izvršujejo — to so tudi sodišča in sodniki — pa morajo poleg pravne tehnike 
obvladati mnogo več. Razumeti morajo razvojne procese v naši družbi. Prav 
zaradi tega je opravljanje sodniške funkcije danes mnogo zahtevnejše, kot je 
bilo nekoč, ko je bila družba bolj statična in so bili predpisi veliko podrobnejši 
in je neposredni izvrševalec takih zakonitih predpisov lahko opravljal svoje 
naloge predvsem v spoznavanju pravne tehnike oziroma uporabljal formalno 
logične interpretacije pravnih norm. Zato je treba družbenopolitični in stro- 
kovni vzgoji ter izbiri kandidatov za sodnike posvečati dosti več pozornosti 
in skrbi. 

Da je naš sodnik postavljen v bistveno drugačen položaj, je najbolj nazoren 
dokaz dejstvo, da nimamo pravno urejenih več pomembnih pravnih področij, 
kot so stvarno, obveznostno, odškodninsko pravo, in morajo sodniki ob uporabi 
starih pravnih načel presojati, ali le-ta ustrezajo našemu družbenemu razvoju 
ali ne. Sodniku je torej prepuščena naloga, ki ji je težko kos. Pojavljajo se 
namreč nova razmerja, ki jih stara pravna pravila sploh nikoli niso urejala. 
Sodišča so tako poklicana ne samo prilagajati stara pravila, temveč morajo 
oblikovati celo nova pravila, kar pa je stvar zakonodajalca. Tak položaj in take 
naloge pa narekujejo poznavanje in spremljanje našega družbenega razvoja, 
da bi tako moglo sodišče ob uporabi ustavnih in drugih splošnih družbenih norm 
varovati zakonitost. 

Velika pooblastila imajo sodišča tudi na kazenskem področju pri uporabi 
kazenskih sankcij za kazniva dejanja. Sodišča lahko pri kaznivih dejanjih 
izberejo vrsto kazenskih sankcij in višino kazni, glede na težo kaznivega deja- 
nja in glede na družbeno nevarnost storilca ter glede na razne dejanske in 
osebne okoliščine dejanja in storilca. Uporabo teh pooblastil formalno krije 
zakonitost izrekanja določenih kazni, ki pa so lahko tudi neustrezne glede na 
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družbeno nevarnost nekaterih negativnih pojavov. Sodišča se morajo vključiti 
v splošno družbeno akcijo pri ocenjevanju teže določenih kaznivih dejanj in 
zato ustrezno ukrepati zaradi zatiranja in preprečevanja takih škodljivih po- 
javov. To jim narekuje njihova že večkrat omenjena družbena vloga, ki so- 
diščem nalaga, da spremljajo družbeno negativne pojave in ob tem analizirajo 
svojo kaznovalno politiko. Le tako bodo ocenila, ali so učikovita v boju za 
spoštovanje zakonitosti in zatiranje kriminalitete. 

V zvezi s tem se še v posebni luči pokaže tudi naloga našega vrhovnega 
sodišča. Mislim, da se mora njegovo delovanje v prihodnje precej spremeniti 
oziroma dopolniti. Danes je naše vrhovno sodišče preobremenjeno z reševanjem 
konkretnih primerov, ki jih dobi vsako leto okrog 5000 v instančno reše- 
vanje oziroma ocenjevanje zakonitosti odločb upravnih organov. Treba bo 
pregledati razdelitev pristojnosti med občinskimi in okrožnimi sodišči in pre- 
nesti še nekatere spore oziroma kazniva dejanja na občinska sodišča, tako da 
bo na drugi stopnji nastopalo okrožno sodišče. Tako bi se lahko razbremenilo 
vrhovno sodišče. Glede tega bodo lahko razbremenili sodišča tudi izvensodni 
organizmi, ki bodo dobili v novi ustavni ureditvi pomembno vlogo. 

Pomembno nalogo vrhovnega sodišča vidim v tej fazi in ob takem stanju 
naše zakonodaje, da še bolj kot doslej usklajuje sodno prakso vseh sodišč 
splošne pristojnosti v naši republiki s sprejemanjem in objavljanjem načelnih 
pravnih stališč in s tem pomaga nižjim sodiščem, da hitreje in učinkoviteje 
rešujejo primere in da na drugi strani z neposrednimi obiski nižjih sodišč 
oziroma na posvetih z njimi ocenjuje strokovnost mlajših sodniških kadrov in 
jim pomaga pri njihovem strokovnem izpopolnjevanju. 

Druga pomembna naloga vrhovnega sodišča naj bi bila v spremljanju 
družbeno negativnih pojavov, analiziranje kaznovalne politike in sodelovanje 
pri pripravljanju novih zakonskih predpisov. Vrhovno sodišče SR Slovenije 
je ponovno opozarjalo nižja sodišča na splošno nevarnost nekaterih vrst kaznivih 
dejanj in priporočalo ustrezno kaznovalno politiko. Vendar mora biti doku- 
mentirano s podatki, ki jih lahko dajo na razpolago samo prvostopna sodišča, 
ker statistika ne pokaže vseh potrebnih podatkov. Vrhovno sodišče je letos 
prvič samo zbralo podatke z območja štirih okrožnih sodišč o kaznivih dejanjih 
gospodarskega kriminala in vseh vrst kaznivih dejanj zoper družbeno premo- 
ženje ter ugotovilo zlasti pri občinskih sodiščih počasnost postopka in ne- 
ustrezno kaznovalno politiko. Organiziralo je nato bazenske posvete s sodišči 
splošne pristojnosti, na katerih je s podatki prikazalo slabosti in pomanjkljivosti. 
Pri vsem tem pa samostojnost in neodvisnost vsakega sodišča v izvrševanju 
njegovih nalog ne moreta biti v ničemer okrnjeni, ker more vrhovno sodišče 
vplivati na odločbo oziroma sodbo prvostopnega sodišča samo kot instančno 
sodišče pri reševanju pravnih sredstev. 

S tem sem želel opozoriti na nekaj problemov, ki se pojavljajo v delu naših 
sodišč pri utrjevanju ustavnosti oziroma zakonitosti in glede na stanje v naši 
zakonodaji. 

Na koncu želim poudariti, da bi sprejem predloženih sklepov in priporočil, 
ki so pred vami, zelo ugodno vplival na nadaljnje delo naših pravosodnih 
organov in tudi sodišč ter na njihovo učinkovitost. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima republiški javni tožilec Riko 
Kolenc. 
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Riko Kolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da 
ne bi po nepotrebnem razširjal te obsežne razprave, bom brez posebnega uvoda 
takoj prešel na stvar. 

Omenil bi samo nekatera posamična in sumarna opažanja predvsem s 
kazenskega področja, in to bolj s stališča pregona — to je s stališča organov 
javnega tožilstva — kot pa s stališča sojenja. 

Mislim, da je gotovo pomembno vprašanje uspešnosti v zatiranju kriminali- 
tete, to je v varstvu pred družbo nevarnimi dejanji, osebnosti in pravic občanov 
in delovnih ljudi ter pravic in interesov organizacij in socialistične družbe, 
ki so predmet zaščite naše zakonodaje. Zatiranje kriminalitete — kot je dr. 
Cernej v uvodu že poudaril — je seveda resen problem ne samo naše, ampak 
tudi vsake druge sodobne družbe, ki ga ne moremo poenostavljati in ki v svoji 
širini tako ali drugače zadeva številne družbene dejavnike. Tem problemom 
in zatiranju kriminalitete se v naši družbi posveča precejšnja pozornost. Proti 
nekaterim deformacijam, ki posegajo v temeljne prvine družbene ureditve 
in njenega razvoja še posebej, potekajo in se krepijo akcije socialističnih sil 
kot njihova stalna naloga in obveznost. V tem smislu so tudi pomembna tista 
rastoča družbena prizadevanja, ki vidijo pot k uspešnejšemu preprečevanju 
in odpravljanju takih in drugih škodljivih pojavov in deformacij zlasti v 
krepitvi družbene samozaščite. 

Ob vsem tem pa seveda nosijo del odgovornosti za reševanje teh pro- 
blemov še posebej pooblaščeni in zadolženi organi odkrivanja in nadzora ter 
v svojih pristojnostih tudi pravosodni organi. To velja tako za uspešno od- 
krivanje, zakonito in k doseganju zastavljenih družbenih smotrov naravnano 
ter učinkovito izvajanje kazenskega pregona kot tudi kaznovanje, kar vse spada 
med ključna vprašanja uspešne in zakonite represije kriminalitete v družbi. 

Ne bi hotel posegati v sicer pomembno vprašanje kriminalitete, ker da- 
našnja obravnava gotovo ni naravnana v to smer, toda zaradi zastavljenega 
vprašanja o uspešnosti njenega zatiranja naj omenim tole: Ce sledimo ob- 
tožbam za kazniva dejanja in gospodarske prestopke, vidimo, da številčno 
v zadnjih letih naraščajo, kar kaže tudi na rastoči obseg dejavnosti represivnih 
organov. Res je, da skoraj polovica obravnavanih zadev zajema le lažje kršitve 
kazenskega zakonika, kar je ena izmed ugodnih značilnosti naše kriminalitete, 
in da so v opaznem upadanju kazniva dejanja zoper življenje in telesno inte- 
griteto in osebno dostojanstvo občanov. Prav tako gre pri gospodarskih pre- 
stopkih pogosto za manj pomembne kršitve, ki jih inšpekcijski in drugi organi 
odkrivajo pretežno rutinsko. Vendar se množijo tudi obtožbe za nekatera težja 
kazniva dejanja, med njimi tudi taka, kot so posamezne zlorabe položaja iz 
koristoljubnosti, podkupovanja, grabeži družbenega premoženja, davčne utaje 
in še nekatera druga, ki imajo zaradi svojega značaja in motenja družbenih 
razmerij specifičen pomen, ki pogosto povzročajo opazno družbeno škodo in 
imajo sploh poseben odmev v družbi, ki ga represivni organi ne morejo in ne 
smej obiti. 

Mislim, da navedeni podatki v svoji celoti kažejo na dokajšnjo dejavnost 
organov odkrivanja, nadzora in pregona v zatiranju kriminalitete in na po- 
gostejše obravnavanje zlasti težjih in nevarnejših kršitev pa tudi na njihovo 
potrebno usmerjanje k družbeno perečim in pomembnejšim zadevam. 

Ne da bi pri tem zapostavljali svoje obveznosti v celoti, zlasti ne tiste 
glede potrebne zaščite občana in delovnega človeka, bo nadaljnja aktivizacija 
omenjenih organov v navedeni smeri gotovo v podporo zadevnim in skladnim 
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širšim družbenim prizadevanjem, kar je strokovna pa tudi politična obveznost 
teh organov. 

V zvezi s problemom zatiranja kriminalitete je seveda še več drugih vpra- 
šanj, ki jih tu ne moremo izčrpati. Naj omenim, da se tu srečujemo z dokajšnjim 
številom storilcev zlasti nekaterih kaznivih dejanj, ki ostajajo neodkriti in ki 
se tako izmikajo kazenski odgovornosti. 

Upoštevanja vredne so tudi pripombe, da bi morali nekatere nezakonite 
pojave, ki so pogosto prisotni in predvsem nakazani v raznih zaznavnih zna- 
menjih, hitreje odkrivati in odpravljati. Nekateri pojavi — zlasti s področja 
kriminalitete — nimajo primernih kazenskih inkriminacij niti ustreznih sankcij 
in podobno. 

Nadaljnji napredek tega področja je gotovo v dobrem delu pogojen z 
učinkovitejšim in hitrejšim reševanjem organizacijskih, pravnih, kadrovskih, 
materialnih in drugih problemov, ki jih omenja tudi sklepni dokument današnje 
razprave. 

V tem smislu mislim, da je na primer pri javnem tožilstvu kot organu 
kazenskega pregona potrebno, da se še bolj izrazi njegova doslej bolj na splošno 
opredeljena dolžnost, da skrbi za uspešno odkrivanje kaznivih dejanj in storil- 
cev in da v tej smeri nadalje razvija potrebne metode skladno s pooblastili 
in položajem v postopku in družbi. Ne gre za to, da postane neposredni organ 
odkrivanja, za kar so pooblaščeni in odgovorni drugi organi, toda v skladu 
z njegovo družbeno vlogo je, da zaradi učinkovitega izvajanja kazenskega pre- 
gona postaja vse bolj občutljiv instrument glede reagiranja ob nezakonitih 
pojavih in v potrebni meri in v predsodni fazi tudi animator ter uglaševalec 
skupnih prizadevanj za njihovo obvladovanje. Potrebno je tudi njegovo večje 
angažiranje v preiskovalnem postopku zaradi potrebnih učinkov v odkrivanju 
in pobijanju kriminalitete, kjer je — zlasti iz kadrovskih razlogov — njegova 
vloga nezadostna predvsem pred občinskimi sodišči, kar ni v interesu kazenskega 
postopka. Sploh pa moramo glede preiskovalne službe, ki je sicer zasnovana na 
sodobnih in naprednih konceptih kazenskega procesa, po mojem mnenju, dokaj 
prioritetno reševati njene kadrovske in podobne probleme. Ta služba pri 
nekaterih sodiščih sicer zelo uspešno deluje in daje zadovoljive rezultate, toda 
še več je sodišč, pri katerih je pomanjkljivo zasedena in organizirana ter je 
s stališča učinkovitosti kazenskega pregona zato prepočasna in nekreativna, kar 
zmanjšuje tudi končne učinke kazenskega postopka. Uspešno reševanje ome- 
njenih problemov bo zagotavljalo nadaljnje možnosti tudi za potrebno poglab- 
ljanje v okoliščine vsake posamezne zadeve ter za še bolj odgovorno in 
kritično odločanje o posameznih ukrepih tožilskih organov. 

Za nadaljnji razvoj javnega tožilstva kot organa, ki mu je zaupana funkcija 
kazenskega pregona, bo v prihodnje zlasti pomembno reševanje tistih vprašanj, 
ki jih v pravosodni sistem s svojim republiškim značajem prinašajo ustavni 
amandmaji in predvidena ustavna ureditev. Zakonodajno bo treba urediti in 
v skladu z našim razvojem ponovno opredeliti njegovo vlogo v družbi, njegove 
splošne pristojnosti in pooblastila ter organizacijo v republiki, zlasti pa ta 
organ tudi približati samoupravnemu in občinskemu sistemu od republike do 
občine. 

Kot že rečeno, se uspešna zaščita družbe pred nezakonitostmi ne da zagotav- 
ljati le z organi kazenske represije, ki jih družba tudi ne more kopičiti nad 
neko razumno mejo. Taki organi so že po svoji naravi tudi bolj usmerjeni na 



46. seja 19 

posledice kot pa na preprečevanje njihovih vzrokov, kar bi v prvi vrsti vodilo 
k trajnejšim preventivnim učinkom. 

Nedvomno je v skladu z družbeno funkcijo pravosodnih organov, da taka 
preventivna prizadevanja podpirajo in da so tudi sami aktivni pobudniki v tej 
smeri. Tako se v zadnjih nekaj letih že uveljavlja praksa, da javna tožilstva 
in sodišča obveščajo samoupravne organe delovnih in drugih organizacij ter 
organov o raznih opaženih škodljivih pojavih in stanjih, ki sicer presegajo 
okvir konkretne kazenske zadeve, po svojem značaju pa so vir za razna kazniva 
dejanja, nezakonitosti in deformacije. Taka obvestila so dejansko pobuda in 
pomoč za čimprejšnjo odpravo ugotovljenih nenormalnih stanj in pojavov. 
Samoupravni organi so prvi, ki morejo učinkovito ukrepati na svojem področju, 
zaradi česar je sodelovanje pravosodnih organov z njimi v naznačeni smeri 
tudi pot k hitrejšemu in uspešnejšemu reševanju teh problemov. Praksa kaže, 
da so bila obvestila in opozorila, ki so bila na ta način doslej posredovana 
zadevnim samoupravnim organom, največkrat ugodno sprejeta in predmet te- 
meljitega obravnavanja kot tudi ustreznega ukrepanja. Nekajkrat pa so bile 
take intervencije očitno ocenjevane kot nezaželene, zaradi česar tudi niso dale 
koristnih rezultatov. Vznemirjale so pač največkrat tiste, ki bi se radi še naprej 
nemoteno okoriščali posredno ali neposredno z raznimi nezakonitostmi ali kjer 
je večja pripravljenost na odločen spopad s takimi pojavi še premalo izražena. 
Motivi so podobni kot v tistih primerih, ko se s strani neposredno prizadetih 
poskuša delo pravosodnih organov neupravičeno razvrednotiti in ironizirati še 
na druge načine. Tako ravnanje po mojem mnenju gotovo ne prispeva k nadalj- 
njemu utrjevanju zakonitosti, kar je splošna družbena potreba, in je tudi v 
nasprotju s priznanimi in proklamiranimi stališči glede odgovornosti nosilcev 
samoupravnih in drugih družbenih in javnih funkcij v današnji družbi. 

Vloga pravosodnih organov, ki je bila po tradiciji obrnjena pretežno 
v represivno smer, se tako koristno krepi tudi na preventivnem področju 
in bo toliko učinkovitejša, kolikor bo deležna potrebne in zaslužene politične 
in druge družbene podpore. 

To je, tovarišice in tovariši poslanci, le nekaj odtenkov posameznih vprašanj 
s tega področja, ki naj pripomorejo k njihovi boljši opredelitvi in razjasnitvi. 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo razpravo. Besedo ima Ivan 
Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Gradivo, ki smo ga pre- 
jeli poslanci republiškega zbora, ne opozarja toliko na kršenje predpisov pod 
pretvezo samoupravnih in skupnih interesov in drugih podobnih pretvez, kot 
na tako kršenje opozarja gradivo iz pogovora sekretarja izvršnega biroja pred- 
sedstva ZKJ Staneta Dolanca s političnim aktivom Dalmacije in Splita in 
gradivo zveznih organov, ki se ukvarjajo z vprašanji zakonitosti in odgovor- 
nosti. Tovariš Dolanc ostro graja tudi sodišča in tožilstva, medtem ko pred- 
stavniki omenjenih zveznih organov opozarjajo predstavnike zveze sindikatov 
Jugoslavije, da se je v gospodarstvu, zlasti v blagovnem prometu, razmahnilo 
kršenje predpisov pod pretvezo samoupravnih in skupnih interesov, in da se je 
vedno teže bojevati proti nezakonitosti in neodgovornosti. Za to navajajo dva 
bistvena vzroka. Organi, ki se ukvarjajo z vprašanji zakonitosti in odgovor- 
nosti, kadrovsko pešajo in zato pogosto niti fizično ne zmorejo vsega dela, 
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v delovnih organizacijah pa se je že razpasla praksa, da hvalijo tiste, ki zago- 
tavljajo dohodek, čeprav na nezakonit način. 

Predstavnik sekretariata za pravosodje je opozoril, da nosilci samoupravnih 
funkcij — posamezniki, delovne organizacije pa tudi družbenopolitične skup- 
nosti — še vedno zagovarjajo kršitve predpisov v korist ožje skupnosti ne glede 
na škodo širše skupnosti kot pravilen način delovanja. Javno tožilstvo pa ugo- 
tavlja, da nima pravice »delovati« v delovnih organizacijah, tako da ne more 
ugotoviti pravega krivca, ker je zaradi neurejene notranje zakonodaje nastala 
veriga vzajemne odgovornosti za prekrške, pri čemer je napačno pojmovanje 
kolektivne odgovornosti povsem zabrisalo osebno odgovornost. Predstavnik ca- 
rine je opozoril, da so velike delovne organizacije začele na veliko in vedno 
bolj pretkano kršiti carinske predpise, to pa marsikje povzroča neenakopraven 
položaj kolektivov. Nasploh pa so ugotavljali pomanjkanje poslovne morale, ki 
naj bi jo uzakonili s kodeksom o poslovni morali. Opozorili so, da za mnoge 
kršitve predpisov samoupravljalci pa tudi organi samoupravljanja ne vedo, 
zato so njihove odločitve marsikdaj napačne. Marsikdaj pa ne gre za njihove 
odločitve, saj na primer o investiranju pogosto odločajo družbenopolitične skup- 
nosti. 

Nam, ki iz prakse ne poznamo dovolj dejavnosti sodišč in javnega tožilstva 
SR Slovenije, je podlaga za razpravo pismeno poročilo, ki ga je pripravila 
skupščinska komisija z naslovom »Stanje in problematika sodišč in javnega 
tožilstva v SR Sloveniji«. V poročilu pa je javno tožilstvo obravnavano le na 
dveh straneh, tako da smo pravzaprav o delu tožilstva premalo informirani. 
Sedaj je republiški tožilec tovariš Riko Kolenc to poročilo dopolnil. Toda to so 
le formalne pripombe. 

Bolj kot v slovenskem tisku zasledimo v drugem jugoslovanskem tisku ne 
le kritiko zakonov s področja pravosodja, temveč tudi kritiko sodišč in javnih 
tožilstev. Tako je nedavno zapisal »Vjesnik u srijedu« — podobno kot so go- 
vorili tudi Dolančevi sogovorniki na splitskem sestanku — da kazenski zako- 
nik in zakon o kazenskem postopku bolj ščitita povzročitelja kaznivih dejanj 
kakor pa interes oškodovanih posameznikov, delovnih organizacij in družbe. 
To so ugotavljali tudi na seji delovne skupnosti za preprečevanje kriminala v 
gospodarstvu na mestni konferenci ZK v Zagrebu. Navajam: »Kaže, da so 
malverzacije določenih ljudi, ki so imele velike razsežnosti, za delavski razred 
enako nevarne kakor neustrezni gospodarski sistemi.« 

Ce bi še naprej navajali organe mestne konference ZK Zagreba ali Do- 
lančeve sogovornike, bi videli, da je poglavitni očitek vsekakor očitek, da ka- 
zenski zakonik in zakon o kazenskem postopku bolj ščitita povzročitelje kazni- 
vih dejanj kakor pa interes oškodovanih posameznikov, delovnih organizacij in 
družbe. Torej v večini primerov ne gre za očitek ne javnemu tožilstvu ne so- 
dišču, temveč zakonodajalcu, to pa so skupščine v zvezi in republikah. Skup- 
ščine pa zopet menijo, da so zakonske sankcije proti vsakovrstnemu kriminalu 
— tudi gospodarskemu — zadostne in da ni treba sprejemati novih, ker bi to 
nekako pomenilo, da sprejemamo še zakone za izvajanje zakonov. Tudi včeraj 
sem bral o tem. 

Glasilo ZKJ »Komunist« je priobčilo zelo ostro izjavo sekretarja zagreb- 
škega mestnega komiteja ZKH Marinka Glušića o že prej omenjenem primeru. 
Navajam: »Rad bi opozoril, da so pojavi odtujevanja družbene lastnine po 
naših ocenah kriminalno dejanje ter neposredno prilaščanje in izkoriščevalsko 
prisvajanje tistega, kar je delavec ustvaril s trdim delom. Dejstvo je — kar 
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lahko vidimo tudi pri konkretnem primeru Metaliuma, Agrokombinata, In- 
vesta in nekaterih drugih podjetij, da so delavci in delovni kolektivi izgubljali 
in se znašli v dokaj zapletenem položaju, zato se postavlja vprašanje obstoja 
tisočih delavcev in njihovih družin. Nekateri izmed tistih, ki so bogateli in ki so 
se okoriščali na njihov račun, pa so danes nedosegljivi zakonu in se še vedno 
okoriščajo z materialnimi dobrinami. Zato smo ocenili, da je treba te pojave 
pravilno poimenovati, da gre za manifestacije in pojave izrabljanja delavcev 
in za ogrožanje temeljev družbe. Popuščanje takim težnjam je lahko izredno 
nevarno za vsa naša družbena gibanja in tokove. Ob tem tudi ocena, da gre 
za neposredne protidelavske in protisocialistične, lahko bi celo dejali, proti- 
revolucionarne pojave, nič manj nevarne od nacionalističnih v zadnjem času.« 

».Komunist« pa ne piše le o zagrebškem primeru, temveč piše ob komentira- 
nju poročila zveznega javnega tožilstva in službe družbenega knjigovodstva pod 
naslovom »Lov na majhne ribe« — 4. avgusta 1972 — tudi v tem smislu, da se 
v mrežo zakonov, tožilstev, sodišč in služb družbenega knjigovodstva ujemajo 
predvsem majhne ribe, velike pa plavajo naprej. 

Tako sklepa »Komunist« iz informacije, ki so jo zvezni skupščini poslale 
službe, ki morajo braniti dogovorjena pravila ravnanja in gospodarjenja, da 
preganjajo kršilce. Uradna informacija kaže, da so na seznamu obdolženih za 
kršitve discipline najpogosteje majhne ribe. »Druge informacije pa pričajo — 
tako piše »Komunist« — da bi morali poglavitne krivce za nelikvidnost iskati 
na drugi strani, velikih dolžnikih, ki neredno poravnavajo svoje obveznosti, ki 
se radi lotevajo novih poslov, se znova zadolžujejo, preden poravnajo stare 
dolgove, to pa so predvsem družbenopolitične skupnosti od federacije do 
občin in različni družbeni skladi.« 

»Komunist končuje takole: »Podatki kažejo, kje moramo iskati krivce za 
nelikvidnost. Reda v gospodarjenju očitno ne bo, če se ne bodo po njem rav- 
nali veliki, saj je majhne lahko naučiti discipline in pravilnega ravnanja.« 

Ne vrtimo se v začaranem krogu samo glede gospodarskih vprašanj, ne- 
likvidnosti, inflacije itd., temveč tudi glede vprašanja, kako povsod zagotoviti 
predvsem zakonitost in učinkovitost kaznovanja, da v naši družbi ne bi pri- 
hajalo do vse večjih novih in novih kaznivih pojavov. Vsekakor se moramo 
zavedati, da sta gospodarski kriminal in korupcija najnevarnejša razkrojevalca 
vsake družbe, zato ju moramo čimprej zatreti. 

Se eno vprašanje, in sicer glede sojenja o stanovanjskih zadevah. Teme- 
ljito sem pregledal dokumentacijo z naslovom »Zahteve in predlogi za obliko- 
vanja republiškega zakona o stanovanjskih razmerjih v zvezi z lastninsko in 
stanovanjsko pravico«, ki sem jo prejel novembra 1971. leta od Društva last- 
nikov stanovanjskih hiš in etažnih stanovanj Slovenije. Tudi poznejše gradivo, 
ki mi ga je društvo dostavilo skupno s podružnico Maribor aprila letos, sem 
pregledal, enako pa tudi nekatere sodbe, ki so formalno sicer zakonite in ki 
temeljijo na zakonskih določilih, ne bi pa si upal trditi, da so pravične. Gre za 
primere, ko posameznik ali družba razpolaga z lastnimi novimi hišami, vikendi, 
garažami in ne vem še s dm vendarle skusajo na sodiscu doseči velikokrat 
pa tudi dosežejo — da se na njih prenese stanovanjska pravica do zasebnega sta- 
novanja, v katerem je do smrti stanoval le eden izmed njihovih staršev. S tem 
stanovanjem potem špekulirajo med drugim tudi tako, da ga proti odškodnini 
odstopijo lastniku, če pa lastnik ne more plačati zahtevane odškodnine, poiščejo 
drugega partnerja v tej igri, ki ji sodišče ne more do živega zaradi zakona. 
Ce sem dobro informiran, bo podoben primer danes pred ljubljanskim sodiščem. 

fobitarlat Skepše/na SRS 
đfkomtaciU 
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Da sodiščem ne bo mogoče očitati, da ščitijo izkoriščevalce, bo treba čimprej 
sprejeti republiški zakon o stanovanjskih razmerjih, ki bo odpravil take in 
podobne pomanjkljivosti, ki pospešujejo socialno diferenciacijo in povzročajo 
hudo kri. 

Za konec sem prihranil vprašanje, kako gledajo tožilstva in sodišča na 
predlog, naj bi se organi milice koncentrirali v občinskih in medobčinskih so- 
diščih. To vprašanje sem postavil že v razpravi o osnutku zakona o notranjih 
zadevah. Ker so se začeli zopet množiti izgredi nasilnežev tudi na podeželju, 
bi rad odgovor na to vprašanje ob tej priložnosti, Zanimiva je novica, ki je 
prišla iz Niša, da so sodniki za prekrške sklenili, da bodo prekrške izgrednikov 
sodili pred vaško sosesko. Tako pričakujejo večji vzgojni učinek. Sodniki za pre- 
krške so to predlagali na pobudo občinske konference SZDL in niške občinske 
skupščine. Posebna sojenja so v nekaterih delovnih organizacijah že imeli. Prvič 
pa bodo to prakso uporabili v treh vaseh, kasneje pa tudi v drugih naseljih 
niške občine. Računajo, da bo to pozitivno vplivalo in preventivno delovalo na 
nasilno vedenje posameznikov. Ce se bo niški poskus posrečil, naj bi ga upo- 
rabili tudi pri nas. 

Za zadnjo verzijo sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega 
tožilstva SR Slovenije bom glasoval. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Svetozar Polič, predsednik 
slovenskega sodniškega društva. 

Dr. Svetozar Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da se najprej zahvalim komisiji za pravosodje in njenemu 
predsedniku, da je bilo slovenskemu sodniškemu društvu in njegovemu članstvu 
— to se pravi veliki večini slovenskih sodnikov ■— omogočeno, da se pravočasno 
vključi v razpravo o sklepih in priporočilih, ki so na dnevnem redu vašega 
zbora. Naša zahvala gre tudi predsedniku vašega zbora, ki je naše društvo 
povabil, da na sejo pošlje svojega predstavnika, njega pa, da sodeluje v raz- 
pravi. 

Preden bi povedal, kaj naše društvo oziroma slovenski sodniki menimo o 
predlaganem osnutku sklepov in priporočil, kar od mene gotovo predvsem pri- 
čakujete, mi dovolite, da vam na kratko predstavim naše društvo, ki je doslej 
edino takšno društvo v Jugoslaviji. 

Ustanovljeno je bilo v aprilu minulega leta kot prostovoljna samoupravna 
organizacija sodnikov v Sloveniji. Vanj se je včlanila velika večina — nad 
90 «/o — vseh slovenskih sodnikov. Njegove naloge so zapisane v statutu in so 
med drugim zlasti te, da s svojim delovanjem pripomore k oblikovanju in utrje- 
vanju lika sodnika kot neodvisnega in samostojnega izvrševalca sodne funk- 
cije in k utrjevanju njegove odgovornosti v skladu s kodeksom sodniške etike, 
da izoblikuje ta kodeks, da pospešuje nadaljnji razvoj samoupravljanja v sod- 
stvu in vključevanje sodstva v samoupravni sistem, da skrbi za večjo strokovno 
in družbenopolitično razgledanost sodnikov, da se zavzema za večje spoštovanje 
in utrjevanje ustavnosti in zakonitosti v družbi in tudi za večje spoštovanje 
samoupravnih aktov, dogovorov, pravil, sporazumov, da pomaga pristojnim 
organom pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike, pa tudi da si priza- 
deva doseči ustrezen družbeni in gmotni položaj sodstva in sodnikov ter drugih 
pravosodnih delavcev in organov. Društvo je seveda tudi član zveze društva 
pravnikov Slovenije in je od vsega začetka vključeno v SZDL v smislu doku- 
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menta »Socialistična zveza danes« in v tem smislu je tudi republiška konferenca 
neposredno sodelovala pri ustanovitvi društva. 

Sedaj pa mi dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da vas seznanim z 
našimi ugotovitvami, stališči in predlogi, ki smo jih izoblikovali v razpravi 
o osnutku sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva v 
Sloveniji in že prej, saj gre za bistvena in že dolgo odprta vprašanja v zvezi z 
delom, položajem in razvojem pravosodja v naši republiki. 

Tako smo že na našem ustanovnem občnem zboru izrazili prepričanje, da 
ni možna niti družbena niti gospodarska stabilizacija, še več, sam obstoj in na- 
daljnji razvoj samoupravnega socialističnega sistema, ne da bi bila dosežena 
hkrati stabilnost vsega pravnega sistema, ne da bi utrjevali ustavnost in zako- 
nitost pa tudi statutarnost in spoštovanje in dosledno izvajanje samoupravnih 
pravil, sporazumov in dogovorov in ne da bi do konca in brezkompromisno za- 
ostrili vprašanje o odgovornosti vseh, tudi tistih na najodgovornejših položajih. 

Seveda imajo pri vsem tem — kot se to ugotavlja tudi v gradivu in kot je 
poudaril tudi odbor vašega zbora za družbenopolitični sistem — pravosodni 
organi in zlasti sodišča kot samostojni organi družbene skupnosti še posebno 
pomembno vlogo in odgovornost. 

Čeprav ni mogoče zanikati, da pravosodje in še posebej sodstvo v zadnjih 
20 letih ni napredovalo in počasi pridobivalo družbenega pomena in ugleda, 
vse do danes, tako vsaj ocenjujemo mi, v naši družbi še ni prišlo do dejanskega, 
bistvenega in kvalitativnega preloma v odnosu do ustavnosti in zakonitosti na- 
sploh ter do pravosodja še posebej. Zato se je — tako menimo — vse do danes 
ohranilo družbeno ozračje, ki pravosodju ni preveč naklonjeno in v kateri pravo- 
sodje in njegovi kadri še nimajo tistega mesta, avtoritete, ugleda in položaja 
ter vrednotenja, ki bi ga morah imeti, ne zavoljo sebe, temveč zaradi sistema, 
če naj uspešno opravljajo svojo pomembno družbeno funkcijo. Če torej go- 
vorimo o prilagajanju pravosodja samoupravni družbeni strukturi oziroma o 
njegovem vključevanju vanjo, potem je treba postaviti na prvo mesto v tem 
procesu spremembo tega ozračja. Seveda se to ne bo spremenilo z novimi dekla- 
racijami, sklepi in priporočili ali pa vsaj ne samo z njimi, marveč le s konkret- 
nimi bistvenimi premiki v družbenem pa tudi materialnem položaju pravo- 
sodnih organov in še posebej sodišč oziroma sodnikov in drugih pravosodnih 
delavcev. Tako se lahko samo strinjamo s pravilnimi ugotovitvami in konkret- 
nimi predlogi zasedanja delegatov občin in jih podpiramo. 

Seveda pa se pri vsem tem dobro zavedamo, da sta družbeni položaj in 
ugled pravosodja in še prav posebej sodstva in sodnikov precej odvisna tudi od 
njihovega dela, od dela sodnikov in drugih pravosodnih delavcev. Zavedamo 
se tudi, da glede tega še ni vedno in povsod vse tako, kot bi moglo in moralo 
biti in da bi se tudi v danih, ne vedno ugodnih objektivnih pogojih, dalo še 
marsikaj izboljšati, čeprav menimo, da je sicer popolnoma pravilna ugotovitev 
v gradivu, da so sodišča in javna tožilstva v vsem povojnem obdobju v glavnem 
vendarle uspešno opravljala in še danes opravljajo svoje naloge. Naj v tej zvezi 
ponovim, da sodišča še vedno uporabljajo tudi 150 let stare zakone. Treba pa je 
povedati, da jih sodniki uporabljajo kreativno, to se pravi, da jih uporabljajo 
v skladu z našim razvojem. To je druga stran medalje, ki kaže, da so sodniki 
sposobni tudi za takšno vlogo. Omenil bi tudi še to, da so sodišča v vse večji 
meri angažirana za zaščito samoupravnih odnosov in samoupravnih aktov, ki jih 
tudi sama uporabljajo in spoštujejo. Imamo nemalo primerov — npr. s področja 
gospodarskega sodstva — ko sodišča z opozorili delavskemu svetu ščitijo njihove 
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statute, njihovo uporabo in veljavo; npr. pri reelekciji direktorjev, ko gre za 
pogoje in podobne stvari. Prav zato se na eni strani ne moremo strinjati s po- 
splošenimi negativnimi ocenami pravosodja nasploh in dela sodišč posebej, ki se 
tu in tam pojavljajo. V celoti pa se strinjam s konkretnimi kritikami in ugoto- 
vitvami v gradivu o subjektivnih razlogih nezadostne učinkovitosti sodišč. 

Ko torej pričakujemo, da bo družba bistveno spremenila svoj odnos do 
pravosodja oziroma do sodstva, se hkrati slovenski sodniki zavedamo, da bomo 
morali tudi sami storiti vse, da kolikor je le mogoče odpravimo pomanjkljivosti 
v našem delu in s tem prispevamo k še boljšemu in učinkovitejšemu delovanju 
sodišč. To je tudi ena izmed bistvenih nalog našega društva in v tem pogledu 
smo v letu in pol obstoja našega društva že marsikaj storili. Organizirali smo 
že več seminarjev za dvig strokovne ravni sodnikov, zlasti v mladinskem kazen- 
skem sodstvu. Organizirali smo seminar, ki se ga je udeležilo prek 100 sodnikov 
iz vse Slovenije o rabi slovenščine v sodnih odločbah, kar kaže na njihov 
velik interes za to vprašanje. Temu vprašanju nameravamo tudi v prihodnje 
posvetiti vso našo skrb. Organizirali smo regionalne sestanke našega članstva in 
drugih pravosodnih delavcev, na katerih so vidni družbenopolitični delavci — 
v Ljubljani npr. sekretar mestnega komiteja ZK tovariš Vinko Hafner, sezna- 
nili sodnike in druge pravosodne delavce z aktualnimi družbenopolitičnimi in 
gospodarskimi vprašanji, kajti zavedamo se, da bo dobro sodil le informiran 
in družbenopolitično razgledan sodnik. V kratkem pa bodo še seminarji o de- 
lovnih sporih, o izdelavi kazenske sodbe in podobno. 

Posebno skrb smo posvetili pripravi kodeksa sodniške etike, ki ga name- 
ravamo sprejeti to jesen. Lahko vas z zadovoljstvom obvestim, da je osnutek 
kodeksa pripravljen in da smo že sklicali izredni občni zbor društva, ki bo pri- 
hodnjo soboto v Ljubljani, na katerem bomo razpravljali o njegovem sprejemu. 
Na občnem zboru se bomo pogovorili tudi o svojih bodočih nalogah, pri čemer 
bomo seveda v celoti in z vso resnostjo upoštevali sklepe in priporočila, ki jih 
boste sprejeli danes. 

Tovarišice in tovariši! Dovolite, da se še nekoliko pomudim pri kodeksu 
sodniške etike, ki je prvi dokument take vrste ne samo v Jugoslaviji, marveč 
v nekapitalističnih državah nasploh in ki skupno s samoupravno organizira- 
nostjo sodnikov v lastnem društvu kaže na njihovo vedno večje vključevanje v 
samoupravne procese in tokove naše družbe. 

Kodeks, ki ga bomo v kratkem sprejeli, bo sicer formalno obvezoval samo 
člane našega društva in to je v osnutku tudi izrecno rečeno. Če pa upoštevamo, 
da le okoli 5 °/o slovenskih sodnikov ni včlanjenih v našem društvu in da smo 
tudi tem dali možnost, da sodelujejo pri njegovem oblikovanju, potem najbrž 
lahko govorimo o kodeksu sodniške etike in ne le o kodeksu etike sodnikov 
članov sodniškega društva. No, to niti ni bistveno. Bistveno in za našo družbo 
pomembno je, da si bo velikanska večina slovenskih sodnikov s tem kodeksom 
naložila obveznosti, si zapisala pravila svojega ravnanja in delovanja pri oprav- 
ljanju svoje sodniške funkcije pa tudi v zasebnem življenju. 

Sicer pa — če sem še nekoliko bolj konkreten —• predvidevamo, da bo 
kodeks uredil oziroma opredelil naslednja vprašanja: pojmovanje zakonitosti, 
odgovornost, neodvisnost, pojmovanje sodniške funkcije, varovanje ugleda so- 
dišča, način varovanja tega ugleda, odnos sodnika do delovne skupnosti, do 
delovnih tovarišev in javnega tožilca ter drugih udeležencev v postopku, vpra- 
šanje jezika, znanje, izražanje v pismenih izdelkih, negovanje kulturnih vrednot, 
dolžnosti pri reševanju zadev, poklicna tajnost, prepoved sprejemanja daril, 
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delo izven sodišča, javne funkcije, izvajanje načel kodeksa in odgovornost za 
kršitev načel kodeksa. 

Naj v tej zvezi še omenim, da smo z vodstvom republiške konference SZDL 
Slovenije dogovorjeni, da bo ustrezen organ te konference še pred našim obč- 
nim zborom nekako družbeno verificiral ta osnutek. Zavedamo se namreč, da 
kodeks ne more biti samo stvar sodnikov, marveč je, ker je tesno povezan z 
izvrševanjem sodne funkcije kot pomembne družbene funkcije — tudi stvar 
širše družbene skupnosti. 

Če se vrnem k osnutku sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in jav- 
nega tožilstva v SR Sloveniji, potem lahko k temu, kar sem o njem že spre- 
govoril, dodam in na splošno ugotovim, da se s tem dokumentom v celoti stri- 
njamo in k njemu nimamo nobenih bistvenih pripomb niti posebnih predlogov, 
čeprav bi se seveda dalo o tej ali oni formulaciji, zlasti v uvodnih ugotovitvah še 
razpravljati. 

Menimo, da je zelo pozitivno in spodbudno, da je končno prišlo do tako te- 
meljite obravnave te' problematike v naši republiški skupščini. V celoti in 
brez pridržkov podpiramo vse predlagane sklepe in priporočila, pri čemer si 
zavestno in z vso odgovornostjo nalagamo tudi svoj delež nalog in obveznosti, 
pa čeprav v dokumentu nikjer nismo omenjeni kot dejavnik, ki bi lahko kaj 
napravil za njegovo uresničitev, kar morda ne bi bilo odveč. 

Seveda pa si ob tem dovoljujemo opozoriti, da je sedanji gmotni položaj 
sodnikov in drugih pravosodnih delavcev — osebni dohodki, stanovanja — 
tisto ključno vprašanje, od katerega pravilne in hitre rešitve je odvisno zelo ve- 
liko, skoraj vse. Zato bi morda kazalo to nujnost v dokumentu poudariti in 
morda postaviti tudi rok. Moram vas namreč opozoriti, da slovenski sodniki 
in tožilci pričakujejo, da se bo njihov položaj v letu 1973 izboljšal oziroma začel 
izboljševati. Gotovo je, da se ne bomo mogli izogniti nadaljnjemu poslabšanju 
položaja v pravosodju, če se stvari ne bodo premaknile. 

Zato in kljub temu, da tvegamo, da nam bo kdo očital cehovstvo, ker to 
vprašanje tako postavljamo, mimo njega ne moremo, ker smo pred našo družbo 
odgovorni za to, da odkrito in jasno pa tudi odločno povemo, kaj je po našem 
mnenju treba predvsem storiti, da se bo zaustavil proces nazadovanja slo- 
venskega pravosodja in da se bo nasprotno, razvijalo in vedno bolj organsko 
vključevalo v naš sistem družbenega samoupravljanja in socialistične demokra- 
cije; da se bodo sodišča — kot je rečeno v gradivu — vse bolj odpirala do 
družbe in da bodo postajala še bolj zainteresirana za reševanje širših družbenih 
vprašanj in problemov, ki jih ugotavljajo ob reševanju konkretnih zadev. So- 
dišča bodo tako še bolj ustvarjalna tudi pri ustreznejšem pravnem in samo- 
upravnem reguliranju raznih družbenih odnosov in dejanj. 

In končno bi bilo verjetno koristno, če bi bilo poleg drugih nalog komisiji 
za pravosodje naložena tudi naloga, da spremlja uresničevanje teh sklepov in 
priporočil in da o tem občasno, morda četrt — ah polletno, poroča temu zboru. 
Tako ti sklepi in priporočila ne bi doživeli usode toliko drugih podobnih aktov, 
ki so žal ostali le na papirju. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Bojan Škrk, republiški se- 
kretar za pravosodje in občo upravo. 

Bojan Skrk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
zaostrenem boju za dosledno spoštovanje zakonitosti in preprečevanje negativnih 
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pojavov v naši družbi je interes javnosti za delo pravosodnih organov razum- 
ljiv. Zlasti v zadnjem času je bilo na račun neažurnosti in neučinkovitosti sodišč 
izrečenih precej kritik in pripomb s strani občanov, sredstev množičnega obve- 
ščanja in ne nazadnje tudi s strani družbenopolitičnih organizacij. Kritika dela 
sodišč in javnih tožilstev je bila med drugim izražena tudi na 21. seji pred- 
sedstva ZKJ decembra 1971. leta in na 2. seji konference ZKJ januarja letos. 
Ugotoviti moramo, da kritične ocene o nezadostni učinkovitosti in neažurnosti 
organov veljajo tudi za pravosodne organe v naši republiki. 

Predvsem bi želel seznaniti republiški zbor z nekaterimi ukrepi za odpravo 
tele pomanjkljivosti, ki jih republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo 
skupno s sodišči in javnim tožilstvom že izvaja. Mnogi od teh ukrepov pomenijo 
tudi že prve korake pri izvajanju priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega 
tožilstva v naši republiki, ki ga danes sprejema ta zbor. 

Ker je reševanje kadrovske problematike ena izmed primarnih nalog za 
izboljšanje stanja v pravosodju, smo temu vprašanju posvetili posebno pozor- 
nost. Poleg sredstev, ki jih zagotavlja republiška izobraževalna skupnost za šti- 
pendije, je naš sekretariat razpisal štipendije za študente prava. Na razpis se 
je prijavilo 115 kandidatov. Posebna komisija je ob upoštevanju študijskega 
uspeha, materialnega stanja in moralnopolitičnih kvalitet posameznih kandi- 
datov izbrala predvsem kandidate iz kadrovsko najbolj deficitarnih območij v 
pravosodju — Primorske, Prekmurja, Dolenjske — in dodelila 33 štipendij, od 
tega 18 štipendij študentom prvega, drugega in tretjega letnika pravne fakul- 
tete, preostale pa tistim, ki se letos prvič vpisujejo v prvi letnik pravne fakul- 
tete in višje pravne šole v Mariboru. 

Seveda upravičeno pričakujemo, da bodo tudi občine že v letošnjem, še 
posebej pa v prihodnjem proračunskem letu zagotovile primerno število šti- 
pendij za študente pravne fakultete in višje pravne šole v Mariboru. 

Nekoliko se je povečalo tudi število pripravnikov pri sodiščih. Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije je zavzel stališče, da bo v republiškem proračunu iz po- 
stavke za nove namestitve zagotovil zadostna sredstva za osebne dohodke pri- 
pravnikov pri okrožnih sodiščih in okrožnih javnih tožilstvih. 

Nujno je doseči, da bodo v prihodnjem proračunskem letu potrebna sredstva 
za pripravnike pri občinskih sodiščih in pri občinskih javnih tožilstvih zagoto- 
vile tudi občinske skupščine, kajti le tako bomo čim večjemu številu diplomi- 
ranih pravnikov omogočili, da si s prakso na sodiščih in javnih tožilstvih pri- 
dobijo potrebno dopolnilno znanje, ki jim ga študij na fakulteti ne more dati. 
Obenem pa bo večje število pravnikov z opravljenim pravosodnim izpitom omo- 
gočalo večjo selekcijo med kandidati na razpisana mesta sodnikov, javnih tožil- 
cev, javnih pravobranilcev, sodnikov za prekrške. Omogočalo bo tudi večji pritok 
teh kadrov v advokaturo. 

V zadnjih desetih letih je opravilo pravosodni izpit skupno 550 diplomi- 
ranih pravnikov ali poprečno 55 pravnikov na leto. Ce upoštevamo, da na pravni 
fakulteti diplomira na leto 100 študentov, potem lahko ugotovimo, da polaga 
pravosodni izpit le dobra polovica diplomiranih pravnikov. To je vznemirljiv 
podatek, zlasti če upoštevamo, da je pravosodni izpit pogoj tudi za pravnika, ki 
zastopa gospodarsko organizacijo v sporih pred sodiščem, po novem zakonu o 
prekrških pa tudi za sodnike za prekrške. Število pripravnikov pri sodiščih se je 
glede na dosedanja prizadevanja v letošnjem prvem polletju povečalo za 11, to 
je od 46 na 57 pripravnikov. Se vedno je največ zanimanja za pripravniška 
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mesta v Ljubljani, kjer je 28 pripravnikov, medtem ko je pri drugih sodiščih 
število pripravnikov še vedno zelo majhno ali pa jih sploh ni. 

V letošnjem letu smo omogočili tudi vpis večjega števila pravosodnih delav- 
cev na podiplomski študij. Potrebe po specializaciji visokih strokovnih kadrov 
v pravosodju so vse večje in si bolj kvalitetnega in bolj strokovnega dela sod- 
nikov in javnih tožilcev ne moremo zamisliti brez omogočanja podiplomskega 
študija za posamezna specializirana pravna področja. Sedaj je vključeno v po- 
diplomski študij s področja civilnega prava 13 sodnikov in javnih tožilcev, na 
podiplomski študij s področja mladoletniške delikvence 4 pravosodni delavci, 
jeseni pa nameravamo omogočiti vpis še na podiplomski študij pri zagrebški 
pravni fakulteti s področja prometne delikvence in kazenskega prava nasploh. 
Podiplomski študij za področje delovnega prava bo treba organizirati tudi pri 
pravni fakulteti v Ljubljani. 

Menimo, da bo zaradi nujnosti vse večje specializacije sodnikov javnih to- 
žilcev treba v perspektivi določiti za opravljanje nalog na posameznih oddelkih 
specializacijo oziroma stopnjo magistrature za ustrezno pravno področje. Vse- 
kakor bo to lažje uveljaviti pri večjih sodiščih, kjer je delitev dela možna in 
v praksi tudi že uveljavljena. 

Zaradi kritične stanovanjske situacije, zlasti za sodnike okrožnih sodišč in 
okrožne javne tožilce in njihove namestnike, kar je ugotovljeno tudi v poro- 
čilu, je republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo zbral podatke o 
potrebnih stanovanjih za te kadre in poslal izvršnemu svetu skupščine SR Slo- 
venije predlog za rešitev te problematike v prihodnjih dveh letih. V tem ob- 
dobju bi bilo treba zagotoviti republiška sredstva za 45 stanovanj, od tega polo- 
vico za sanacijo stanovanjskih problemov obstoječega kadra, preostalo pa za 
nove namestitve. 

Upravičeni so namreč očitki občinskih skupščin na sedežih okrožnih sodišč 
in okrožnih javnih tožilcev, da so za sodnike okrožnih sodišč in za namestnike 
okrožnega javnega tožilca pogosto izvoljeni oziroma imenovani tisti sodniki 
oziroma tožilci, katerim so občinske skupščine zagotovile stanovanja. Takšna 
praksa je vsekakor škodljivo vplivala tudi na izbiro kandidatov pri posameznih 
razpisih za nezasedena mesta pri okrožnih sodiščih oziroma tožilstvih. 

Vsi nakazani ukrepi in prizadevanja pomenijo seveda perspektivno in dolgo- 
ročno reševanje kadrovske problematike. Prepričan sem, da bodo tudi občinske 
skupščine v zvezi z uresničevanjem stališč resolucije o osnovah kadrovske po- 
litike v SR Sloveniji sklenile že letos za posamezne regije družbeni dogovor, s 
katerim bodo dolgoročno zagotovljena sredstva za pravosodne štipendiste in 
pripravnike, za omogočanje podiplomskega študija in za stanovanja pravosodnih 
delavcev. 

Bistven problem, ki trenutno najbolj vpliva na minimalno zanimanje in 
dotok novih kadrov na občinska sodišča in javna tožilstva, pa so nizki in pre- 
malo stimulativni dohodki sodnikov občinskih sodišč in namestnikov občinskih 
javnih tožilcev, saj znaša po samoupravnem sporazumu začetni mesečni osebni 
dohodek za te kadre, ki imajo le do 5 let delovnih izkušenj, samo 303 000 S di- 
narjev. Ta osebni dohodek pa je isti — ponekod celo nižji — kot so ga nekatera 
občinska sodišča in tožilstva dosegla že v letu 1971. Tako nizki začetni osebni 
dohodki občinskih sodnikov in namestnikov javnih tožilcev so posledica tega, 
da imamo na eni strani tristopenjsko strukturo sodišč in javnih tožilstev, namreč 
občinski, okrožni in republiški nivo, kar ne velja za upravo, kjer je le občinski 
in republiški nivo. Na drugi strani pa se že za najnižjo stopnjo, to je za občin- 
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skega sodnika in namestnika občinskega javnega tožilca, zahtevajo iste stro- 
kovne in druge kvalifikacije kot za sodnike in javne tožilce oziroma njihove 
namestnike višjih nivojev, torej za vse te se zahteva pravna fakulteta in 
pravosodni izpit. 

Stagnacija ali celo padec osebnih dohodkov pravnikov v občinskih pravo- 
sodnih organih povzroča zelo resne probleme v kadrovanju. Interes mladih 
diplomiranih pravnikov za zaposlitev v občinskih organih pravosodja je tako 
majhen, kakršen verjetno ni bil še nikoli v povojnem obdobju. Celo v središčih, 
kot so Ljubljana, Maribor in Celje, ni na razpis za delovna mesta sodnikov in 
namestnikov javnih tožilcev nobenega odziva ali pa je odziv tako minimalen, 
da včasih niti ne doseže števila razpisanih mest. Značilen je primer občinskega 
javnega tožilstva v Ljubljani, ki je v začetku letošnjega leta razpisalo štiri 
delovna mesta namestnikov občinskega javnega tožilca, na razpis pa se ni javil 
niti en kandidat. Razlog za to je jasen. Osebni dohodki v drugih delovnih, 
zlasti pa v gospodarskih organizacijah, so večji. Upoštevati moramo še druge 
materialne ugodnosti, kot so dnevnice, kilometrine, krediti za stanovanje in tako 
dalje, ki so jih mladi pravniki deležni v teh organizacijah, niso jih pa deležni 
v pravosodnih organih. 

Glede na značaj zakonskih pooblastil in družbeni položaj sodnikov in jav- 
nih tožilcev ter njihovih namestnikov bi bila nujno potrebna ustrezna selekcija 
pri izbiri kandidatov za ta delovna mesta, slasti glede na njihove strokovne in 
seveda moralnopolitične kvalitete. Na drugi strani pa so ravno občinska sodišča 
in javna tožilstva rezervoar kadrov za delovna mesta na višjih nivojih teh or- 
ganov. Ce se mladi diplomirani pravniki ne bodo zanimali za občinske pravo- 
sodne organe, bo slej ko prej glede na skorajšnje upokojitve večjega števila 
starejših kadrov nastal zelo resen kadrovski problem v celotni strukturi teh or- 
ganov na vseh ravneh. Da bi se vsaj deloma rešil zelo pereč problem pridobi- 
vanja novih kadrov na nezasedena delovna mesta na občinskih sodiščih in javnih 
tožilstvih, je skupna komisija za pripravo in izvajanje samoupravnega spora- 
zuma za pravosodja predlagala nekatere spremembe že sprejetega samouprav- 
nega sporazuma, ki so le popravek napačne ocene delovnih mest občinskih 
sodnikov in javnih tožilcev. Te spremembe bi morali uveljaviti po možnosti že 
s 1. julijem tega leta, vsekakor pa od 1. januarja prihodnjega leta. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Med nalogami, za katere je po predloženem 
dokumentu zadolžen republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, je 
tudi priprava ukrepov za modernizacijo dela sodišč v naši republiki. To je zelo 
zahtevna naloga, zlasti če vemo, da so bila dosedanja prizadevanja zaradi skrom- 
nih materialnih zmogljivosti minimalna. Z računalniško tehniko se v okviru 
zavoda za statistiko obdeluje le sodobna kazenska statistika, čeprav so velike 
možnosti za uporabo računalnikov tudi na področju pravosodne dejavnosti. Do- 
sedanja proučevanja zveznega sekretariata za pravosodne in splošne upravne 
zadeve, inštituta za javno upravo pravne fakultete v Ljubljani in nekaterih 
drugih'so pokazale, da je mogoča in nujno potrebna ne le izboljšava delovnih 
metod pravosodnih organov, pač pa tudi intenzivnejša uporaba znanstvenih spo- 
znanj in sodobnih tehničnih sredstev pri opravljanju pravosodne dejavnosti. 
V tem smislu je bil na podlagi rezultatov širšega posvetovanja, ki je bilo v 
Zagrebu konec marca leta 1971, sprejet dogovor med republiškimi in pokrajin- 
skimi sekretarji za pravosodje in občo upravo o pripravi makro projekta »Mo- 
dernizacija pravosodne dejavnosti v SFRJ«. Poleg tega je naš sekretariat pre- 
vzel pobudo, da bi v Sloveniji postopno prešli na računalniško obdelavo pravnih 
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informacij. Gre za to, da bi imeli v perspektivi na računalniku zbrane ustrezne 
pravne informacije, to je vse predpise, podzakonske akte, ostale določbe in tudi 
sodne odločbe, ki bi bile dostopne sodiščem, pa tudi vsem drugim zaintere- 
siranim dejavnikom. 

Ob koncu bi želel posebej poudariti pomembnost dokumenta, ki ga skup- 
ščina danes sprejema za nadaljnji razvoj sodišč in javnega tožilstva. Kompleksen 
pristop k tej problematiki in poudarek na angažiranju vseh neposredno od- 
govornih in zainteresiranih družbenih dejavnikov pri rešitvi te problematike je 
zagotovilo za hitrejše premike na tem področju. To je zlasti pomembno v ob- 
dobju, ko pripravljamo reformo pravosodnega sistema v drugi fazi ustavnih 
sprememb in ko želimo pravosodje še bolj vključiti v sistem družbenega samo- 
upravljanja in ga tako prilagoditi spremenjenim družbenopolitičnim in družbeno- 
ekonomskim odnosom v naši družbi. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, nam preostane še glasovanje o predloženem dokumentu. Glede na pred- 
loge, ki sta jih dala odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in 
zakonodajno-pravna komisija, bi njune predstavnike vprašal, ali se strinjajo s 
tem dokumentom in posameznimi formulacijami? (Se strinjajo.) Glasujemo o 
sklepih in priporočilih z dne 28. 9. Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev gla- 
suje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržanih? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da so sklepi in priporočila za nadaljnje delo sodišč in javnega 
tožilstva v SR Sloveniji sprejeti. 

Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo. Na vrsti je 4. točka 
dnevnega reda, to je predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, 
ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, go- 
stinske, prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog za izdajo zakona in gradivo so obrav- 
navali zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo, ter odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in odbor za proizvodnjo in blagovni promet, ki sta dala 
skupno poročilo. 

Uvodno obrazložitev bo dal Ivan Kogovšek, namestnik republiškega sekre- 
tarja za gospodarstvo. 

Ivan Kogovšek: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Dovolite, da pred razpravo omenim nekatere temeljne razloge za pravno ure- 
ditev položaja osebnega dela v našem družbenoekonomskem sistemu. 

Prvi razlog je vsekakor družbenoekonomski razvoj naše samoupravne socia- 
listične družbe, ki se je pokazal tudi v stališčih, zapisanih v dokumentih IX. kon- 
gresa ZKJ, zvezne konference SZDL in zveze sindikatov Jugoslavije, v katerih 
sta bila opredeljena družbena in politična vloga ter ekonomski pomen osebnega 
dela s sredstvi v zasebni lasti v okviru plansko-tržnega gospodarstva. V skladu 
s tako pravno opredelitvijo in ekonomsko vlogo osebnega dela z zasebnimi 
sredstvi so opredeljena tudi ustavna določila XXXIV. amandmaja k ustavi 
SR Slovenije, ki zagotavljajo delovnim ljudem, ki opravljajo osebno delo z za- 
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sebnimi sredstvi, načeloma enak družbenoekonomski položaj ter v osnovi enake 
pravice in obveznosti, kot jih imajo delovni ljudje v organizacijah združenega 
dela. Ustavni amandmaji narekujejo novo pravno ureditev na področju osebnega 
dela z zasebnimi sredstvi. 

Pobuda za novo pravno ureditev področja osebnega dela z zasebnimi sred- 
stvi izhaja neposredno tudi iz začrtane politike pospeševanja gospodarskega 
razvoja Slovenije in odpravljanja neskladnosti v njegovi strukturi, med drugim 
tudi z razvijanjem tako imenovanega malega gospodarstva na številnih pod- 
ročjih obrtniške proizvodnje in nuđenja storitev v gostinstvu, prevozništvu, 
brodarstvu in drugih dejavnostih. V družbenem planu razvoja Slovenije je zelo 
poudarjen razvoj malega gospodarstva, v njegovem okviru pa tudi zasebna 
dejavnost, ki naj s svojimi izdelki in storitvami obogati tržišče ah pa v koopera- 
ciji z organizacijami združenega dela dopolni in obogati družbeno proizvodnjo 
velikih proizvodnih enot. 

Razvoj tehnologije in racionalna organizacija sodobnih proizvodnih pro- 
cesov, ki jo spremlja naraščajoča delitev dela, terja, da se ob velikih proizvodnih 
enotah vse bolj uveljavljajo poslovne, prožne in male enote kot njihovi do- 
bavitelji sestavnih delov in tudi kot končni proizvajalci izdelkov in storitev, ki 
zadovoljujejo čedalje bolj diferencirano povpraševanje prebivalstva. 

Predlagana pravna ureditev osebnega dela z zasebnimi sredstvi temelji na 
tem, da je temeljni namen malega gospodarstva in v njegovem okviru zasebne 
dejavnosti dopolnjevati družbeno proizvodnjo na podlagi naše družbenopolitične 
ureditve, ki v nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov temeljijo na 
samoupravljanju in na družbeni lastnini proizvajalnih sredstev. 

Poleg že ustaljene oblike organiziranja zasebne dejavnosti so v predlagani 
pravni ureditvi predvidene tudi takšne organizacijske oblike zasebnih delovnih 
enot, v katerih z udeležbo delavcev na dohodku in z njihovim soupravljanjem 
ali pa celo samoupravljanjem prehaja do vraščanja družbene lastnine. S priču- 
jočim predlogom za izdajo zakona so ustvarjeni sistemski pogoji, ki naj stimu- 
lirajo delovne ljudi, da bodo bolj vlagali zasebna sredstva v tovrstno gospodar- 
sko delovanje. 

Možnosti, ki jih odpira predlog za zasebno gospodarsko dejavnost, so 
pomembne tudi zaradi odpiranja novih delovnih mest za zaposlovanje delavcev, 
za razvoj terciarnih dejavnosti in za zaposlovanje zdomcev. Le-ti so lahko s 
svojo strokovno usposobljenostjo, pridobljeno v tujini, in s svojimi proizvod- 
nimi in poslovnimi zamislimi ter s svojimi prihranki delovni in finančni vir, ki 
je nujno potreben za razvoj malega gospodarstva. S tem predlogom sprožen 
proces vlaganja prihrankov zasebnikov — in med temi zlasti zdomcev — v 
razvoj malega gospodarstva, ki lahko v znatni meri nadomesti financiranje 
razvoja malega gospodarstva iz družbenih sredstev in tako sprošča del teh 
sredstev za druge naložbe. 

Tovariši poslanci! Menim, da boste morali v razpravi o tem predlogu pred- 
vsem ugotoviti, ali teze pomenijo izpeljavo in uresničevanje ustavnega načela, 
da je zajamčena svoboda samostojnega osebnega dela občanov z delovnimi 
sredstvi v njihovi lastnini, kadar opravljanje dejavnosti ustreza načinu, ma- 
terialni podlagi in možnostim osebnega dela in ah so v teh tezah upoštevana 
načela »delavskih« amandmajev. 

Rad bi vas, tovariši in tovarišice, opozoril, da v razpravi posvetite pozornost 
še nekaterim drugim pomembnim vprašanjem. Mednje sodi vprašanje, ali je 
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smotrna predlagana zakonska ureditev, ki v enem zakonu zajema vse gospo- 
darske dejavnosti s področja proizvodnje blaga in storitev, osebnih storitev in 
intelektualnih storitev gospodarskega pomena, opravljanje kulturnih, poklicnih 
in drugih negospodarskih dejavnosti pa naj bi urejali drugi zakoni. 

Postavlja se tudi vprašanje, ali področja dejavnosti, ki so v predlogu opre- 
deljena kot področja, na katerih delovni ljudje lahko uveljavljajo pravico oseb- 
nega dela z zasebnimi sredstvi, ustrezajo načinu, materialni podlagi in možnostim 
osebnega dela, tako kot terja ustavno načelo. Glede opredelitve zasebnih de- 
javnosti, ki jih občani lahko opravljajo, se po predlaganem načelu globalno 
določa, kaj se šteje kot obrtna, gostinska, prevozniška oziroma brodarska de- 
javnost. Predlog ne predvideva, da bi bile posamezne dejavnosti podrobno 
opredeljene v posebni nomenklaturi, vključeni v zakon, niti ne v izvršilnem 
oziroma podzakonskem predpisu, temveč določa, kaj se po načinu, materialni 
podlagi ter glede na gospodarsko politični pomen šteje za osebno delo. Če se 
pojavi dvom, ali določena dejavnost spada na primer v obrtno, gostinsko ali 
prevozniško dejavnost, predlog predvideva, da da republiški sekretariat za 
gospodarstvo SR Slovenije v takem primeru obvezno mnenje. 

Nadalje predlog za izdajo zakona predvideva, da se v tem ali v kakšnem 
drugem zakonu določi, katera dela se lahko opravljajo le v omejenem obsegu 
oziroma katera dela se ne morejo opravljati kot zasebne dejavnosti z osebnim 
delom, čeprav se sicer štejejo kot gospodarske dejavnosti. Trgovinska dejavnost 
bo bistveno omejena. Prav gotovo bodo omejitve v gostinstvu za hotele, bare in 
podobno. V prevozništvu na primer ne bo dovoljen prevoz z letali, v proizvodnji 
pa izdelovanje orožja, strupov, razstreliva in podobno. 

Menim, da je predlagana rešitev primerna, ker v večji meri omogoča pri- 
lagajanje zasebnih gospodarskih dejavnosti potrebam gospodarskega in druž- 
benega razvoja, posebno še, če upoštevamo predvideno preraščanje samostojnega 
osebnega dela v posebne oblike združenega dela. 

Predlagana opredelitev dejavnosti namreč omogoča večjo elastičnost zlasti 
pri uvajanju novih dejavnosti, ki se nenehno pojavljajo zaradi razvoja potreb, 
tehnološkega razvoja in delitve dela. V tej zvezi se postavlja vprašanje, kako bo 
v praksi možno nadzorstvo nad tem, ali nosilec dejavnosti prekoračuje predmet 
poslovanja, za katerega ima dovoljenje. Odgovor na to je v predlagani rešitvi, 
da se predmet poslovanja registrira in da se v dovoljenju natančno določijo dela, 
ki spadajo v okvir širšega ali ožjega poklica oziroma stroke. Ker so v predlogu 
za izdajo zakona področja, na katerih je možno osebno delo z zasebnimi sredstvi, 
le globalno določena, se postavlja tudi vprašanje, ali je smotrna v predlogu 
vsebovana teza, da je treba s posebnim zakonom določiti obseg poslovanja v 
nekaterih dejavnostih in tudi področja dejavnosti, kjer ni mogoče opravljati 
osebnega dela z zasebnimi sredstvi, oziroma ali je smotrno, da se že v tem 
zakonu opredelijo dejavnosti, ki jih delno prek določenega okvira poslovanja 
ali pa v celoti ni mogoče šteti kot področje osebnega dela z zasebnimi sredstvi, 
in dalje, da je na področjih, kjer sicer ni mogoče opravljati osebnega dela z za- 
sebnimi sredstvi v klasični obliki zasebnih dejavnosti, osebno delo vendarle 
mogoče, če je organizirano v višjih oblikah delovne skupnosti ali pogodbenih 
delovnih organizacijah. 

Pogoji glede strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti občana so v 
predlogu določeni tako, da lahko opravlja zasebno dejavnost praviloma le tisti, 
ki ima za tako delo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost. Tak 
pogoj bi se po predlaganem načelu uveljavil za vse dejavnosti, pri katerih sta 
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od kakovosti proizvodov in opravljenih storitev odvisna življenje in varnost 
oziroma premoženje občanov. Poleg varstvenih razlogov je pri tem upoštevano 
tudi načelo, da bo le tisti, ki ima določeno znanje oziroma poklicno usmerjenost, 
tudi sam osebno delal v dejavnosti. Od stopnje strokovnega znanja oziroma 
usposobljenosti je po načelu predloga odvisen poslovni predmet zasebne de- 
javnosti. Po tem načelu občan lahko navede kot predmet poslovanja le tista 
dela, ki jih pokriva s stopnjo svoje strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti 
skladno z nomenklaturo poklicev širšega oziroma ožjega profila. 

Glede zaposlovanja dopolnilnih delavcev so v predlogu predvidene variantne 
rešitve. Število dopolnilnih delavcev v zasebnih gospodarskih dejavnostih je 
navedeno le orientacijsko kot izhodišče za razpravo. Prva varianta, še posebej 
pa druga, izhajata s stališča, da je zaposlitev drugih delavcev bolj omejena 
v tistih dejavnostih, ki se ukvarjajo z maloserijsko proizvodnjo s pretežno 
uporabo visoko produktivnih strojev in opreme. Pri vseh drugih rešitvah pa je 
predlog izhajal iz načela, da se dovoljuje število delavcev glede na način 
opravljanja dejavnosti, naravo dela, družbeni pomen dejavnosti in glede na 
potrebe po širjenju takih dejavnosti. Pri predlaganih rešitvah v zvezi z do- 
voljenim številom delavcev je treba upoštevati tudi namen, da se s povečanjem 
cenzusa povečajo zmogljivosti nekaterih storitvenih dejavnosti. Predlagane re- 
šitve pa je treba oceniti tudi s stališča racionalne delitve dela in uporabe 
delovnih sredstev. Menim, da sestavlja 5 do 7 zaposlenih delavcev že dovolj 
veliko delovno skupnost, ki omogoča zasebniku in delavcem vstop v pogodbeno 
delovno skupnost, pa tudi sklenitev pogodbe o ustanovitvi pogodbene delovne 
organizacije. Če bi postavili kot mejo manjše število delavcev, torej manj kot 
5 delavcev, bi tako manjšo delovno skupnost v njenem razvoju preveč obre- 
menjevala administracija, kakršno bo zahtevala pogodbena delovna organizacija. 
Ker je delitev dohodka prav gotovo pomemben element pri odpravi izkoriščanja 
rezultatov tujega dela, je predlagano tudi načelo, da se lahko poveča najvišje 
število delavcev, če so le-ti udeleženi v dohodku, doseženem s skupnim delom. 
Predlog vsebuje tudi variante glede dela družinskih članov in odpiranja skupnih 
obratov, pogodbenih delovnih skupnosti in podobno. Pri določanju najvišjega 
števila delavcev, ki jih lahko zaposli zasebnik na podlagi delovne pogodbe, so 
pomembni odnosi, ki se oblikujejo z delovno pogodbo. S kolektivno pogodbo 
o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci oziroma z delovno 
pogodbo med delodajalcem in delavcem, ki jo skleneta na podlagi kolektivne 
pogodbe, je dana realna podlaga za izenačevanje pravic in dolžnosti teh delavcev 
z delavci v združenem delu. S tako pogodbo in uporabo drugih predpisov se 
ureja položaj delavcev predvsem tako, da se prepreči izkoriščanje rezultatov 
tujega dela, da je osebni dohodek delavca sorazmeren z vloženim delom, da je 
delavcu zagotovljena socialna varnost in stabilnost, da se tudi druge pravice 
in dolžnosti delavca prilagodijo razmeram v združenem delu. 

Z davčno politiko in obveznim vodenjem poslovnih knjig se bo ustvarila tudi 
realna podlaga, da se objektivno ugotavlja zasluženi dohodek in prepreči ne- 
upravičeno bogatenje, da se doseže progresivna obdavčitev dohodka, ki ga 
zasebnik nameni za osebno porabo, da se zasebnik stimulira za vlaganje sredstev 
v razširjeno reprodukcijo, v modernizacijo in za pokrivanje splošnih družbenih 
potreb, na primer na področju socialnega varstva, izobraževanja in podobno. 
Pri tem pa se občinam prepušča, da usmerjajo in spodbujajo zasebno iniciativo 
pri razvoju tistih dejavnosti, ki so na njihovem območju najbolj potrebne, da 
se širše uveljavi udeležba delavcev pri dohodku in dobičku in da se v mejah, 
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ki jih omogoča že sedanji sistem, čimbolj izenačijo družbene obveznosti za- 
sebnega in družbenega gospodarstva. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Razprava o tem predlogu torej ne bo mogla 
mimo vprašanja maksimuma delovnih sredstev in števila delavcev, ki jih 
nosilec zasebne dejavnosti lahko zaposli zlasti v dosedanjih oblikah klasične 
obrti, pa tudi v pogodbenih delovnih skupnostih. 

XXiXIV. ustavni amandma nam nalaga, da z zakonom določimo največji 
obseg delovnih sredstev in poslovnih prostorov, s katerimi se opravlja zasebna 
dejavnost. Merila za obseg sredstev, ki morajo po ustavni določbi ustrezati 
opravljanju dejavnosti s samostojnim osebnim delom, je bilo težko postaviti. 
Potreben obseg sredstev je namreč zelo različen v posameznih dejavnostih in 
tudi z nekaterimi objektivnimi merili ni mogoče zajeti vseh specifičnosti pri 
opravljanju posamezne storitve kaj šele v različnih strokah in pogojih dela. 

Pri oceni ponuđenih rešitev in sprejemanju stališč je treba nujno upoštevati 
splošni družbenogospodarski interes, da se uveljavi napredna tehnika in tehno- 
logija dela v zasebnih dejavnostih, da bodo obrtne delavnice, gostinski obrati 
in prometna sredstva v zasebnem sektorju omogočila tudi na teh področjih 
višjo raven produktivnosti in ekonomičnosti dela. Zaradi tega je v predlogu 
predvideno, da se obseg sredstev za področja obrti in gostinstva določi po 
vrednosti osnovnih sredstev na enega dopolnilnega delavca v skladu s cenzusom 
o zaposlovanju drugih oseb v dopolnilnem delu. Navedeni pa so tudi pogoji za 
revalorizacijo in za morebitno povečanje obsega osnovnih sredstev. Upoštevano 
je tudi ustavno načelo, ki za delovnega'človeka oziroma nosilca dejavnosti, ki 
svoje delo in delovna sredstva združuje z delom drugih oseb v posebnih 
organizacijah združenega dela — to je pogodbene delovne organizacije — ne 
predvideva omejitve lastninske pravice in na delovnih sredstvih. 

V predlogu se ne omejujejo poslovni prostori po površini, ker je površina 
potrebnega ali ustreznega prostora v tolikšni meri odvisna od načina dela in 
specifičnosti dejavnosti, da prostorov ni mogoče ocenjevati z enakimi merili. 
Za prevozniško dejavnost, cestni in vodni promet so predložene omejitve s 
številom oziroma velikostjo prometnega sredstva oziroma plovnega objekta. 
Tudi pri tem je upoštevana narava dela in družbeni pomen dejavnosti ter 
načelo, da je podlaga dejavnosti osebno delo nosilca dovoljenja. Obe načeli 
o zaposlovanju drugih oseb v dopolnilnem delu in o lastninski pravici oziroma 
o pravici do uporabe določene vrednosti osnovnih sredstev — ob možnosti 
prehoda v višjo obliko združevanja — pomenita ekonomsko omejevanje obsega 
poslovanja oziroma postopno odpravljanje teh omejitev za pogodbene delovne 
skupnosti ter za pogodbene delovne organizacije, ki so kot posebne organizacije 
združenega dela. 

V načelo, po katerem se kot prva ah prehodna višja oblika združenega 
dela predlaga pogodbena delovna skupnost kot prva oblika osebnega dela v 
zasebnih sredstvih, kjer naj se uvaja obvezna udeležba delavcev pri dohodku, 
ustvarjenem s skupnim delom, je treba vgraditi elemente — mišljena sta pred- 
vsem družbeni dogovor in davčna politika —< ki bodo ne le omogočali, temveč 
tudi stimulirali občana, da svoje delo postopno združuje z delom drugih. -Čeprav 
se z udeležbo delavcev pri dohodku uvaja nova kvaliteta, je- vendarle jasno, 
da je šele pogodbena delovna organizacija izrazitejša oblika uveljavljanja samo- 
upravnih pravic delavcev. Za prehod v višje oblike združevanja zasebnikovega 
dela in sredstev v združeno delo bo seveda potrebna prehodna doba. Potrebno 
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bo v praksi utrditi zaupanje in pravnoekonomsko varnost, čeprav je dana pod- 
laga za to že v XXXIV. amandmaju. 

Načelo o povezovanju osebnega dela občanov in njihovih sredstev v zadru- 
gah in o ustanavljanju obrtnih nabavno-prodajnih zadrug in teze o zadrugah 
izhajajo iz želje, da se materija v tem delu obravnava poenoteno kot izhodišče 
za razpravo. Pri oceni predlaganih rešitev je treba upoštevati, da predlog ločuje 
nekatera načela in zakonske norme dosedanje pravne ureditve, kot novo pa se 
— podobno kot v zakonu o združevanju kmetov — predlaga ustanovitev obrtne 
zadružne zveze Slovenije. 

Odprto ostaja vprašanje, ali naj se v pričujočem zakonu zajame tudi zadruž- 
ništvo v celoti oziroma ali naj se to uredi s posebnim zakonom. Opredeliti pa se 
bo treba za merila, po katerih bo moral samostojni obrtnik, ki preseže zgornjo 
mejo zaposlenih delavcev oziroma obseg delovnih sredstev, sprejeti delitev 
dohodka in njegovo razporejanje tako, kot je predvideno za pogodbene delovne 
organizacije, to je za posebne oblike organizacije združenega dela, kjer se ob 
zasebnikovih sredstvih ustvarjajo tudi družbena sredstva in kjer se že uveljav- 
ljajo nekatere oblike samoupravljanja v delovni skupnosti. Pri tem naj povem, 
da so dosedanje javne razprave v okviru gospodarske zbornice, občinskih in 
republiške konference SZDL, -zlasti pa v, skupščinskih odborih obeh zborov 
republiške skupščine opozorile, da bi bilo potrebno, če naj takšne organizacije 
zaživijo, določneje opredeliti pravice ustanovitelja do vloženih sredstev, in do 
udeležbe pri dohodku, do vodenja in zastopanja organizacije in do poslovnega 
odločanja. 

V razpravah — zlasti med obrtniki — pa je bilo poudarjeno vprašanje, pri 
kolikšnem deležu zasebnikovih sredstev v celotnih sredstvih izgubi takšna orga- 
nizacija status pogodbene delovne organizacije in preide v organizacijo zdru- 
ženega dela. Prav tako je bilo v razpravah sproženo vprašanje pravne varnosti 
za naložbe zasebnikov kot tudi pravic delavcev iz tekočega in minulega dela. 
V razpravah je prevladalo mnenje, naj bi se z zakonom podrobneje opredelili 
pogoji za opravljanje osebnega dela z zasebnimi sredstvi in naj bi bile omejene 
diskrecijske pravice upravnih organov, razen pri urejanju zasebne trgovinske 
dejavnosti in opravljanju zasebne dejavnosti kot postranski poklic. 

V razpravah so bila načeta tudi številna vprašanja v zvezi s pogoji za 
opravljanje posameznih dejavnosti, ki se tičejo sedeža dejavnosti, števila po- 
slovnih prostorov, ambulantne prodaje, strokovne izobrazbe, preverjanja stro- 
kovne usposobljenosti, dela družinskih članov, nadaljevanja dela po poslovodji 
ob smrti in podobno. 

Prav tako so bila načeta vprašanja v zvezi s pogoji za opravljanje in pravno 
opredelitev domače obrti in turistične dejavnosti. V teh razpravah je bilo 
poudarjeno, da bi bilo potrebno hkrati s sprejetjem tega zakona urediti davčno 
zakonodajo in druge predpise, ki bi v nadaljnjem razvoju tega področja izena- 
čevali pogoje poslovanja zasebnih dejavnosti in usmerjali ta razvoj v okvir 
družbenih interesov. 

V zvezi s tem so bile poudarjene sankcije in vloga inšpekcijskih organov, 
da bi se zagotovilo izvajanje zakona. Doslej je iz razprav možno povzeti, da so 
stališča v zakonskem predlogu sprejemljiva kot izhodišče za pripravo osnutka 
zakona, in pričakujem, da bodo tudi v današnji razpravi ta stališča ne le 
sprejeta, ampak tudi obogatena z napotki za sestavljalce zakonskega osnutka, 
ki bo moral ponovno v javno razpravo. 
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Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec Jože Dernovšek. 

Jože Dernovšek: Obrazložitev tovariša Kogovška bi nadaljeval s tem, 
da bi naštel nekaj pripomb in mnenj, ki so jih dali organi gospodarske zbornice 
v sekciji za osebno delo pri republiški konferenci SZDL, mestna konferenca 
SZDL Ljubljana in drugi razpravljalci. Preden preidem na ugotovitve s teh 
razprav, bi pripomnil, da smo že v ustavnih amandmajih opredelili vlogo in 
ekonomski pomen, ki naj ga ima osebno delo z zasebnimi sredstvi v okviru 
socialističnega gospodarstva. Naša prva naloga je, da misel ustavnih amandmajev 
praktično uresničimo in da to področje dela zakonsko uredimo v skladu s ko- 
ristmi celotne družbene skupnosti in občanov. Splošne ugotovitve z razprav pa 
so: 

1. Predlog za izdajo zakona so podprli vsi razpravljalci, saj vidijo v njem 
uresničevanje XXIV. zveznega in XXXIV. republiškega ustavnega dopolnila. 

2. Razpravljalci so poudarjali, da je treba razloge za pravno ureditev tega 
področja iskati v družbenoekonomskem razvoju, v potrebi po večjem razvoju 
terciarnih dejavnosti in končno tudi v sproščanju iniciative občanov, da racio- 
nalno vlagajo delo in sredstva v korist celotne družbe. Pri tem ne smemo za- 
nemariti, da je razvoj malega gospodarstva ob visoko razviti industriji več kot 
nujnost za skladen razvoj družbe kot celote. 

3. Izgrajevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju 
osebnega dela je bilo v razpravah posvečeno premalo pozornosti. Še vedno so 
preveč prevladovali problematika in razmerje klasične obrti. 

4. V razpravah so obrtniki še zmeraj dvomili, da bomo res dosledno uresni- 
čevali ustavna dopolnila, posebno glede na zakonska določila, ki kvantitativno 
omejujejo aktivnost občanov na tem področju. Proti takim razmišljanjem se 
moramo bojevati tako, da že z jasnimi rešitvami v samem zakonu zagotovimo 
ekonomsko in pravno varnost občanov, kar že zagotavljajo ustavna dopolnila. 

5. Splošna je bila ugotovitev, da pravna ureditev tega področja pomeni 
tudi realizacijo sklepov republiške konference Socialistične zveze iz decembra 
1967. 

6. Številni razpravljalci so menili, da je sprejem zakona nujen že zaradi 
nadaljnjega razvoja družbenoekonomskega sistema, ker dosedanja zakonska 
ureditev ovira hitrejši razvoj osebnega dela. Prav zato je bilo v razpravah 
poudarjeno, da bo treba posamezne rešitve, ki so nakazane v predlogu za izdajo 
zakona, še proučiti, saj z njimi posegamo v družbenoekonomsko ureditev. Zato 
konkretizacija ustavnih amandmajev ne more biti le shematsko prenašanje teh 
določil v zakon, temveč je to v bistvu opredeljevanje družbenoekonomskih 
odnosov na določenem področju našega življenja, upoštevajoč pri tem socialne, 
ekonomske, materialne in politične razmere, v katerih živi oziroma bo živela 
naša družba. 

7. V razpravi je bilo največ razpravljalcev s področja proizvodne obrti, 
tako da o problemih storitvene obrti na razpravah ni bilo veliko govora. Ker 
v zakonu seveda ni mogoče posebej podpirati razvoja ene ali druge obrti, je zato 
naloga tekoče ekonomske politike, da določi, v katero smer se bo razvijala 
posamezna zvrst obrti glede na potrebe in naloge, ki jih bodo začrtale občine 
v svojih razvojnih programih. 

8. Vse dosedanje razprave so temeljile na vsebini in idejah predloga za 
izdajo zakona in se v glavnem niso lotevale druge problematike osebnega dela. 

3* 
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Bilo je izrečenih nekaj kritik zaradi neenakih pogojev gospodarjenja v druž- 
benem in privatnem sektorju, zaradi možnosti najemanja kreditov in zaradi 
davčne politike. Poglavitna misel je bila, da bomo načela tega zakona realizirali 
le, če bomo vzporedno sprejeli tudi druge predpise, ki posegajo v to področje 
in ki naj prispevajo k odpravljanju razlik v pogojih poslovanja. Zakon sam po 
sebi ne more reševati vseh problemov, temveč morajo biti obenem sprejeti še 
drugi ukrepi, akti in dogovori. 

9. Postavljeno je bilo tudi vprašanje o učinkovitem družbenem nadzoru 
nad tako sproščeno iniciativo osebnega dela občanov, da ne bi ta postala 
element kršitve zakonodaje, neupravičenega bogatenja, kršitve delovnih pogojev, 
gospodarskih prestopkov in tako naprej. Da bi preprečili take anomalije pri 
izvajanju zakona, bi bilo treba zagotoviti sredstva in potrebne kadre, ki bi 
sprotno spremljali delovanje zakona na tem področju. V zvezi s tem bi morale 
biti že v zakonu predvidene ostre sankcije za vse kršilce. Kazenske sankcije za 
kršilce zakona bi morale biti izenačene s kazenskimi sankcijami, ki veljajo za 
družbeni sektor. 

10. V razpravah je bila poudarjena tudi potreba, da se obrtniki združujejo 
in vključujejo v razne organe, da bodo lahko sodelovali v pomembnih odlo- 
čitvah. To je zlasti aktualno prav zdaj, ko bomo začeli razpravljati o novi ustavi. 
Menili so, da je treba podpreti iniciativo o samoorganiziranju obrtnikov, kajti le 
s samoorganiziranjem bodo lahko uspešno reševali svoje probleme. 

11. Razpravljalci so menili, da je treba že z določili v zakonu zagotoviti 
pravno in ekonomsko varnost osebnega dela občanov. Zato morajo biti vsa 
določila, ki zadevajo osebno delo, opredeljena jasno in nedvoumno, kajti le tako 
bomo zagotovili perspektivo razvoja tega področja. Ne gre za to, da z zakonom 
podrobno opišemo vse dejavnosti, temveč za to, da z zakonom omogočimo 
razvojno pot neke družbene dejavnosti. 

V drugem delu razprave bi navedel samo še nekaj pripomb, ki so bile 
dane v razpravah k predlogu za izdajo zakona, in nekaj svojih misli. 

1. V razpravi je bila podprta temeljna zamisel predloga za izdajo zakona, 
da se dejavnosti, ki jih sme opravljati občan, opredelijo le globalno. S tem bo 
omogočeno sproščanje iniciative za opravljanje najrazličnejših dejavnosti v 
okviru posamezne obrtne zvrsti. Zakon pa bo moral izrecno prepovedati tiste 
dejavnosti, ki jih občani ne smejo opravljati, npr. izdelovanje orožja, tiskanje 
časopisov, izdelovanje strupov itd. 

Razpravljalci so menili, naj bi zakon zajemal celotno področje osebnega 
dela občanov z lastnimi sredstvi za delo v gospodarstvu, medtem ko naj bi se 
projektiranje kot intelektualna storitev uredilo v posebnem zakonu, ki naj 
obravnava celotno področje intelektualnega osebnega dela. Pri pripravi osnutka 
zakona je treba proučiti tudi ta predlog. 

2. Razpravljalci so dali največ pripomb in mnenj k tezi v predlogu za 
izdajo zakona, ki določa, da smejo občani, ki zaposlujejo druge osebe, uporab- 
ljati osnovna sredstva, ki po vrednosti ne presegajo 300 000 dinarjev za eno 
delovno mesto glede na število dovoljenega zaposlovanja drugih oseb. Pri tem so 
bila izražena mnenja, da je omejevanje višine osnovnih sredstev nepotrebno 
in da jo je treba stalno prilagajati razvoju tehnološkega procesa, in zahteva, da 
je treba poiskati druge oblike omejevanja lastnine nad osnovnimi sredstvi. 

Ustavni amandmaji ne predvidevajo neposredne omejitve vrednosti osnov- 
nih sredstev, ki jih uporablja občan, ki zaposluje druge osebe, kot enega izmed 
osnovnih pogojev, ko mora klasična obrt prerasti v začetno obliko samoupravno 
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organiziranega dela. Družba bi morala biti zainteresirana za to, da nalagajo 
občani presežek svojih sredstev v družbeno bogastvo, ne pa v luksus in v pre- 
tirano zapravljanje. Najbrž ni poglavitno to, da predlog za izdajo zakona določa 
višino vrednosti osnovnih sredstev, ki jih ima lahko občan, ki zaposluje druge 
osebe, temveč je v našem samoupravnem sistemu pomembnejši družbeno- 
ekonomski in samoupravni položaj delavca, ki je zaposlen v zasebnem sektorju. 
Zato moramo v vseh razpravah posvetiti največ pozornosti ravno tej proble- 
matiki, kajti z omejitvijo vrednosti osnovnih sredstev ne preprečujemo pri- 
laščanja presežne vrednosti. 

Zato moramo že s tem zakonom in z drugimi vzporednimi predpisi preprečiti 
izkoriščanje delavcev. Ce lahko to storimo, potem imajo kakršnekoli omejitve 
drugoten pomen. Cim manj se bo status delavcev, ki še niso vključeni v po- 
godbeno delovno organizacijo, razlikoval od statusa tistih, ki so v njej zaposleni, 
tem lažja bo odločitev lastnika, da se vključi v obliko združenega dela. Da bi 
preprečili izkoriščanje delavcev, ki so zaposleni pri občanu, ki zaposluje druge 
osebe, bi bilo treba že v delovnih pogodbah predvideti vse ukrepe, ki bi delav- 
cem zagotovili temeljne pravice, ki izhajajo iz dela. 

Načela, ki se nanašajo na opravljanje prevozniške dejavnosti, so bila v 
razpravah bolj ali manj podprta. Gospodarska zbornica je predlagala, da se 
dopolnijo načela v predlogu za izdajo zakona tako za javni prevoz v prostem 
cestnem prometu kot tudi za prevozniško dejavnost s plovnimi objekti. 

3. Drugo omejitev pa predstavlja število drugih oseb, ki jih sme zaposliti 
občan, ki opravlja delo z zasebnimi sredstvi. Zato moramo pri omejitvah po- 
svetiti posebno pozornost vprašanju dopolnilnega dela drugih oseb, ker gre tu 
za zaščito delavca, medtem ko gre pri omejitvah vrednosti osnovnih sredstev 
za zaščito osebnega dela in vlaganja posameznika. To je potrebno še toliko bolj, 
ker so ljudje tisti, ki stopajo v proizvodne odnose in jih soustvarjajo, ne pa 
stroji. Stroji sami ne ustvarjajo presežne vrednosti, temveč je to delo tako 
delavcev kot lastnika. Zato je pri tem osrednje vprašanje, kdo razpolaga s 
presežno vrednostjo. S tega vidika moramo ocenjevati tudi zaposlovanje drugih 
delavcev. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da presežna vrednost, ki jo delavec 
ustvari, ni le njegova osebna lastnina. 

Pri omejevanju števila zaposlenih želimo doseči — vsaj po predlogu za 
izdajo zakona — konec nejasnosti pri razpolaganju z rezultati dela in možnost 
pospešenega prehoda na samoupravno organizirano delo tudi na tem področju. 

Razpravljalci so podprli omejitve, ki so predvidene za dopolnilno delo drugih 
oseb, večina pa se je odločila za III. (delno dopolnjeno) varianto kot zgornjo 
mejo, pri kateri je treba polagoma preiti na samoupravno gospodarsko živ- 
ljenje. Toda tudi te predlagane omejitve se ne morejo kvantitativno opredeliti 
ali kvalitativno ovrednotiti. Pri tem gre za realizacijo tretje točke XXXIV. 
ustavnega amandmaja, gre za družbeni dogovor oziroma za konvencijo, doklej 
naj bo taka omejitev družbeno upravičena. 

4. Zato naj bi že v zakonu prevladovala zamisel, da ekonomski interesi 
spodbujajo občana, da pri prekoračitvi zgornje meje zaposlovanja drugih oseb 
ali pri prekoračitvi obsega vrednosti osnovnih sredstev organizira poslovanje po 
načelih, ki veljajo v pogodbeni delovni skupnosti oziroma v pogodbeni delovni 
organizaciji. 

Seveda tak prehod ne bi smel biti nekaka sankcija za lastnika, ampak naj 
bi predstavljal normalen prehod, ki bi izhajal iz čedalje večje povezanosti dela 
in sredstev lastnika z delom drugih oseb. Tako se postopoma rojeva družbena 
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lastnina in z njo povezano upravljanje na podlagi vloženega dela. Zakon naj 
bi vseboval take rešitve, ki bi zagotavljale, da ob prekoračitvi omejitev nastane 
nov družbenoekonomski odnos med lastnikom in zaposlenimi delavci. Še bolj pa 
kaže poudariti pravico lastnika sredstev, da preide v pogodbeno delovno orga- 
nizacijo, še preden ga v to zavezuje zakon. To pomeni, da bo samoiniciativno 
prešel v višjo obliko združenega dela, če bo dovolj ekonomsko stimuliran, in 
ne bo zadrževal starih proizvodnih odnosov. Ne glede na omejitve, ki bodo 
določene v zakonu, pa naj bi se s poenotenimi in objektivnimi merili čimbolj 
zmanjšala diskrecijska pravica pristojnih organov, ki bi odločali o višini ome- 
jitev. 

5. V razpravah na gospodarski zbornici, MK SZDL Ljubljana in OK SZDL 
Litija je bilo izraženo mnenje, naj se opravljanje dejavnosti kot postranski 
poklic prepove ali pa naj se ustvarijo enaki ekonomski pogoji poslovanja redne 
in dopolnilne obrti, ker se obe srečujeta na istem trgu. Ker opravljanja de- 
javnosti kot postranskega poklica načeloma ni mogoče prepovedati, je razum- 
ljivo, da je treba tudi to zvrst dela drugače organizirati. Najprimernejše bi 
bilo, da se osnovni ekonomski, tehnično-sanitarni in drugi pogoji za to dejavnost 
izenačijo s pogoji, ki veljajo za redno obrtno dejavnost. Neenak ekonomski 
položaj, neodgovornost za kvaliteto, premajhna javnost opravljanja dejavnosti 
kot postranskega poklica brez potrebe otežuje položaj redne obrti. 2e zaradi 
izvajanja ustavnih dopolnil o družbenoekonomskem položaju delovnega človeka 
v družbeni reprodukciji je treba na tem področju napraviti nekatere korekture. 
Pri tem ne smemo iskati rešitve v administrativni prepovedi ali omejitvah 
takega dela, temveč mora biti cilj zakona in tekoče ekonomske politike ta, da 
taka dejavnost čimprej preide v redno obrtno delovanje. Pri obravnavanju 
opravljanja dejavnosti kot postranskega poklica pa moramo upoštevati še ne- 
katere specifične probleme, ki se pojavljajo v zasebnih gostinskih in kmečkih 
gospodarstvih. 

6. Razprava je potrdila predvideno konkretizacijo ustavnih amandmajev 
o ustanavljanju pogodbenih delovnih organizacij. Obenem je bila postavljena 
kopica vprašanj, ki jih bo treba reševati v tem zakonu ali pa z družbenimi, 
samoupravnimi in ustanovitvenimi dogovori. Gre predvsem za naslednja vpra- 
šanja: delež ustanovitelja iz dohodka iz naslova vloženega kapitala, delež do- 
hodka, ki se obvezno odvaja v sklade, problem davčne politike in tako naprej. 
Jasneje bo treba opredeliti vprašanje materialne odgovornosti in zastopanja v 
tej organizaciji. 

Razčiščevanje vseh odnosov z ustavno pogodbo med občanom in delavci na 
področju delitve, upravljanja, odgovornosti bo v marsičem pripomoglo k temu, 
da se bodo občani brez bojazni odločali za to obliko združenega dela, ko 
združujejo svoje delo in delovna sredstva z delom drugih oseb. Ob tem pa 
seveda ne bi smeli prezreti podobne pobude tudi s strani delavcev, ki so za- 
posleni pri takem delodajalcu, ker so tudi oni soustvarjalci sredstev. Na tej 
podlagi naj bi imeli pravico do pobude za prehod v novo obliko organiziranega 
samoupravnega dela. 

7. Izraženo je bilo mnenje, da bi se gradivo, ki obravnava obrtne zadruge, 
obdelalo v posebnem zakonu o zadružništvu. Vendar je prevladovala misel, da 
se združevanje obrtnikov uredi v tem zakonu, kar bi potem pomenilo kom- 
pleksno urejanje osebnega dela, zlasti še na področju klasične obrti. Bili so celo 
predlogi, da se nekatere druge dejavnosti, kot so hranilno-posojilne, vključijo 
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v predlog zakona. Pripominjam pa, da o organizaciji in poslovanju obrtnih 
zadrug ni bilo dosti razprave. 

V imenu pristojnih odborov predlagam zboru, da sprejme predlog za izdajo 
zakona o osebnem delu, s tem da predlagatelj upošteva vse načelne in konkretne 
pripombe iz dosedanjih razprav in zavzame do njih stališče. Mislim, da je v 
interesu vseh, da se zakonski predlog čimprej pripravi, da ga bomo v nadaljnji 
razpravi še dopolnili in nazadnje tudi sprejeli. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog za izdajo zakona 
o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v svoji lastnini samostojno 
opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in podobne gospodarske 
dejavnosti, je vsekakor treba podpreti, ker še tako raznovrstna in drobna 
industrijska proizvodnja ne more zadovoljiti tistega porabnika, ki zaradi manj- 
šega dohodka ne more zamenjati starega z novim — kot delajo premožnejši 
sloji, kadar jim odpove kakšna gospodinjska ali druga naprava — in težko 
najdejo obrtnika, ki bi napako popravil, ker se s takimi drobnarijami noče 
nihče več ukvarjati. Na podeželju je obrtna dejavnost marsikje tako okrnjena, 
da že ovira razvoj. Gre največ za obrti, ki za družbeni sektor sploh niso zanimive, 
ker bi jih režija preveč obremenjevala. Zato je prav, če dajemo možnost, da se 
v taki obrti uveljavljajo zasebniki. Številni bodo prav gotovo iz vrst zdomcev, 
kot je bilo že omenjeno, in je dobro, če pride v tej ali oni obliki do zaslužka 
doma. S privarčevanim denarjem se bodo oskrbeli s potrebnimi osnovnimi 
sredstvi in si zagotovili tudi lastna obratna sredstva, če ne vsi, pa vsaj tisti, ki 
so bili dalj časa v tujini. Družbenega kapitala v take namene ne bo treba več 
vlagati; tudi ne bo več takšne deficitarnosti posameznih obrti. V smislu tega 
koncepta zasebne dejavnosti je prav, če bo smel samostojni obrtnik oziroma 
gostinec zaposliti tudi več kot 5 delavcev. Če je z zakonom natančno določena 
gornja meja zaposlenih, najbrž ni nujno, da bi predpisovali še izmere delovnih 
oziroma poslovnih prostorov, če gre res le za obrtno dejavnost. Pri tolikem 
številu najrazličnejših obrti, od katerih nekatere zahtevajo majhne, druge pa 
precej večje prostore, bi tako določilo ustvarjalo le težave in oklevanja pri tistih, 
ki so privarčevali več denarja in ga hočejo vložiti v dobro urejene in higienske 
delavnice. Na podeželju bi morali še vedno dovoliti tudi tako imenovano do- 
polnilno popoldansko obrt, zlasti v bolj odročnih krajih, kjer ne bi bilo dovolj 
dela za rednega samostojnega obrtnika. V takih primerih bi bili lahko tudi pri 
izdajanju obrtnih dovoljenj nekoliko bolj širokosrčni, vendar naj bi bili enako 
tretirani in nadzorovani obe vrsti obrtnikov. Konkurenca bo najboljši selektor, 
tako da obrtnik brez zadostne kvalifikacije in znanja ne bi imel dela in s tem 
eksistence, čeprav ima morda ustrezna spričevala. 

Čezmerno bogatitev nekaterih obrtnikov moramo pripisati predvsem pre- 
majhni konkurenci, ki bo učinkovitejša, če bo med drugim dovoljena tudi tako 
imenovana dopolnilna popoldanska obrt, pa tudi obrtniško delo bo opravljeno 
prej in ceneje. Vzrokov, zakaj tako stagnira razvoj obrti na deželi, ne bom 
navajal, podpiram pa celoten predlog za izdajo zakona in tudi prispevke prejš- 
njih govornikov. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Rado Pušenjak. 
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Rado Pušenjak : Tovarišice in tovariši! Menim, da izhajamo pri raz- 
pravi o obrti vendarle vse preveč iz izhodišča, da imamo še nedodelan davčni 
sistem, zaradi česar lahko določena skupina obrtnikov neupravičeno bogati. 
Zmotno bi bilo, da bi zaradi davčnih utaj in slabosti davčne službe ne dali 
obrti tistega mesta, ki ji pripada zlasti glede na današnje potrebe. 

Zastopam območje, ki ima skoraj tretjino zaposlenih delavcev na delu v 
tujini. Obstoječo obrt smo doslej preveč vezali na premajhno število delavcev. 
Nadalje premalo upoštevamo, da se vasi v zadnjih letih močno razvijajo in da 
se bodo razvijale še hitreje, da o razvoju motorizacije niti ne govorim. To pa 
zahteva tudi močneje organizirano obrt z večjim številom zaposlenih delavcev. 
Najmanj sredstev je potrebnih za nova delovna mesta v zasebni obrti. To je 
zlasti za negospodarsko razvite občine izredno pomembno. Tudi ne bi smeli 
zanemariti dejstva, da zaradi dražje režije na žalost socialistični sektor obrti 
skoraj povsod propada. Menim, da je vsekakor manjše zlo, če se delavci zapo- 
slujejo pri naših zasebnih obrtnikih, kot če se zaposlujejo pri zasebnih firmah 
v tujini. V interesu naših gospodarsko manj razvitih območij je torej, da se 
zasebnim obrtnikom dovoli, da smejo zaposlovati več delavcev, kot jih predvi- 
devajo nekateri predlogi. Ce število delavcev res moramo administrativno do- 
ločiti, predlagam, da se dogovorimo, da sme imeti zasebni obrtnik največ 10 
tujih delavcev, dovolimo pa tudi izjeme, ki jih že danes terja čas, v prihodnje 
pa jih bo še bolj. Ne smemo pa dovoliti izigravanja zakonov, kot smo to delali 
doslej. Zaradi večje enotnosti v republiki predlagam, da bi z zakonom po- 
oblastili republiški sekretariat za gospodarstvo, da bi dovoljeval take izjeme. 
Ne bi želel, da se naša obmejna območja, ki se že oskrbujejo z reprodukcijskim 
materialom iz tujine, v prihodnje še bolj zanašajo na obrtniške usluge iz tujine. 

Družbena kontrola je lahko učinkovitejša le v večjih obrtnih delavnicah, 
ki lahko poslujejo bolj racionalno in lahko vzdržujejo knjigovodsko moč. Le od 
teh imajo občine tudi večje dohodke. 

Da bi se strokovna raven obrti čimbolj dvignila, bo treba postopoma od- 
pravljati popoldansko obrt vsaj v centrih. Novi zakon naj take obrti ne bi več 
dovoljeval. 

Na splošno v Sloveniji ni potrebno razvijati zasebne drobne trgovine. Me- 
nim, da je predlagani cenzus za osnovna sredstva za nekatere veje prenizek. 
Vprašanje prevoznikov se obravnava preveč s stališča večjih središč, kjer so 
velika in dobro organizirana prevozna podjetja. V manjših krajih pa bi si 
želeli več zasebnih prevoznikov in to za krajše relacije, pa tudi z večjo tonažo, 
kot predlaga — 5 ton. Gramoz na ceste namreč prevažajo skoraj izključno 
zasebniki. Za to sem proti omejitvi na največ 5 ton nosilnosti. 

Obrtniki se izogibajo plačilu prometnega davka na reprodukcijski material, 
tako da sklepajo le formalne kooperacijske pogodbe. In za samo izstavo faktur 
morajo plačevati 5 °/o provizije, kar seveda prenašajo na naročnika. Z novim 
davčnim sistemom bo treba vprašanje prometnega davka rešiti tako, da ne bo 
več diskriminacije. 

Predsednik Miran Goslar: Ne želi nihče več razpravljati? (Ne želi.) 
Kdaj lahko izvršni svet predloži osnutek zakona? (Do konca oktobra.) 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi 

v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgo- 
vinske in projektivne gospodarske dejavnosti, se sprejme. 
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2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet. Pri tem naj upošteva predloge 
za spremembe in dopolnitve, dane v razpravi in v predloženih gradivih. 

3. Osnutek zakona naj izvršni svet predloži do 30. oktobra 1972. 
Kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 

kdo proti! (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona sprejet. 

5. točka dnevnega reda je osnutek zakona o Narodni banki Slo- 
venije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek so obravnavali odbor za finance in 
proračun, odbor za proizvodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravna 
komisija. Predstavnik Narodne banke Slovenije in združenja poslovnih bank 
in hranilnic sta bila vabljena na sejo zbora. 

Tovariš Florjančič, republiški sekretar za finance, bo imel uvodno obrazlo- 
žitev. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred vami je osnutek zakona o Narodni banki Slovenije, ki ga je pripravil 
izvršni svet skupščine SR Slovenije skupaj z Narodno banko Slovenije. Do- 
sedanje razprave v pristojnih odborih skupščine, v zakonodajno-pravni komisiji 
in v javnosti so potrdile osnovne usmeritve, ki so podane v osnutku, in hkrati 
pokazale, da gre za urejanje področja, ki je z več vidikov izredno pomembno 
v našem nadaljnjem razvoju. Naj nekatere izmed njih še posebej poudarim. 

Z zakonom o Narodni banki Slovenije prevzema republika Slovenija skladno 
z doseženo stopnjo razvoja med narodi in narodnostmi oziroma med repu- 
blikami in pokrajinama, ki smo jo tudi opredelili v lanskih spremembah zvezne 
ustave, pomembno in odgovorno funkcijo v skupni kreditno-monetarni politiki. 
Ker gre za področje, ki ima — čeprav včasih preveč poudarjeno — zelo po- 
membno vlogo v skupni ekonomski politiki Jugoslavije, bi morali pri končnem 
oblikovanju predloga zakona z vso pozornostjo proučiti dane pripombe v raz- 
pravi in to vlogo ter odgovornost jasneje opredeliti. Pri tem moramo seveda 
spoštovati veljavni zakon o Narodni banki Jugoslavije, ki tudi ureja ta vpra- 
šanja, ki pa po našem prepričanju mora biti dopolnjen prav v tistem delu, 
ki vsebuje določila o odgovornosti, pristojnostih in načinu odločanja o po- 
membnih vprašanjih s področja skupne kreditno-monetarne politike. Na to 
nas zlasti opozarjata letošnje izvajanje skupne kreditno-monetarne politike in 
trenutno stanje, ki vznemirja, ker je rezultat tega predlog sveta guvernerjev 
Narodne banke Jugoslavije za veliko povečanje z ekonomsko politiko določenega 
obsega emisije primarnega denarja. Za takšno stanje ne gre izvzemati odgo- 
vornosti dela sveta guvernerjev Narodne banke Jugoslavije, ki je temeljila 
na lani sprejetem zakonu. Nikakor ne gre za to, da bi se izogibali soodgovor- 
nosti za nastali položaj. Res pa je, da se odloča o zelo pomembnih vprašanjih 
z navadno ali z dvotretjinsko večino in to o vprašanjih, za katera bi se po 
našem mnenju moralo odločati s soglasjem. 

Z ustavnimi spremembami smo oblikovali institucijo dogovarjanja v med- 
republiških komitejih. Za vprašanja, ki so dostikrat manj pomembna od vpra- 
šanj, za katera se zahteva soglasje večine v svetu guvernerjev Narodne banke 
Jugoslavije, se zahteva soglasje. To nam vzbuja misel, da je pomembna institu- 
cija dogovarjanja med republikami in pokrajinami tudi svet guvernerjev Na- 
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rodne banke Jugoslavije, saj je sestavljen po načelu enakopravne zastopanosti 
republik in pokrajin ter odloča o zelo pomembnih vprašanjih. 

To je toliko pomembnejše ob dejstvu, da kreditno-monetarna politika zaradi 
svojega obsega dejansko pomeni v Jugoslaviji enega najpomembnejših gospo- 
darskih instrumentov in taka kot je sedaj, po odpravi možnosti investicijskih 
posegov s strani federacije, pomembno možnost prehvanja akumulacije med 
gospodarskimi panogami pa tudi med posameznimi območji v okviru Jugoslavije. 
Zato je naša obveznost, da v zakonu o Narodni banki Slovenije določimo njeno 
pristojnost in odgovornost v skupni kreditno-monetarni politiki in sočasno zahte- 
vamo ureditev tega vprašanja v zakonu o Narodni banki Jugoslavije, glede 
katerega se lahko upravičeno vprašamo, ali je v skladu s spremenjeno ustavo, 
da bi tako skladno z doseženo stopnjo razvoja razmejili pristojnosti in odgo- 
vornosti tudi pri vodenju politike Narodne banke Jugoslavije ter tako dstranili 
še eno od pomembnih žarišč morebitnih sporov oziroma nesoglasij. 

Druga nič manj pomembna naloga je v zakonu opredeliti funkcijo Narodne 
banke Slovenije v našem prostoru, saj v okviru skupne emisijske politike Na- 
rodna banka Slovenije na podlagi smernic skupščine ob sodelovanju izvršnega 
sveta in pristojnih republiških sekretariatov usmerja pomemben del skupne 
emisije, pa tudi druga sredstva, s katerimi razpolaga SR Slovenija. S tem dobiva 
tudi na tem področju ekonomska politika republike materialno podlago za 
usmerjanje gospodarskega in družbenega razvoja tako v kratkoročnem kot v 
dolgoročnem smislu. Prve korake v tej smeri smo že storili v lanskem in zlasti 
v letošnjem letu, saj smo z zakoni in odloki skupščine ter izvršnega sveta usme- 
rili v letu 1971 iz emisije 137 milijonov dinarjev, v letu 1972 iz emisije 333 
milijonov dinarjev, iz zunanjega posojila 244,22 milijona dinarjev, iz sredstev 
hranilnih vlog pri poštni hranilnici 80 milijonov in iz sredstev 30°/o depozita 
za nekatere negospodarske oziroma neproizvodne investicije po sedanji oceni 
do 150 milijonov dinarjev. Nedvomno bo šel razvoj v prihodnje v smeri pove- 
čanja obsega sredstev, ki jih bomo usmerjali na ta način. Zato je nujno, da na 
podlagi načelnih izhodišč iz XXXVIII. ustavnega dopolnila k republiški ustavi 
in dosedanje, čeprav kratkotrajne prakse skušamo v zakonu čimbolj natančno 
razmejiti odnose med skupščino, njenimi izvršilnimi organi in organi Narodne 
banke Slovenije. V razpravah o tem osnutku v skupščini so bile dane konkretne 
pripombe in predlogi v tej smeri. Naša naloga bo, da pripravimo predlog zakona 
v tem smislu. Pri tem naj poudarim, da gre pri razmejevanju odnosov tako za 
možnost vplivanja na odločanje, zlasti pa še za odgovornost posameznih sub- 
jektov pri izvajanju kreditno-monetarne politike v republiki, s tem pa tudi v 
Jugoslaviji. 

Pri pripravi predloga zakona bomo morali ustrezneje opredeliti funkcijo 
Narodne banke Slovenije v okviru celotne ekonomske politike, predvsem z 
vidika večje sposobnosti družbe, da bolj obvladuje posledice cikličnih pojavov 
v gospodarstvu. Gre zlasti za nujno sposobnost, da družba ustvarja ustrezne 
rezerve, ki v danem trenutku lahko tudi kot monetarni instrument prispevajo 
k stabilnosti dinarja. Pri tem moramo imeti pred očmi celovitost ekonomskega 
instrumentarija, ki ga imamo ali pa ga uvajamo. Pred nami je namreč zakon 
o davku na poslovni uspeh temeljnih organizacij združenega dela, s katerim 
se bo v določeni meri lahko vplivalo tudi na usmerjanje razvoja. Večje zaje- 
manje po tej osnovi, kot bo tekoča družbena poraba, bi se lahko usmerjalo 
v smotrne oblike rezerv, ki bi jih lahko kasneje sproščali skladno z gibanjem 
gospodarskega razvoja. Konkretna politika rezerv bo seveda morala upoštevati 



46. seja 43 

stanje in smeri razvoja v vsej Jugoslaviji, sicer bi bila njena uspešnost lahko 
minimalna pa tudi nelogična. 

Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena določilu 18. člena osnutka, 
pa katerem izvršni svet lahko določi, da se določena sredstva Socialistične 
republike Slovenije vodijo pri Narodni banki Slovenije. Znano je, da gre pri 
tem za tista in z zakonom zbrana sredstva v Socialistični republiki Sloveniji, 
ki se sedaj vodijo na računih pri poslovnih bankah. Ker gre za z zakonom 
zbrana sredstva, je pomislek proti taki praksi upravičen. Zato bo treba z do- 
datnimi napori pri izdelavi predloga poiskati ustreznejšo formulacijo tega člena 
in tako sistemsko rešiti to vprašanje. 

Način upravljanja Narodne banke Slovenije smo v osnutku zapisali v duhu 
5. točke XXXVIII. dopolnila k ustavi SR Slovenije. Ta namreč predvideva, da 
Narodno banko Slovenije upravljata guverner in svet narodne banke. Z vidika 
nadaljnjega razvoja družbenoekonomskega sistema so bili dani tehtni pomi- 
sleki k taki rešitvi. Predvsem se v njej izgublja odgovornost guvernerja in 
kolektiva narodne banke, pa tudi pristojnih republiških organov. Ce namreč 
svet narodne banke imenuje skupščina, prav tako pa imenuje tudi guvernerja 
in svoje izvršilne organe, to je izvršni svet in republiškega sekretarja, potem 
ni več jasno, kakšna je njihova medsebojna odgovornost. Tako postavljen svet 
je lahko tudi preživela oblika družbenega upravljanja, ki smo jo ali jo od- 
pravljamo v vseh podobnih primerih, na primer v nekdanjih republiških skladih, 
interesnih skupnostih in podobno. 

So pa tudi mnenja, da gre pri narodni banki za ustanovo, ki ima specifičen 
položaj, in je zato nujna taka postavitev sveta, kot je predvidena v osnutku. 

Vsekakor bomo morali ta mnenja in dejstva temeljito pretehtati in način 
upravljanja prilagoditi funkciji narodne banke, pa tudi doseženi stopnji raz- 
voja upravljanja v družbi oziroma zagotovitvi ustreznega vpliva združenega 
dela na politiko Narodne banke Slovenije. 

Menimo, da bomo na podlagi rešitev v osnutku in danih mnenj, pripomb 
in predlogov v razpravi lahko pripravili sistemski zakon o Narodni banki 
Slovenije, s katerim bomo ustrezno opredelili to brez dvoma zelo pomembno 
vprašanje. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Ivan 
Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Ekspoze tovariša Florjan- 
čiča je bil za mene tako ugodno presenečenje, da ne bom dal nobenih vsebinskih 
pripomb k osnutku zakona, ker se z vsem strinjam. Dal bom le formalno pri- 
pombo oziroma predlog, ker sem že v razpravi o predlogu za izdajo zakona 
o Narodni banki Slovenije imel glede naslova podobne pomisleke kot tovariš 
Svetelj. Pri tem ne gre samo za srbohrvaško besedo »naroden«, kar je v slo- 
venščini ljudski, temveč za naslov v celoti. 

Kot je znano, smo Slovenci že imeli podobno ustanovo. To je bil Denarni 
zavod Slovenije. Zoran Polič in Viktor Repič opisujeta v svojih prispevkih 
v »Borcu« — letnik 1969, št. 5, str. 387—394 ■— kako je prišlo do ustanovitve 
Denarnega zavoda Slovenije. Najprej navajam Viktorja Repiča: 

»Dne 12. marca 1944 je predsedstvo slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
s posebnim odlokom ustanovilo Denarni zavod Slovenije pri predsedstvu slo- 
venskega narodnoosvobodilnega sveta Slovenije z nalogo, da ta zavod skrbi za 



44 Republiški zbor 

osredotočenje in poenostavljanje denarnega prometa javno-pravnih ustanov in 
denarnega prometa sploh na ozemlju Slovenije. S posebnim odlokom je bil 
Denarni zavod Slovenije pooblaščen za izdajo lirskih plačilnih bonov.« 

Okupatorja je morala hudo prizadeti ustanovitev Denarnega zavoda Slo- 
venije s pravico, da izdaja lastno lirsko plačilno sredstvo. O tem in o še neka- 
terih drugih odlokih v zvezi s finančnim poslovanjem med narodnoosvobodilnim 
bojem Slovenije piše prvi načelnik finančnega odseka Viktor Repič še na- 
slednje: 

»Vsi navedeni odloki pomenijo odločen poseg v valutne razmere v Slove- 
niji. Z odlokom o izdaji lirskega plačilnega bona se je končala doba, ko smo bili 
vezani izključno na okupatorske valute. Zavaroval nas je pred večjimi gospo- 
darskimi težavami, ki bi jih lahko povzročila močnejša inflacija okupatorskih 
valut. Z ustanovitvijo Denarnega zavoda Slovenije smo dobili osrednji emisijski 
zavod v slovenskem merilu in s tem institucijo, ki naj uredi in poenostavi goto- 
vinski promet ter tako ustvari možnosti za čim hitrejšo gospodarsko obnovo. 
Ustanovitev Denarnega zavoda Slovenije pa pomeni tudi večjo koncentracijo 
gotovinskih sredstev in njihovo racionalnejšo porabo v gospodarski obnovi.« 
Ce dodam še Poličevo ugotovitev, da je bil Denarni zavod Slovenije »prva de- 
narna ustanova nove oblasti ne samo na slovenskem ozemlju, temveč v Jugo- 
slaviji sploh«, je dovolj utemeljeno, da bi vsaj v podnaslovu ohranili ime tako 
pomembne ustanove iz našega narodnoosvobodilnega boja, ustanove, ki se je 
uveljavila v najtežjem boju za naš obstoj in k njemu tudi veliko prispevala. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Če nihče ne želi 
besede, končujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o Narodni banki Slovenije se sprejme. 
2. Izvršni svet pripravi predlog zakona do 30. novembra. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Sklep o sprejemu osnutka zakona je sprejet. 

6. točka dnevnega reda je predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga obravnavo zakona po skrajšanem 
postopku kot predlog zakona. S tem zakonom bodo vsaj delno odpravljene 
posledice poplav. Ali je kdo proti skrajšanemu postopku? (Ne.) Torej obrav- 
navamo zakon kot zakonski predlog. 

Besedo ima Jože Florjančič, republiški sekretar za finance. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Rad bi spregovoril nekaj besed k 6., 7. in 8. točki dnevnega reda. 

Se vsem so nam v svežem spominu poplave, ki so julija in avgusta letos 
prizadele severovzhodni del Slovenije. Ocenjeno je bilo, da so povzročile pri- 
bližno 350 milijonov dinarjev škode. Velika solidarnostna akcija zbiranja pomoči 
za ublažitev škode je bila organizirana po vsej Sloveniji. Izvršni svet je že 
prej sprejel več ukrepov, pa tudi skupščini danes predlaga ukrepe, ki bodo 
vsaj deloma ublažili škodo. Ti predlogi ukrepov so: 

1. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi stopenj republiških dav- 
kov in taks. Po tem predlogu bodo oproščene plačevanja republiškega davka od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja organizacije združenega dela, ki se 
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na prizadetih območjih ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo. Ta znaša na leto 
1972 0,76'% od bruto osebnega dohodka. Navedena oprostitev bo veljala za 
letošnje leto in to za tiste organizacije združenega dela, za katere bo izvršni 
svet ugotovil, da so jih prizadele poplave in neurje. 

Z istim zakonom bo republika odstopila prizadetim občinam na območju, 
ki ga bo ugotovil izvršni svet, republiški davek od kmetijske dejavnosti, ki 
ustreza 12°/o od davčne osnove in ga plačujejo zavezanci, katerim se ne od- 
merja prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov. Ta odstop velja za vsa 
vplačila tega davka v prizadetih občinah, opravljena med 1. januarjem in 
31. decembra letos. 

2. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slove- 
nije kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investi- 
cijskih sredstev. S predlaganim podaljšanjem veljavnosti navedenega zakona 
in to za leti 1973 in 1974 bi dobile prispevek, ki ga daje republika kmetijskim 
delovnim organizacijam k odplačevanju anuitet od investicijskih kreditov in 
znaša na leto 10 milijonov dinarjev, samo tiste kmetijske delovne organizacije, 
ki so imele v letu 1972 večjo škodo zaradi poplav ali neurja. Te delovne organi- 
zacije določi izvršni svet. 

3. Predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije ob- 
činam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in neurju v letu 1972. 
S tem odlokom bo dal rezervni sklad SR Slovenije brezobrestno posojilo v višini 
do 5 milijonov dinarjev za dobo dveh let. Posojilo se bo odplačevalo od 1. 
januarja 1974 do 31. decembra 1975. 

Republiški sekretariat za finance bo predlagal izvršnemu svetu, da se 
štejejo za prizadeta območja občine Gornja Radgona, Lendava, Lenart, Ljuto- 
mer, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi in Slovenska 
Bistrica. 

Naj ponovim vse ukrepe, ki so predlagani oziroma že sprejeti za ublažitev 
škode, povzročene s poplavami in neurjem v letu 1972. Naštel bom vse ukrepe 
z ustreznimi predpisi. 

Ukrepi, ki so predlagani skupščini SR Slovenije: 
1. Oprostitev republiškega davka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 

merja; predlog zakona je danes v razpravi. 
2. Odstop republiškega davka iz kmetijske dejavnosti prizadetim občinam; 

predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks je danes v 
razpravi. 

3. Prispevek SR Slovenije prizadetim kmetijskim delovnim organizacijam 
pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov v višini 20 milijonov dinar- 
jev; predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slovenije 
kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicijskih 
kreditov je danes v razpravi. 

4. Posojilo iz rezervnega sklada SR Slovenije prizadetim občinam; predlog 
odloka je danes v razpravi. 

II. Ukrepi, ki jih je sprejel izvršni svet skupščine SR Slovenije in so 
izvedeni ali pa se še izvajajo. 

1. Pomoč za reševanje nujnih socialnih primerov na poplavnem območju 
v severovzhodni Sloveniji na podlagi odloka, s katerim je skupščina pooblastila 
izvršni svet, da razpolaga z določenimi sredstvi rezervnega sklada SR Slovenije 
za pomoč na poplavnih območjih. 

/ 
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2. Reeskontni krediti poslovnim bankam za kreditiranje prizadetih delovnih 
organizacij do višine 60 milijonov dinarjev. Odlok o dopolnitvi odloka o 
uporabi sredstev, plačanih kot depozit pri investicijskih vlaganjih na nove ne- 
gospodarske in neproizvodne investicije, je bil objavljen v Uradnem listu 
SR Slovenije št. 38/72. 

3. Oprostitev plačila republiškega prispevka od sredstev sklada skupne 
porabe, uporabljenih za pomoč prizadetim območjem. Odlok o tem, da je zbi- 
ranje pomoči za območje SR Slovenije, prizadeto ob poplavah in neurju v letu 
1972, družbeno organizirana akcija v SR Sloveniji, je bil objavljen v Uradnem 
listu SR Slovenije št. 38/72. 

4. Uporaba dela sredstev poštne hranilnice za potrošniške kredite občanom, 
ki so jim poplave in neurje v letu 1972 povzročile škodo, do skupne višine 
20 milijonov dinarjev. Odlok o uporabi sredstev poštne hranilnice za potroš- 
niške kredite občanom, ki so pretrpeli škodo ob poplavah in neurju v letu 1972, 
je bil objavljen v Uradnem listu SR Slovenije št. 41/72. 

Predsednik Miran Goslar: Želi kdo razpravljati? (Ne.) Končujem 
razpravo. Najprej bomo glasovali o amandmaju zakonodajno-pravne komisije 
k 2. členu. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Sedaj glasujemo o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in 

stopnjah republiških davkov in taks v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (50 po- 
slancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

7. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o podaljšanju ve- 
ljavnosti zakona o prispevku SR Slovenije kmetijskim delovnim organiza- 
cijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet. Slišali smo uvodno obrazložitev tova- 
riša Florjančiča. Ali kdo ugovarja skrajšanemu postopku. (Ne.) Torej obrav- 
navamo zakon kot predlog zakona. Imamo poročili odbora za finance in pro- 
račun in zakonodajno-pravne komisije. 

Začenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Glasujemo takoj o predlogu zakona, ker ni amandmajev. Kdor je za, naj 

glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

Sledi 8. točka dnevnega reda, to je predlog odloka o dodelitvi 
posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije občinam na območju SR Slovenije, 
prizadetim ob poplavah in neurju v letu 1972. 

Predlagatelj je izvršni svet. Dobili smo poročilo pristojnih odborov in 
zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Slovenski javnosti gre ne- 
dvomno zahvala in priznanje za razumevanje težav prebivalstva, ki so ga 
prizadele poplave in neurje. Priznanje pa zasluži tudi izvršni svet, ki je skušal 
in še skuša pomagati prizadetim območjem. Da kmetom ne bi bilo treba pro- 
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dajati živine in prašičev, ko so se znašli brez krme, je veliko pripomogla raz- 
meroma zelo hitro uvožena koruza, ki se je prodajala po solidni ceni. Menim 
sicer, da je dolžnost družbe, da ob naravnih katastrofah tudi kmečkim dru- 
žinam zagotovi življenjski minimum, in da je hkrati njen gospodarski interes, 
da kmetijska proizvodnja ne zastane. Da ne bo zastojev, bo veliko pripomogla 
pomoč slovenskih delavcev, ki bo omogočila nabavo kvalitetnih semen po enaki 
ceni, kot se prodaja merkantilno blago. V moji volilni enoti skoraj ni kmeta, 
ki si ne bi prizadeval za kvalitetno semensko pšenico. Glede na to bo poraba 
kvalitetnih semen v občini Ljutomer precej večja od prvotne prijave. Treba 
bi bilo zagotoviti, da bi solidarnostni sklad subvencioniral dobavo vseh semen, 
ki bodo potrebna na poplavljenih območjih in hkrati preprečiti morebitne 
zlorabe. Takšna pomoč bi prihodnje leto omogočila bistveno boljšo žetev. 

Drugo vprašanje je odpis davkov in prispevkov kmetov. Ce bi občine od- 
pisovale po veljavnih predpisih le davke in če bi imel kmet vse kvalitetno seme, 
bi to glede na ocenjeno 40°/o škodo na eno posestvo pomenilo, da bi družba 
krila le 6 */o škode. To povem zaradi tega, ker se ponekod preveč gc /ori o tem, 
kako pretirano veliko pomoč dobivajo ta območja. Potrebno je torej, da občine 
odpišejo vsaj tisto stopnjo, s katero odpisujejo davke, pavšalne in katastrske 
prispevke za zdravstveno zavarovanje, kakor tudi končne odmere za pokojninsko 
zavarovanje kmetov. Neodpisane bi bile le obveznosti za vodni sklad in samo- 
prispevki. Ce se vsi ti prispevki in davki odpišejo, bo moral kmet letos še vedno 
plačati od polovice do dveh tretjin letošnjih obveznosti. Tiidi tako zmanjšanih 
obveznosti ne bo lahko plačati niti izterjati. 

V celoti se strinjam, da se delno ali v celoti porabijo tudi občinske rezerve, 
kakor tudi rezerve temeljnih izobraževalnih skupnosti za kritje odpisov. Menim, 
da bi morala tudi republiška izobraževalna skupnost svoje rezerve pokriti del 
odpisov oziroma primanjkljaje temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

Potem ko bo izvršni svet ugotovil v posameznih občinah odpise, naj se do- 
govori z interesnimi skupnostmi o sanaciji proračunov temeljnih izobraževalnih 
skupnosti. Prepričan sem, da je tudi pomoč republiškega proračuna neizogibna. 
Ta pomoč je danes še velika neznanka, ker se bo višina odpisov lahko ugotovila 
šele v oktobru in novembru. Ker so pomoči najbolj potrebne nerazvite občine, jo 
bodo težko sprejele v obliki posojila, zlasti kratkoročnega. Ne bi bila ustrezna 
rešitev, če bi letošnje obveznosti kmetov prenesli na 1974. ali 1975. leto. S tem 
bi povzročili nevzdržna nesorazmerja pri obdavčevanju kmečkega prebivalstva 
v prizadetih in drugih občinah. Prepričan sem, da je izvršni svet z najboljšim 
namenom predlagal odobritev posojila v višini 5 milijonov dinarjev. Ni pa 
mogel analizirati stanja v posameznih občinah, saj celo same občine avgusta 
in septembra niso mogle ugotoviti višine škode. V moji volilni enoti do danes 
ni bil sprejet še noben sklep, ker še niso razčiščena vprašanja odpisov uporabe 
sredstev rezervnih skladov in sredstev temeljnih izobraževalnih skupnosti, pa 
tudi ne vprašanje, kako bo republiška izobraževalna skupnost pomagala te- 
meljnim izobraževalnim skupnostim. 

Naj ponovim! Ce bodo občine odločale v skladu s predpisi, bo to povzro- 
čilo, da bo družba krila 6 %> dejanske škode. Jaz se seveda zavzemam še za 
dodatno pomoč. Ce pa bi družba odpisala vse davke in prispevke, bi s tem 
krila 25 do 30 % dejanske škode. 

Mislim, da bi bilo prav, če bi zbor sprejel predložene akte. Gospodarski 
zbor je k odloku že sprejel amandma, ki je bil predložen tudi temu zboru. 
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Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Pobude poslancev, ki so 
jih dali na seji republiškega zbora dne 19. julija za ublažitev posledic letošnjih 
elementarnih nesreč, se načrtno uresničujejo. Izvršni svet je pripravil predlog 
zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slovenije kmetijskim 
delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov, ki 
smo ga pravkar sprejeli. Pripravil je tudi predlog odloka o dodelitvi posojila 
iz rezervnega sklada SR Slovenije občinam na območju Socialistične republike 
Slovenije, prizadetih zaradi poplav in toče v letu 1972. Dne 21. septembra pa 
smo poslanci prejeli tudi dokument z naslovom »Dodatek k srednjeročnemu 
načrtu vodnega gospodarstva SR Slovenije«, ki bo potem, ko bo uresničen, 
preprečeval podobne katastrofe. Takoj po katastrofi so začeli ukrepati tudi RK 
Slovenije, cestni sklad, izobraževalna skupnost Slovenije, slovenske banke in 
druge organizacije. 

Največ pa sta storili zveza sindikatov Slovenije in slovenska gospodarska 
zbornica, ki sta ukrepali tako učinkovito, da so se njuni pobudi, sicer omejeni 
na Slovenijo, začeli pridruževati tudi delovni kolektivi v drugih republikah. 
Ze iz doslej povedanega lahko sklepamo, da bo akcija v celoti uspela. 

Vsi, ki so prizadetim takoj priskočili na pomoč, so veliko tvegali. Gasilci in 
štabi za ukrepanje ob elementarnih nesrečah namreč nimajo ustrezne reševalne 
opreme. Šef generalnega štaba JLA generalpolkovnik Bubanj je na sestanku 
v Murski Soboti omenil, da bi bilo to pomanjkljivost mogoče odpraviti s po- 
močjo vojske. Občinska gasilska zveza v Gornji Radgoni je medtem že zaprosila 
za en motorni čoln. Zaradi močnega toka vode poplavljencev ni bilo mogoče 
reševati s čolni na vesla. Celo reševalci sami so bili ogroženi pri reševanju! 

Tudi vojska je pomagala popravljati ceste, sanirati nasipe in podobno. Slo- 
venija je tako prvič doživela široko solidarno akcijo, ki je že veliko prispevala 
k temu, da se politični položaj tudi na najbolj prizadetih območjih popravlja 
iz dneva v dap.. 

Neprijetno presenečenje za prizadete pa je bilo, da za umetna gnojila ni 
bil odobren regres v višini 20 do 30 par pri kg, da plačujejo uvoženi cement 
po znatno višji ceni, kot je cena domačega in da so prejeli tretjo davčno akon- 
tacijo z nezmanjšanimi zneski. Prizadeti namreč niso pomislili na to, da brez 
ustreznih sklepov občinskih skupščin ni mogoče množično odpisovati davčnih 
obveznosti. Treba je bilo počakati tudi na druge ukrepe republiškega izvršnega 
sveta oziroma republiške skupščine. Radgonska občina bo zaradi odpisanih 
davkov in prispevkov prikrajšana za 220 do 230 milijonov S dinarjev. Ker 
občina tega primanjkljaja ne bo mogla pokriti iz drugih lastnih virov še naj- 
manj dve leti, predlagam v imenu 10 poslancev, da sprejmete amandma, ki ga 
je gospodarski zbor že sprejel. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Kreft, prosim, da amandma pre- 
bereš, ker ga poslanci nimajo! 

Ivan Kreft: K odloku o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR 
Slovenije občinam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in neurju 
v letu 1972, predlagamo, da se drugo poglavje spremeni tako, da se glasi: 

»2. Posojilo se daje za dobo petih let, s tem da bo plačano od 1. januarja 
1974 do 31. decembra 1978.« Obrazložitev sem dal ustno. 
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Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Najprej 
glasujemo o amandmaju, ki ga je dal tovariš Ivan Kreft z 10 podpisniki. Tova- 
riš Kreft predlaga, da se v točki II podaljša doba odplačevanja posojila na 5 
let. Nismo še slišali mnenja izvršnega sveta in odbora. 

Jože F1 o r j a n č i č : Ali se glasi amandma takole: »-Posojilo se daje za 
dobo 5 let, s tem da bo odplačano od 1. januarja 1974 do 31. decembra 1978.« To 
se pravi, da bi prvi obrok zapadel v plačilo 1974. leta. 

Predsednik Miran Goslar: Glasujemo! Kdor je za, naj glasuje! (44 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (3 
poslanci.) Amandma je sprejet. 

Sledi glasovanje o predlogu odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada 
v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (46 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) Ugotavljam, da je odlok sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog, da da 
skupščina SR Slovenije soglasje za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za 
prvo vgraditev za proizvodnjo osebnih .avtomobilov v volški tovarni avtomobilov 
iz SFRJ v ZSSR in o dobavah osebnih avtomobilov, nadomestnih delov zanje, 
kovinskopredelovalne opreme in materiala iz ZSSR v SFRJ v času od leta 1969 
do 1975, ki je bil podpisan 27. februarja 1969 v Moskvi. 

Predlog je zvezni izvršni svet predložil v smislu 4. točke X'XiXIV. amand- 
maja k zvezni ustavi. Torej gre za vprašanje soglasja k ratifikaciji sporazuma, 
da bi zvezna skupščina lahko ratificirala sporazum. Predlog so obravnavali 
odbor za finance in proračun, zakonodajno-pravna komisija, odbor za proiz- 
vodnjo in blagovni promet in komisija za vprašanja mednarodnih odnosov. 
K tej točki in k naslednjim točkam dnevnega reda, za katere je pristojna zvezna 
skupščina, so bili vabljeni tudi predstavniki zveznega izvršnega sveta in v 
smislu 59. člena sprememb in dopolnitev poslovnika skupščine tudi člani pred- 
sedstva SFRJ iz Slovenije ter člani delegacije SR Slovenije v zboru narodov. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne morem 
molče mimo gradiva, ki nam je bilo predloženo za to točko dnevnega reda. 
Postavljeni smo namreč pred dejstvo, da odobrimo pred tremi leti sklenjeni 
sporazum med SFRJ in ZSSR. Analiza pogodbe, ki je temelj tega sporazuma, 
pa pokaže, da gre za navadno pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju med 
dvema gospodarskima organizacijama v eni in drugi državi. Doslej še nobena 
takšna pogodba ni bila predložena naši skupščini. Ce je sopogodbenik, t. j. 
Sovjetska zveza, zahteval takšno garancijo od SFRJ, potem bi pričakovali, da bi 
zvezni organi še pred podpisom takšne pogodbe dobili ustrezno soglasje od 
republik. 

Mislim, da bi bilo potrebno odlok o soglasju modificirati. S tem v zvezi 
predlaga odbor, da naj dajo pred ratifikacijo subsidiarno garancijo za vse iz 
pogodbe izvirajoče materialne obveznosti poslovne banke, s katerimi imajo 
poslovne aranžmaje Zavodi Crvena zastava in tudi SR Srbija. Dozdeva se mi, 
da bi morali še precizneje formulirati naše stališče, da se namreč da soglasje 
pod pogojem, da pred ratifikacijo s strani SFRJ dobi SFRJ garancijo za vse iz 
pogodbe izvirajoče materialne obveznosti od poslovnih bank, s katerimi imajo 
Zavodi Crvena zastava poslovne aranžmaje, in pa tudi od SR Srbije. 

4 
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Poudariti je le treba, da institucija subsidiarne odgovornosti stopi v veljavo 
šele takrat, kadar glavni dolžnik, t. j. v tem primeru SFRJ, ne poravna obvez- 
nosti. Ce je primarni garant federacija, bo ona morala poravnati obveznosti 
in jih tudi bo poravnala, ker ni pričakovati, da finančno ne bi bila sposobna 
tega poravnati, in subsidiarni garant v tem primeru sploh ne pride več v poštev. 
Mislim, da mora dobiti federacija predhodno garancijo od poslovnih bank 
Zavodov Crvena zastava in morebiti še od SR Srbije in šele takrat, ko bosta 
ta pogoja izpolnjena, naj da naša skupščina soglasje k predlogu za ratifikacijo 
sporazuma. 

Človeku se dozdeva, da se ponovno rangirajo zvezna, republiška in občinska 
podjetja. Garancija zveze za določeno podjetje po mojem mnenju ni v skladu 
z ustavnimi amandmaji. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko sem umaknil svoje po- 
slansko vprašanje o sporu med »Gorenjem« iz Velenja in »Slobodo« iz Cačka, 
sem v dopisu predsedniku republiškega zbora omenil, da se utegnem ponovno 
oglasiti v zvezi s soglasjem za ratifikacijo sporazuma med Jugoslavijo in Sov- 
jetsko zvezo, ki je bil podpisan dne 27. februarja 1969 v Moskvi. Gre sicer za 
dva povsem različna zunanjetrgovinska posla. Pri prvem gre za vezani uvoz 
blaga za splošne jugoslovanske potrebe in za izvoz štedilnikov v Sovjetsko 
zvezo in Poljsko, ki bi jih izvozila samo »Sloboda«, ne pa tudi drugi proizvajalci 
štedilnikov, na primer »Gorenje« iz Velenja. Pri drugem poslu pa gre za spo- 
razum med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, s katerim lahko nastanejo za našo 
državo materialne obveznosti, če »Crvena zastava« ne bi izpolnila obveznosti iz 
sporazuma. Za oba primera pa je značilno, da Jugoslavija odstopa od načel 
tržnega gospodarstva in se prilagaja sovjetskemu administrativnemu zunanje- 
trgovinskemu prometu, čeprav pri trgovinskem prometu z zahodom odločno 
vztraja pri tržnem gospodarstvu. 

Na zahodnem tržišču nosi riziko izvozno podjetje, če njegovi izdelki niso 
dovolj kvalitetni in konkurenčni. Na vzhodnem trgu, kjer je zunanjetrgovinski 
promet bolj ali manj državna zadeva, pa države zahtevajo garancijo naše države 
zato, ker sporazum ni dosežen na podlagi ekonomskih kriterijev. Takšen način 
trgovanja pa je pri nas zanimiv za tiste proizvajalce, ki se na zahtevnejšem 
trgu težko uveljavijo, radi pa bi vseeno zaslužili, ne da bi pri tem kaj tvegali. 
Namesto njih naj tvega država. S tem nočem trditi, da bi imeli takšne in 
podobne namene vsi izvozniki na vzhodna tržišča. Ce jih nimajo, naj bi dokazali 
s tem, da za vsak sklenjen posel prevzamejo tudi tveganje. Ce ne sami pa 
banke, katerih komitenti so. Ne sme pa prevzeti tveganja država, če imamo 
resen namen likvidirati neproračunsko bilanco zveze in republik. 

Strinjam se s predlogom tovariša Zlendra. Glasoval bom za odlok, če bo 
spremenjen. 

Predsednik Miran Goslar: Opozarjam vas, da je na podlagi odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika naše skupščine za sprejem aktov o 
soglasju v smislu XXXIV. zveznega amandmaja potrebna kvalificirana večina 
vseh poslancev. To se pravi najmanj polovica vseh poslancev, ne samo prisotnih. 
Zato naj pridejo v dvorano vsi poslanci, ki so zunaj. 
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Najprej vprašam odbor, ki je predlagal odlok, ali sprejema predlog tovariša 
Zlendra? 

Magda Mihelič: Predlagam, da se odbor sestane in razpravlja o 
amandmaju. 

Predsednik Miran Goslar: Odrejam četrt ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo razpravo o 9. točki dnevnega 
reda. Magda Mihelič ima besedo. 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za finance in proračun predlaga, da republiški zbor sprejme odlok o 
soglasju za ratifikacijo sporazuma z naslednjo dopolnitvijo: »Socialistična repu- 
blika Srbija da Socialistični federativni republiki Jugoslaviji na osnovi garancij 
poslovnih bank, s katerimi imajo zavodi »Crvene zastave« poslovne aranžmaje, 
subsidiarno garancijo za vse iz te pogodbe izhajajoče materialne obveznosti.« 

S takim pogojnim odlokom se odbor strinja. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Mirko Zlender. 

Mirko Zlender (iz klopi): Zakaj naj da republika Srbija subsidiarno 
garancijo, ko pa je glavni garant nasproti federaciji? 

Predsednik Miran Goslar: Jugoslavija je garant nasproti Sovjetski 
zvezi. Subsidiarni garant je Srbija. Ne more biti drugače, tovariš Zlender! 
Tvoj predlog se ne razlikuje od predložene rešitve, ampak le izboljšuje formu- 
lacijo. 

Tovariš Gerbec želi besedo. 

Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je odlok k naslednji točki dnevnega reda bolj precizen. Gre za proti- 
garancijo. Mislim, da vemo, kaj pomeni protigarancija oziroma možnost uveljav- 
ljanja regresnih zahtevkov federacije, če bi federacija morala kot primarni 
garant izpolniti obveznosti. Mislim, da bi morali pravniki formulacijo v tej 
smeri izpopolniti. Zagotovi naj se možnost, da bo lahko federacija uveljavljala 
regresne zahtevke od poslovnih bank ali od republike Srbije. 

Predsednik Miran Goslar: Kaj meni izvršni svet? Tovariš Markič, 
prosim! 

Uroš Markič: Cenim, da je v predloženi formulaciji zagotovljena 
garancija, da bo vse materialne obveznosti krila SR Srbija na podlagi garancij 
poslovnih bank. Primarno garancijo, kot je bilo rečeno, daje Sovjetski zvezi 
federacija. Da pa bi bile vzpostavljene še materialne obveznosti republike do 
federacije, je po mojem mnenju treba reči: »subsidiarna garancija«. 

4» 
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Predsednik Miran Goslar: Popolnoma jasno, če bo Jugoslavija mo- 
rala plačati obveznosti, sredstev ne bo mogla izterjati od vseh republik, marveč 
z uveljavitvijo subsidiame garancije samo od SR Srbije oziroma od poslovnih 
bank. To je smisel te formulacije. 

Zeli še kdo razpravljati? Ali lahko glasujemo? (Da.) Glasujemo o besedilu, 
ki ga je predlagala tovarišica Miheličeva. Prosim, da besedilo še enkrat prebere. 

Magda Mihelič: Prebrala bom drugi odstavek tega odloka: 
»Daje se soglasje za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo vgra- 

ditev za proizvodnjo osebnih avtomobilov v volški tovarni avtomobilov iz SFRJ 
v ZSSR in o dobavah osebnih avtomobilov, nadomestnih delov zanje, kovinsko- 
predelovalne opreme in materiala iz ZSSR v SFRJ v času od leta 1969 do 1975, 
ki je bil podpisan dne 27. februarja 1969 v Moskvi«, pod pogojem, da pred 
ratifikacijo da SR Srbija SFR Jugoslaviji na osnovi garancij poslovnih bank, 
s katerimi imajo zavodi Crvena zastava poslovne aranžmaje, subsidiarno garan- 
cijo za vse iz te pogodbe izhajajoče materialne obveznosti.« 

Mirko Zlender: Zakaj daje SR Srbija subsidiarno garancijo? 

Magda Mihelič: To naj povedo pravniki. 

Predsednik Miran Goslar: To lahko črtamo, ker vsebina ostane ne- 
spremenjena. 

Mirko Zlender: Poskušal bom uporabiti svoje pravno znanje. Gre 
za dva pogodbena odnosa. Prvi pogodbeni odnos je Sovjetska zveza—Jugoslavija. 
Pri tem zahteva garancijo Sovjetska zveza. Drugi pogodbeni odnos je federacija 
—republika in poslovne banke. Pri tem odnosu pa mi zahtevamo garancijo 
republike in poslovnih bank, s katerimi sodeluje Crvena zastava. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo »subsidiarno« bomo črtali. 
Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Proti? (Trije 

poslanci.) Vzdržani? (En poslanec.) 
Odlok je sprejet s kvalificirano večino. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na posojilno pogodbo z 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje izgradnje 380-kilovolt- 
nega prenosnega omrežja Jugoslavije in sporazum o garanciji (projekt pre- 
nosnega omrežja), sklenjen med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj — soglasje. 

V soglasje nam je pogodbo poslal zvezni izvršni svet v smislu 4. točke 
XXXIV. amandmaja k zvezni ustavi. Zvezni izvršni svet je hkrati predložil 
tudi poročilo delegacije SFRJ o pogajanjih s predstavniki Mednarodne banke 
za financiranje osnovnega 380-kilovoltnega omrežja. 

Odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija sta dala 
poročili, komisija za vprašanja mednarodnih odnosov je dala pripombe. 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Če nihče ne želi razpravljati, glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! (51 

poslancev glasuje za.) Proti? (Dva poslanca.) Vzdržani? (Dva poslanca.) 
Odlok je sprejet s kvalificirano večino. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na sporazum med ZDA 
in SFRJ o zavarovanju ameriških privatnih investicij pred nekomercialnimi 
riziki — soglasje. 

Tudi tu gre za soglasje v smislu 4. točke XXXIV. amandmaja k zvezni 
ustavi. Poročila k sporazumu so dala pristojna telesa skupščine. 

Na klop ste prejeli tudi opozorilo zveznega izvršnega sveta o napaki, ki je 
nastala pri prevajanju iz srbohrvaščine v slovenščino. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Glasujmo! Kdor je za soglasje, naj glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Proti? 

(Nihče.) Vzdržani? (Nihče.) 
Soglasje je dano s kvalificirano večino. 

Na vrsti je 12. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o 
ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo ptic. 

Tudi tu gre za soglasje v smislu 1. točke XXXV. amandmaja k zvezni ustavi. 
Komisija za varstvo okolja je predložila predlog odloka o soglasju, zakonodajno- 
pravna komisija je dala pismeno poročilo. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Torej glasujmo! Kdor je za, naj glasuje!.(53 poslancev je za.) Proti? (Nihče.) 

Vzdržal? (Nihče.) 
Odlok o soglasju je sprejet. 

13. točka dnevnega reda je predlog zakona o nostrifikaciji v tujini 
pridobljenih šolskih spričeval. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno- 
pravna komisija sta dala poročili. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Odbor za prosveto in kulturo je dal amandmaja k 3. in 6. členu. Zakono- 

dajno-pravna komisija se strinja. Glasujemo o amandmajih. Kdor je za, naj 
glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Proti? (Dva poslanca.) Vzdržani? (En posla- 
nec.) Amandmaja sta sprejeta. 

Glasujemo o predlogu zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih 
spričeval v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (51 poslancev je za.) Proti? (Nihče.) 
Vzdržanih? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 

Sledi 14. točka dnevnega reda, to je osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da obravnavamo zakon po skraj- 
šanem postopku kot osnutek. Je kdo proti? (Nihče.) 

Odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija sta dala 
pismeni poročili. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Predlagam naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju 

otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet do konca oktobra 1972. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Proti? 

(Nihče.) Vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona sprejet. 
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15. točka dnevnega reda so spremembe in dopolnitev statuta 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije, ki jih je izobraževalna skupnost poslala 
skupščini v smislu prvega in drugega odstavka 56. člena zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. 

Spremembe in dopolnitve statuta sta obravnavala zakonodajno-pravna ko- 
misija in odbor za prosveto in kulturo, ki je predložil predlog odloka o potrditvi 
sprememb in dopolnitev statuta. 

Izvršni svet se s spremembami in dopolnitvami strinja. 
Začenjam razpravo. Ce nihče ne želi razpravljati, glasujemo o predlogu 

odloka. Kdor je za, naj glasuje! (44 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En 
poslanec.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

Na vrsti je 16. točka dnevnega reda, to je predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti. 

Predlog za izdajo zakona je dala raziskovalna skupnost Slovenije. Odbor za 
prosveto in kulturo je prevzel zakonodajno iniciativo in predložil skupščini 
predlog zakona o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti s predlogom, da 
ga obravnavamo po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

Besedo ima tovariš Verbič. 

Janez Verbič: Odbor za kulturo in prosveto je predložil predlog za- 
kona z varianto k 1. členu. S predlogom zakonodajno-pravne komisije, da se 
sprejme varianta, se odbor strinja in predlaga zboru, da sklepa o varianti v 
1. členu. 

Predsednik Miran Goslar: Najprej vas vprašam, ali se strinjate s 
predlogom za skrajšani postopek? (Da.) Torej obravnavamo zakon kot predlog 
zakona brez variant. Prvi člen se glasi: »Redna skupščina se konstituira naj- 
kasneje do 30. septembra 1973.« Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 

Glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 

17. točko dnevnega reda smo že obravnavali in prehajamo na 18. točko 
dnevnega reda, na predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred 
onesnaženjem. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet. Poleg zakona ste dobili tudi informacijo 
o problemih onesnaženja zraka v Sloveniji. Predlog za izdajo zakona so obrav- 
navali komisija za varstvo okolja, odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija. Dali so pismena poročila. Pripombe je poslala skupščina 
občine Lendava. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima dr. Saje, pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za urbanizem. 

Dr. Miroslav Saje: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! K predlogu 
za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem smo priložili tudi posebno 
informacijo o problemih onesnaženja zraka v Sloveniji. Pred tem pa so vsi 
poslanci dobili zeleno knjigo ogroženosti okolja v Sloveniji. Zaradi tega menim, 
da ni treba še enkrat obrazložiti razlogov, ki narekujejo sprejetje republiškega 
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zakona o varstvu zraka. Čeprav iz vseh omenjenih dokumentov izhaja, da one- 
snaženost zraka v Sloveniji še ni kritična, pa v večjih mestih, na industrijskih 
območjih in deloma tudi na turistično-rekreacijskih območjih ugotavljamo, 
da se čedalje bolj širijo območja z onesnaženim zrakom in da se povečuje stopnja 
onesnaženja. Pospešena urbanizacija, razvoj industrije, nagel porast motornega 
prometa in spremembe v uporabi goriv so dejavniki, ki skoraj neopazno, vendar 
trajno poslabšujejo kakovost zraka in ga onesnažujejo. Tem dinamičnim poja- 
vom moramo prilagoditi tudi ustrezne ukrepe za zavarovanje zdravja občanov 
in vegetacije pred okvarami in za zavarovanje bogastva. Zaradi tega temelji 
naš predlog na načelu, da je treba v prihodnje preventivno ukrepati zlasti pri 
izdelovanju urbanističnih dokumentov in pri izbiri lokacije za objekte in na- 
prave, ki povzročajo onesnaženje zraka. Prav tako moramo skrbeti, da bodo 
novi objekti opremljeni z ustreznimi napravami za preprečevanje onesnaženja 
in da bodo ustrezni tehnološki postopki primerno financirani, upoštevajoč 
klimatološke in druge razmere. 

Vsem tem ukrepom doslej nismo posvečali dovolj pozornosti. Sedanje 
vire onesnaženja naj bi postopoma odpravljali s sanacijskimi programi, ki bi 
jih morale sprejeti vse organizacije združenega dela in vsa ogrožena območja. 
Za sanacijo morajo skrbeti organizacije združenega dela in drugi, ki spuščajo 
v zrak škodljive snovi. Ker večina onesnaževalcev sama ne bo zmogla finan- 
cirati sanacije, predvidevamo solidarno udeležbo prizadetih in uvedbo dveh 
prispevkov: prispevka za varstvo zraka pred onesnaženjem in prispevka za 
onesnaženi zrak. Ukrepa sicer nista simpatična, sta pa nujna. Za rešitev pro- 
blema onesnaženja zraka so življenjsko zainteresirane organizacije združenega 
dela in drugi dejavniki ter prebivalci na ogroženih območjih. Vsi ti se bodo 
združevali v novih samoupravnih interesnih skupnostih, katerih naloga bo boj 
proti onesnaženju zraka. Te skupnosti so tudi najbolj primerna oblika gospo- 
darjenja s sredstvi, ki bodo namenjena varstvu zraka pred onesnaženjem. 
Omogočili bodo tudi odpravo pasivnega odnosa neposrednih onesnaževalcev 
zraka. 

Tovariše poslance prosim, da podpro predlog za izdajo zakona. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Ne vidim nikogar. Pred- 
lagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem se sprejme. 
2. Izvršni svet pripravi osnutek zakona in pri tem upošteva predloge za 

spremembe in dopolnitve, dane v poročilih odborov in komisij. 
3. Osnutek zakona pripravi izvršni svet do 1. decembra 1972. 
Kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesna- 

ženjem je sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na izvajanje sklepov 
in priporočil skupščine SR Slovenije za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v 
Sloveniji. 

Gradivo je pripravil Rdeči križ Slovenije, obravnaval pa ga je odbor za 
socialno politiko in zdravstvo, ki je dal tudi pismeno poročilo. Odbor predlaga 
zboru, da sprejme njegovo poročilo oziroma stališča. 
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Predstavnik Rdečega križa in zavoda SR Slovenije za transfuzijo krvi so 
bili vabljeni na sejo. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivo Majdič, pred- 
sednik republiškega odbora Rdečega križa Slovenije. 

Ivo Majdič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi 
ponavljal ugotovitev iz poročila republiškega odbora Rdečega križa, ki vam je 
bilo predloženo, ampak želim dodati le še nekaj pomembnejših ugotovitev. 

Priporočila skupščine SR Slovenije so prav gotovo prispevala k nadaljnjemu 
razvoju prostovoljnega krvodajalstva na Slovenskem. Pri tem moram ugotoviti, 
da so se priporočila najbolje izvajala in dosegla konkretne rezultate tam, kjer 
so jih pravilno razumele predvsem občinske organizacije Rdečega križa, ki so 
tudi znale analizirati problematiko krvodajalstva na svojem območju in jo 
pravilno prikazati občinskim skupščinam, njihovim svetom za zdravstvo in 
socialno varstvo ali koordinacijskim odborom za krvodajalstvo. 

Ce analiziramo rezultate na področju krvodajalstva v Sloveniji, smo lahko 
več kot zadovoljni. Če pa se poglobimo v nekatere kazalnike te analize, lahko 
ugotovimo, da občinske organizacije Rdečega križa dosegajo zelo različne re- 
zultate. To nam najbolje kaže tabela o odstotku krvodajalcev na število pre- 
bivalcev. Odstotki se gibljejo od 0,93 °/o do 9,5810/o na število prebivalcev. To 
pomeni, da so povsod tam, kjer so-znali izkoristiti priporočila skupščine in 
spremenili odnos drugih dejavnikov do vprašanja krvodajalstva, dosegli boljše 
rezultate. V občinah, v katerih pa ni bilo pobud organizacij Rdečega križa, pa se 
rezultati niso izboljšali. 

Menim, da je treba opozoriti na to, da je republiški odbor Rdečega križa 
Slovenije v sodelovanju z vsemi občinskimi organizacijami Rdečega križa poleg 
priporočil skupščine SR Slovenije moderniziral propagando in sredstva za moti- 
vacijo ljudi za krvodajalstvo. 

Vsa nova propagandna motivacijska in stimulativna sredstva na področju 
krvodajalstva so tudi prispevala k doseženim rezultatom. Vsi napori organizacije 
Rdečega križa Slovenije pa so imeli v priporočilih skupščine SR Slovenije veliko 
moralno in politično podporo, ki se je v veliki večini občin konkretizirala v 
boljših rezultatih te človekoljubne akcije. 

Republiški odbor Rdečega križa Slovenije je prav danes razpravljal o 
vprašanjih krvodajalstva na Slovenskem. Na podlagi zbranih podatkov je skušal 
bolje analizirati probleme in sprejeti nekatera stališča in sklepe. Ugotovil je, da 
so rezultati posledica skupnih naporov družbenopolitičnih skupnosti, družbeno- 
političnih organizacij in Rdečega križa Slovenije, upoštevajoč pri tem, da je 
Rdeči križ nosil glavno breme te akcije. 

Republiški odbor je danes ustanovil republiški koordinacijski odbor za krvo- 
dajalstvo, ki naj bi delal predvsem na podlagi stališč vašega odbora za socialno 
politiko in zdravstvo, republiški odbor naj bi predvsem pomagal in koordiniral 
delo v tistih občinah, v katerih rezultati še niso zadovoljivi. Predvsem naj bi si 
prizadeval, da postane krvodajalstvo stvar vseh družbenih dejavnikov in ne 
samo Rdečega križa. 

Razveseljivo je, da iz leta v leto raste odstotek novih mladih krvodajalcev, 
saj je bilo v letu 1969 v Sloveniji 27,7'°/o novih krvodajalcev, v letu 1971 pa že 
29,8, torej skoraj 30l0/o novih krvodajalcev. To v konkretnih številkah pomeni, 
da je leta 1971 4326 občanov prvič dalo kri. To pa tudi pomeni, da se počasi 
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vendarle približujemo cilju, ki smo si ga zastavili, da bi sleherni zdrav in 
sposoben občan postal krvodajalec. 

Republiški odbor je na svoji današnji seji tudi osvežil osnovna načela 
krvodajalstva na Slovenskem, ki smo jih sprejeli pred leti. To so: prostovoljnost, 
anonimnost in — kar je najvažnejše — prizadevanje, da se število krvodajalcev 
nenehno povečuje. Republiški odbor je sprejel še vrsto stališč in sklepov, ki 
zadevajo organizacijo Rdečega križa. O tem ne bi govoril, vendar želim po- 
udariti, da nam bo še naprej dobrodošla in potrebna podpora ne samo skupščine 
SR Slovenije, marveč tudi vseh družbenih dejavnikov v Sloveniji. 

Na koncu bi se rad zahvalil temu zboru in skupščini SR Sloveniji za aktivno 
in uspešno pomoč pri tej človekoljubni akciji in prosim, da nas še naprej pod- 
pirata in nam pomagata ne samo pri tej nalogi, ampak tudi pri vseh drugih 
človekoljubnih akcijah, ki jih ima Rdeči križ v svojem programu. Prepričan 
sem namreč, da prav takšne akcije veliko prispevajo k humanizaciji celotne naše 
družbe in k temu, da bosta humanizem in solidarnost med ljudmi postala 
lastnost slehernega našega človeka v vsakdanjih odnosih med ljudmi. 

Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Potem 
predlagam, da odobrimo poročilo odbora za socialno politiko in zdravstvo. 
Poročilo bomo poslali vsem, ki jim je naloženo izvajanje sklepov in priporočil 
za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v Sloveniji. Ali ste za to? (Da.) Sklep je 
torej sprejet. 

20. točka dnevnega reda je osnutek zakona o volitvah in o od- 
poklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz 
Socialistične republike Slovenije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Izvršni svet je predložil k osnutku zakona še 
dodatek, v katerem predlaga varianto k 17. členu zakona. 

Osnutek zakona sta obravnavala odbor za družbenopolitični sistem in 
notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Znani smo po tem, da zelo 
hitro spreminjamo zakone oziroma da sprejemamo celo popolnoma nove zakone 
namesto zakonov, ki smo jih sprejeli šele nedavno. Zaradi take naše prakse 
niso močno obremenjeni samo zakonodajalci, temveč tudi vsi tisti, ki iščejo 
v zakonih utemeljitev za takšno ali drugačno rešitev. Res je, da se z osnutkom 
ki ga obravnavamo, usklajujejo določila sedaj veljavnega zakona o volitvah 
članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Sociali- 
stične republike Slovenije z XLVII. amandmajem k ustavi Socialistične repu- 
blike Slovenije, vendar se ne mudi tako, da osnutka ne bi mogli dati v javno 
razpravo. Pri veljavnem zakonu tega res nismo mogli storiti, sedaj pa ni 
nobenega razloga, da ne bi z novim zakonom odprli javne razprave, saj bodo 
marsikatere volitve prej, kot bodo nove volitve članov predsedstva. Torej nismo 
v tolikšni časovni stiski, kot smo bih prej. Menim, da predloga za tak demo- 
kratični postopek ni potrebno utemeljevati, saj nam je že znano, da naglost, 
površnost in nedemokratičnost močno škodujejo kvaliteti zakonodajnega dela. 
Res je, da zahteva javna razprava veliko angažiranja, toda uspehi so zato 
trajnejši. Razprave pa morajo biti skrbno izvedene, ker nam formalne tudi niso 
zagotovile trajnejših rešitev. 
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Vse dosedanje bogate izkušnje nam dokazujejo, da ljudje podpirajo zakone, 
sklepe in ukrepe, na katere so sami vplivali in če so bili njihovi predlogi sprejeti 
v republiški ali v občinski skupščini. Ce bi to vedno upoštevali in se po tem tudi 
ravnali, zakonov ne bi bilo treba tolikokrat spreminjati. Imamo SZDL, zvezo 
komunistov, sindikate, zvezo borcev, zvezo mladine in zvezo študentov. Z vsemi 
temi organizacijami lahko socialistična zveza organizira javne razprave o vseh 
vprašanjih, dilemah ali variantah. Zopet govorim več o proceduri kot o vsebini, 
ker lahko pravilna procedura v javno razpravo prenese tudi pravilne vsebinske 
rešitve. Ponovno poudarjam, da bi kršili samoupravne pravice občanov, če bi 
slepo zahtevali od ljudi, da naj bi podpirali tudi to, na kar sami niso mogli 
vplivati kot člani najbolj demokratične socialistične samoupravne družbe. 

V osnutku zakona je izredno olajšana možnost odpoklica članov predsedstva. 
Se vedno pa je odpoklic poslanca ali odbornika tako težaven in zapleten, da je 
bil postopek malokje izpeljan do kraja. Pri članih predsedstva Socialistične 
federativne republike Jugoslavije pa je odpoklic zelo poenostavljen. Ne vem, ali 
se je doslej sploh kje zgodilo, da so poslanca ali odbornika odpoklicali po 
rednem postopku, ki je predviden v zakonu. Največkrat je bil odstop dosežen 
drugače. V tem osnutku zakona pa je odpoklic do skrajnosti poenostavljen. 
Varianta 16. členu se glasi: »Odpoklic člana predsedstva Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije lahko predlaga vsak zbor skupščine SR Slovenije 
z večino glasov vseh poslancev zbora ali republiška konferenca SZDL Slovenije 
na seji z večino glasov vseh članov republiške konference. Pobudo, da naj 
posamezni zbor skupščine SR Slovenije predlaga odpoklic člana predsedstva, 
lahko da najmanj 10 poslancev tega zbora. Republiška konferenca Socialistične 
zveze lahko predlaga odpoklic člana predsedstva na lastno pobudo ali na pobudo 
najmanj tretjine občinskih konferenc Socialistične zveze.« 

Varianta za prvi in drugi odstavek 16. člena naj se glasi: 
»Odpoklic člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije 

lahko predlagata najmanj dva zbora skupščine SR Slovenije z večino glasov 
vseh poslancev zborov ali republiška konferenca Socialistične zveze delovnih 
ljudi Slovenije na svoji seji z večino glasov vseh članov republiške konference. 
Pobudo, da naj zbori skupščine SR Slovenije predlagajo odpoklic člana pred- 
sedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, lahko da najmanj 10 
poslancev vsakega zbora, ki predlaga odpoklic.« Res je, da so kandidiranje, 
volitev in odpoklic tri različne kvalitete, vendar ne tako različne, da bi se 
morale v proceduri tako zelo razlikovati, kot se razlikujejo v tem osnutku. To 
lahko povzroči, da bo evidentiranje izpeljano preveč formalno. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli kdo besedo? (Nihče.) Predlagam, da 
sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o volitvah in o odpoklicu člana predsedstva Socialistične 
federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije se sprejme. 

2. Izvršni svet pripravi predlog zakona do konca oktobra 1972. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona sprejet. 

21. točka dnevnega reda je predlog zakona o evidenci volilne 
pravice. Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno- 
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pravna komisija sta dala poročili. Predlagatelj je izvršni svet. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) 

Torej glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon o evidenci volilne pravice je sprejet. 

22. točka dnevnega reda je osnutek zakona o poravnalnih svetih. 
Predlagatelj zakona je izvršni svet. Obravnavali so ga odbor za družbeno- 

politični sistem in notranjo politiko, zakonodajno-pravna komisija in delegati 
občin. Danes ste prejeli tudi mnenje komisije za pravosodje. 

Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne želi.) 
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o poravnalnih svetih se sprejme. 
2. Izvršni svet pripravi predlog zakona do konca oktobra 1972. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona sprejet. 

23. točka dnevnega reda je osnutek zakona o zemljiškem katastru. 
Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da ga obravnavamo po skrajšanem 

postopku kot osnutek. Je kdo zoper skrajšani postopek? (Nihče.) Torej obrav- 
navamo zakon kot osnutek. Osnutek zakona so obravnavali odbor za urbanizem 
ter stanvanjsko in komunalno gospodarstvo, odbor za finance in proračun in 
zakonodajno-pravna komisija. Dobili smo tudi mnenja, stališča in predloge 
delegatov občin. 

Kdo želi besedo? Besedo ima Bogdan Snabl. 

Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pri 
obravnavanju osnutka zakona o zemljiškem katastru in zakona o geodetski 
izmeri bi veljalo ugotoviti, da sta zakon le del bodoče zakonodaje, ki bo urejala 
geodetsko dejavnost na območju SR Slovenije. Skoda je, da predlagatelj zakona 
ni utegnil hkrati pripraviti tudi predloga o spremembah zakona o geodetski 
službi. S tem bi se izognili morebitnim neskladnostim med rešitvami o teh dveh 
zakonih in rešitvami, ki bodo v zakonu o geodetski službi. Ze iz prvega zakona 
je razvidno, da so še vedno žive težnje po nesamoupravnem urejanju zadev in 
to na področjih, na katerih smo v preteklih letih, že imeli precej slabih izkušenj. 

V 54. člen se kljub že dogovorjenim drugačnim pristopom ponovno vpleta 
zahteva, da strokovna dela, ki zahtevajo enotno mehanografsko obdelavo, 
opravlja republiški računski center. Teze zakona o spremembah zakona o geo- 
detski službi pa taka mnenja samo še potrjujejo. 

Konkretne pripombe k posameznim osnutkom so naslednje: K 31. členu 
naj se sprejme druga varianta. K 32. členu naj se doda nov tretji odstavek, ki 
bi se glasil: »Občinske skupščine lahko pooblastijo za vodenje njenega ugoto- 
vitvenega postopka po tem zakonu geodetske delovne organizacije, ustanovljene 
za opravljanje zadev geodetske službe.« Ta predlog in prejšnjega so podprli 
delegati občin. Pri 54. členu naj se črta besedilo v drugem odstavku: »in ki se 
vršijo v republiškem računskem centru.« 

Obrazložitev ni potrebna, ker so jo dali že delegati občin. 
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Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Predlagam 
tale sklep: 

1. Osnutek zakona o zemljiškem katastru se sprejme. 
2. Izvršni svet pripravi predlog zakona ter pri tem upošteva predloge za 

spremembe in dopolnitve, dane v poročilih in v razpravi, in ga predloži do 
1. decembra 1972. 

Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sklep o sprejemu osnutka zakona o zemljiškem katastru je sprejet. 
Pripominjam še to, da smo dobili pismene pripombe Zveze kmetijskih inže- 

nirjev in tehnikov Slovenije, ki bodo prav tako vnesene v zapisnik. 

24. točka dnevnega reda je osnutek zakona o geodetski izmeri. 
Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da se zakon obravnava po skraj- 

šanem postopku kot osnutek. 
Ali kdo ugovarja temu predlogu? (Ne.) Torej obravnavamo zakon kot osnu- 

tek. Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, odbor 
za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija so dali poročila, delegati 
občin pa mnenja, stališča in predloge. Začenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o geodetski izmeri se sprejme. 
2. Izvršni svet pripravi predlog zakona ter pri tem upošteva predlog za 

spremembe in dopolnitve, dane v poročilih, in predloži predlog zakona do 1. de- 
cembra 1972. 

Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sklep o sprejemu osnutka zakona o geodetski izmeri je sprejet. 

25. točka dnevnega reda je predlog odloka o spremembi odloka 
o določitvi števila sodnikov pri vrhovnem sodišču SRS in pri okrožnih sodiščih 
v SR Sloveniji. 

Predlagatelj odloka je komisija skupščine za pravosodje. 
Izvršni svet je dal pozitivno mnenje. 
Zeli kdo razpravljati o tem odloku? (Ne želi.) 
Torej glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (58 poslancev glasuje za.) Proti? 

(Nihče.) Vzdržal? (Nihče.) 
Odlok je soglasno sprejet. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Najprej je na vrsti predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne 
komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Izvršni svet se strinja s 
predlogom. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Glasujmo o odloku. Kdor je za, naj glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Proti? 
(Nihče.) Vzdržani? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka o razrešitvi in izvo- 
litvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja. 

Dolžnosti člana komisije so razrešeni: Uroš Dular, Andrej Miklavčič in dr. 
Ernest Petrič, za člane komisije pa so izvoljeni Zvone Dragan, Janez Kocijančič, 
Zdravko Krvina in Zivko Pregl. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi članov upravnega odbora sklada za po- 
speševanje upodabljajoče umetnosti »Moša Pijade«. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pozitivno mnenje sta 
dala prosvetno-kulturni zbor in izvršni svet. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Proti? (Nihče.) 
Vzdržani? (Nihče.) 

Odlok je sprejet. Za člana upravnega odbora sklada za pospeševanje upo- 
dabljajoče umetnosti »Moša Pijade« sta imenovana Karel Pečko in Ivo Šubic. 

Seja je končana. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 14.25.) 
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47. seja 

(20. oktobra 1972) 

Predsedoval: Miran Gosi ar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
47. sejo republiškega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili Jaka Bogataj, Miran Cvenk, Karel Forte, 
Vinko Hafner, Franc lic, Vida Kastrin, Franci Kuhar, Rudi Gyergyek, Gregor 
Klančnik, Jože Lojen, Rudi Rebek, Zdenko Rotar, Ela Ulrih, Jožko Štrukelj, 
Janez Verbič, Vladimir Vrečko, Lojze Napotnik, Leopold Maček in Stane Vrhove. 

Prvotni dnevni red sem 13. t. m. razširil s predlogom zakona o kompenza- 
cijah proizvajalcem kruha. Poleg tega tudi predlagam, da pred poslanskimi vpra- 
šanji poslušamo odgovor na poslanski vprašanji Martina Koširja in Ivana Krefta 
v zvezi z zadnjimi dogodki v Avstriji. Odgovor na ti vprašanji in na sorodna 
vprašanja, ki so jih postavili poslanci v drugih zborih, bi namreč poslušali na 
skupni seji republiškega in enotnega zbora, da omogočimo izvršnemu svetu, 
da kompleksno odgovori na vsa vprašanja. Skupno sejo bi imeli takoj po prvi 
točki dnevnega reda. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 46. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične 

federativne republike Jugoslavije; 
4. osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela v SR Sloveniji; 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov; 
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks; 
7. predlog zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha; 
8. osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih 

v SR Sloveniji; 
9. osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji; 
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10. osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brez- 
poselnosti ; 

11. osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju 
pripravnikov v organizacije združenega dela; 

12. predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev-kmetij; 

13. predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih; 
14. predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih; 
15. osnutek zakona o prekrških; 
16. srednjeročni načrt vodnega sklada SR Slovenije za obdobje 1971—1975 

z dodatkom; 
17. volitve in imenovanja. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ugotavljam, da se stri- 

njate, torej je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
46. seje. 

Zapisnik ste prejeli. Ima mogoče kdo kako pripombo? Vidim, da ni pri- 
pomb, torej je zapisnik odobren. 

Prosim vas, da odidete v veliko dvorano, kjer bo skupna seja našega in 
enotnega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupaj z enotnim zbo- 
rom ob 9.20.) 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Prosim podpredsednika izvršnega 
sveta dr. Franceta Hočevarja, da odgovori na poslanska vprašanja v zvezi z do- 
godki na Koroškem. 

Dr. France Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z veliko- 
nemško šovinistično gonjo zoper slovensko narodnostno skupnost na Koroškem 
so izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije postavili vprašanja poslanca repu- 
bliškega zbora tovariša Martin Košir in Ivan Kreft, poslanec gospodarskega zbora 
tovariš Otmar Sekavčnik, poslanca prosvetno-kulturnega zbora tovariša dr. Vlado 
Benko in Boris Feldin, ter poslanec socialno-zdravstvenega zbora dr. Zdravko 
Javh. Poslanci vprašujejo, kako izvršni svet ocenjuje dohodke na Koroškem, kaj 
namerava ukreniti v zvezi s tem in kakšne so možne implikacije stopnjevanega 
nasilja zoper slovensko narodnostno skupnost na jugoslovansko-avstrijske od- 
nose in na dobro sosedsko sožitje med državami v tem delu Evrope. 

Dovolite, da v imenu izvršnega sveta odgovorim skupno na vsa vprašanja. 
Izvršni svet je že v svoji izjavi z dne 6. oktobra t. 1. izrazil zaskrbljenost in 

ogorčenje spričo šovinistične gonje zoper slovensko narodnostno skupnost na 
Koroškem. V tej izjavi je izrazil tudi pričakovanje, da bodo avstrijska vlada 
in pristojne avstrijske oblasti nemudoma ustrezno ukrepale zoper organizatorje 
gonje in kršilce nedavno sprejetega zakona o dvojezičnih topografskih napisih. 
Zvezni izvršni svet je na seji dne 13. oktobra odločno obsodil dogodke na Ko- 
roškem in prek zveznega sekretariata za zunanje zadeve ter našega veleposla- 
ništva na Dunaju izrazil resno zaskrbljenost avstrijski vladi zaradi takega raz- 
voja položaja na Koroškem in zahteval, da avstrijska vlada vztraja, da se po- 
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stavijo in ohranijo dvojezični topografski napisi, da se sprejmejo ustrezni ukrepi 
za odpravo šovinistične gonje, ki ima tudi značaj antijugoslovanske kampanje, 
ter da v celoti uresničijo določbe državne pogodbe, ki garantirajo pravice slo- 
venski in hrvaški narodnostni skupnosti v Avstriji. 

Dogodki na Koroškem so upravičeno izzvali ogorčenje in odločne proteste 
slovenske in vse jugoslovanske javnosti, ki ugotavlja, da so v tem primeru na 
delu iste sile, ki si že 17 let prizadevajo, da se ne uresničujejo določila državne 
pogodbe, ki gojijo revanšistične težnje zoper Jugoslavijo, vidijo v ustaški in 
drugi teroristični jugoslovanski emigraciji svoje zaveznike ter podpirajo njihovo 
delovanje v Avstriji in ogrožajo ustavni red in demokratične svoboščine v 
Avstriji ter prehajajo na oblike neposrednega terorja zoper slovensko prebival- 
stvo na Koroškem. Jugoslavija je stalno zahtevala od avstrijske republike, da 
naši narodnostni skupnosti zagotovi potrebno zaščito in možnosti za vsestranski 
narodnostni kulturni in gospodarski razvoj, in opozarjala na težak položaj na- 
rodnostne slovenske skupnosti zaradi počasnega in nedoslednega izvrševanja 
obveznosti iz državne pogodbe ter zlasti na delovanje šovinističnih in naciona- 
lističnih organizacij na Koroškem, ki so sistematično širile nestrpnost zoper 
slovensko narodnostno skupnost, in vztrajala, da Avstrija v skladu s svojimi 
obveznostmi prepove tako dejavnost. 

Kljub svoječasnim in sedanjim opozorilom pa avstrijska vlada in njeni pri- 
stojni državni organi ne ukrepajo zoper organizatorje in povzročitelje neredov. 
Šovinistična gonja se je zato razgorela v organizirano razsežno in grozeče na- 
silje velikonemških skrajnežev, ki neobrzdano in predrzno terorizirajo slovensko 
narodnostno skupnost na Koroškem, odstranjujejo dvojezične napise, skrunijo 
partizanske spomenike in vse, kar je slovenskega in antinacističnega, zahtevajo 
ugotavljanje manjšine in na podlagi tega razveljavitev že tako nezadostnih 
zakonov v prid manjšini, grozijo z nasiljem in žalijo ter celo fizično obraču- 
navajo s posameznimi pripadniki slovenske narodnostne skupnosti, tako da se 
Slovenci na Koroškem povsem upravičeno čutijo ogrožene glede svojega življe- 
nja in imetja in jih tako početje boleče spominja na njihovo trpljenje in pre- 
ganjanje iz časov nacizma. 

Vso to šovinistično gonjo zoper slovensko narodnostno skupnost in gonjo 
zoper izpolnjevanje državne pogodbe kakor tudi zoper Jugoslavijo organizira in 
vodi koroški Heimatdienst skupaj z nekaterimi drugimi šovinističnimi organi- 
zacijami. Ta dejavnost uživa podporo tudi dela koroškega tiska in tistih krogov, 
ki zaradi medstrankarskega obračunavanja želijo spremembo zakona o dvo- 
jezičnih krajevnih napisih in ugotavljanje slovenske manjšine na Koroškem. 
S tem pa tudi ti strankarski krogi prevzemajo veliko odgovornost za razvoj 
dogodkov na Koroškem in za jugoslovansko-avstrijske odnose. 

Potek dogodkov dokazuje, da ne gre za nikakršne spontane reakcije nemško 
govorečega prebivalstva zoper slovensko narodnostno skupnost, kot to želijo pri- 
kazati nekateri krogi v Avstriji, temveč za premišljeno, organizirano in vodeno 
akcijo vseh tistih organizacij na Koroškem, ki menijo, da je njihova »patriotična 
dolžnost«, da z nasilnimi sredstvi onemogočajo obstanek in življenje sloven- 
skega življa na Koroškem. 

V zvezi s tem naj vas spomnim, da so iste organizacije leta 1958 izsilile 
ukinitev dvojezičnega šolstva na Koroškem, kar je bistveno poslabšalo položaj 
slovenske narodnostne skupnosti. Prav tako naj vas spomnim na znano izjavo 
Heimatdiensta iz leta 1970, da zgodovina na Koroškem še ni potegnila končne 
poteze in da bo ta potegnjena med dvema narodoma le, ko eden izmed njiju ne 
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bo več obstajal. Prav ta organizacija pa se postavlja kot dejanski inspirator in 
organizator sedanje šovinistične gonje na Koroškem. Gre za dokazano kontinu- 
irano šovinistično dejavnost te organizacije, ki zadeva 5. točko 7. člena državne 
pogodbe, po katerem je Avstrija obvezana, da »prepove dejavnost organizacij, 
katerih cilj je, da hrvaškemu in slovenskemu prebivalstvu odvzamejo njegov 
manjšinski značaj ali manjšinske pravice.« 

Zato je republiški izvršni svet predlagal zveznemu izvršnemu svetu, da se 
zaradi stopnjevanja šovinistične gonje na Koroškem, zlasti pa po odstranitvi vseh 
slovenskih topografskih napisov v noči od 9. na 10. oktober, po zborovanju v 
Celovcu 15. oktobra in fizičnih napadih na koroške Slovence storijo novi od- 
ločni koraki in da se od avstrijske republike zahteva, da izpolni obveznosti 
glede dvojezičnih napisov, kakor tudi da v celoti izpolnjuje določila 7. člena 
državne pogodbe, da kaznuje kršilce ustavnega reda in zakonov ter prepove 
dejavnost Heimatdiensta in drugih šovinističnih organizacij na Koroškem. Po 
vsem tem, kar se je zgodilo, lahko samo odločni ukrepi avstrijske vlade utrdijo 
prepričanje, da Avstrija resnično želi zaščititi slovensko narodnostno skupnost 
pred grožnjami in nasiljem, izpolniti obveznosti 7. člena državne pogodbe ter da 
je zainteresirana za ohranitev dobrih jugoslovansko-avstrijskih odnosov. Izvršni 
svet meni, da je treba uporabiti tudi vse druge ukrepe in poti, ki lahko pri- 
spevajo k zavarovanju pravic in položaja slovenske narodnostne skupnosti na 
Koroškem, zlasti tiste, do katerih je Jugoslavija upravičena kot sopodpisnica 
državne pogodbe z Avstrijo in kot članica Organizacije združenih narodov. Dej- 
stvo je, da je zaradi stopnjevanja terorističnega pritiska težak položaj slovenske 
narodnostne skupnosti na Koroškem že prerasel okvire Avstrije in jugoslovan- 
sko-avstrijskih odnosov, saj je naletel na širok mednarodni odmev in obsodbo 
V svetovnem tisku. Če se nasilje zoper manjšino ne bo zaustavilo, se bo inter- 
nacionalizacija nadaljevala in stopnjevala tako moralno kot politično pa tudi 
mednarodnopravno. Koroški Slovenci so se obrnili na Jugoslavijo kot sopod- 
pisnico državne pogodbe, da jim pomaga zagotoviti njihovo varnost in manj- 
šinske pravice. 

Iz povedanega je razvidno, da naša republika in Jugoslavija enotno in od- 
ločno delujeta, da bosta tudi v prihodnje ukrepali v okviru svojih pravic in dolž- 
nosti pri avstrijski vladi in mednarodnih forumih, da se zavaruje položaj koro- 
ških Slovencev. Socialistična federativna republika Jugoslavija in SR Slovenija 
stalno izpričujeta zanimanje za razvijanje dobrih sosedskih odnosov z repu- 
bliko Avstrijo. S srečanjem zunanjih ministrov Tepavac—Kirschlager in zlasti 
ob obisku predsednika zveznega izvršnega sveta tovariša Bijediča na Dunaju, 
smo se skupaj z avstrijskimi državniki trudili, da prebrodimo zastoj, ki je na- 
stal v medsebojnih odnosih po znanih dogodkih leta 1970. Obnovljeni so bili 
konstruktivni temelji za razvoj dobrih odnosov in vzajemnega sodelovanja. 
Toda iste šovinistične sile, ki so v letu 1970 škodovale jugoslovansko-avstrijskim 
odnosom, zadajajo letos tem odnosom še veliko hujši udarec. Jugoslovansko- 
avstrijske odnose opredeljuje predvsem državna pogodba o vzpostavitvi ne- 
odvisne in demokratične Avstrije.. Izpolnjevanje vseh obveznosti iz te pogodbe, 
posebno tistih, ki se nanašajo na položaj in pravice slovenske narodnostne skup- 
nosti v Avstriji, predstavlja temelj, na katerem se ti odnosi gradijo. Jugoslavija 
je podpisala državno pogodbo v dobri veri, da bo republika Avstrija te obvez- 
nosti tudi izpolnila, zato vsak udarec zoper izpolnjevanje iz državne pogodbe 
izhajajočih obveznosti pomeni udarec zoper temelje mednarodnega statusa nev- 
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tralne in demokratične Avstrije kakor tudi udarec zoper jugoslovansko-avstrij- 
ske odnose. 

Bilo bi Sizifovo delo, če bi se po eni strani trudili, da razvijamo dobro so- 
sedstvo in medsebojno sodelovanje, po drugi strani pa dopuščali, da nam veliko- 
nemške šovinistične in z nacizmom obremenjene sile sproti rušijo to, kar ustvar- 
jamo. S svoje strani smo vedno pripravljeni prispevati k vzdrževanju in razvi- 
janju dobrih sosedskih odnosov. Hkrati pa od republike Avstrije pričakujemo, 
da bo odločno vztrajala pri sprejetih ukrepih v zvezi s topografskimi napisi in 
v celoti uredila položaj slovenske narodnostne skupnosti, kot jo obvezuje 7. člen 
državne pogodbe, tako da bo naša narodnostna skupnost resnično imela vse 
možnosti za vsestranski narodnostni, gospodarski in kulturni razvoj in napredek. 
Treba je onemogočiti delovanje organizacij, ki netijo narodnostno nestrpnost, 
prenehati se morajo nenehne grožnje o ugotavljanju manjšine, ki niso dru- 
gega kot poskus izigravanja obveznosti iz državne pogodbe. Prav tako priča- 
kujemo, da bo Avstrija energično ukrepala zoper revanšistične, ustaške, belo- 
gardistične in druge organizacije ekstremne jugoslovanske emigracije in ne bo 
dovolila, da se njeno ozemlje izkorišča za napade na integriteto in suverenost 
Jugoslavije. S tem bo ustvarjena trdna podlaga tudi za razvoj dobrih sosedskih 
odnosov in plodnega sodelovanja med državama, kar ni pomembno samo za 
obe sosednji deželi, ampak tudi za sožitje narodov in utrjevanje miru v tem 
delu Evrope. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Vprašujem vseh pet poslancev, ali 
imajo kako dodatno vprašanje. Prosim, tovariš Košir! 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
smislu 29. člena poslovnika skupščine SR Slovenije predlagam v svojem imenu 
in v imenu poslancev dr. Vladimira Benka, Borisa Feldina, dr. Zdravka Javha 
in Otmarja Sekavčnika, da se sprejme na dnevni red republiškega in enotnega 
zbora skupščine SR Slovenije vprašanje položaja koroških Slovencev v luči zad- 
njih dogodkov in v tej zvezi avstrijsko-jugoslovanskih odnosov v smislu iz- 
polnjevanja državne pogodbe. Nastali problemi so za Slovenijo in SFR Jugo- 
slavijo, zlasti pa za slovensko manjšino na Koroškem tako pomembni, da se ta 
visoki dom ne more izogniti podrobnejši razpravi ter sprejetju ustreznih sklepov 
in stališč do te problematike. Pa ne samo to! Ta dom je politično in moralno 
dolžan o zadevi razpravljati tudi s stališča odnosov med sosednjo Avstrijo in 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo glede na izpolnjevanje sprejetih 
obveznosti, vsebovanih v državni pogodbi in kasnejših meddržavnih sporazumih, 
ki so jih obojestransko podpisali na srečanjih Tito—^Tonas, Tepavac—Kirschlager 
in Bijedić—Kreisky. Končno ne moremo prezreti tudi sporazuma in dogovora, 
ki sta ju sprejeli vlada Socialistične republike Slovenije in deželna vlada Ko- 
roške. Vse to nas je spodbudilo, da zboroma predlagamo, da začneta takojšnjo 
splošno razpravo. Prosim predsednika, da da to na glasovanje. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Slišali ste predlog petih poslancev, 
ki so postavili poslanska vprašanja. Enotni in republiški zbor morata odločiti, 
ali sprejmeta predlog poslancev Otmarja Sekavčnika, dr. Vlada Benka, Martina 
Koširja in dr. Zdravka Javha. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu? 
Tovariš Kreft. 
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Ivan Kreft: Podpiram predlog petih poslancev. Menim, da je moja 
moralna dolžnost, da se jim pridružim, ker sem tudi postavil poslansko vpra- 
šanje že 15. oktobra tega leta. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Se kdo? Besedo ima tovariš dr. Vla- 
dimir Benko. 

Dr. Vladimir Benko: Tovariš predsednik, mislim, da mi je po po- 
slovniku dovoljeno, da v zvezi z odgovorom na poslansko vprašanje, ki sem ga 
postavil in na katero je odgovoril tovariš podpredsednik dr. Hočevar, opozorim 
na 3. točko svojega poslanskega vprašanja, ali je pravilno mnenje, da predstav- 
lja uresničenje 7. člena državne pogodbe ključno vprašanje za napredek ali pa 
regresijo odnosov med državama. Razumel sem tovariša podpredsednika, kakšen 
pomen prisojamo rešitvi problema naše manjšine v Avstriji, vendar se mi zdi, 
da zaradi nekaterih nedoslednosti tudi v naši politiki glede zagotovitve varstva 
naše manjšine v Avstriji potrebujemo jasen in določen odgovor, ali je rešitev 
tega problema res največjega pomena za odnose med obema državama. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Še kdo? (Nihče.) Potem glasujmo! 
Najprej glasuje republiški zbor. Kdor je za predlog, da poslanska vprašanja raz- 
širimo v točko dnevnega reda, ki se glasi: »Položaj slovenske manjšine v Avstriji 
in odnosi med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Avstrijo«, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Sedaj glasuje enotni zbor. Kdo je za sprejetje te točke na dnevni red? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta zbora soglasno odločila, da pride ta točka na dnevni red. 
Pričenjam razpravo. K besedi se je javil poslanec prosvetno-kulturnega 

zbora tovariš Manko Golar. 

Manko Golar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
zvezi z današnjim upravičenim ogorčenjem, ko vsi obsojamo zločinsko početje 
privržencev Heimatdiensta in drugih nad našimi Korošci, mi, prosim, dovolite, 
da spregovorim še o eni narodnostni manjšini, ki je prav tako slovenska in živi 
tudi v Avstriji. To so naši Prekmurci, katerih bivališče je v tako imenovanem 
radgonskem kotu, kakor so nekoč geografi in zgodovinarji imenovali ta košček 
naše zemlje, ki je zaradi nekakšnih naravnih meja leta 1919 prišel pod Avstrijo. 
Dne 26. decembra 1918. leta je bilo v nemški Radgoni, v današnjem Radkers- 
burgu, veliko zborovanje prekmurskih Slovencev, ki so zahtevali, da pridejo pod 
takratno Jugoslavijo. Toda mednarodna razmejitvena komisija ni poslušala glasu 
naših ljudi, glasu naših rojakov v radgonskem kotu. Naj naštejem imena teh 
vasi, kjer živijo Slovenci še danes. Tudi imena teh krajev izpričujejo, da ti 
Slovenci niso nobeni Avstrijci. Te vasi so: Potrna, Dedonci, ki ležijo prav blizu 
prekmurske vasi Krajne, Zetinci, ki so le kakšen kilometer daleč od Skakovcev 
na naši strani, potem so vasi Kolibe, Zenkovci, Slovenska Gorica, Pridova, 
Trnova, Lemerje in morda še katera vas. Trdim, da žive v teh vaseh še danes 
naši ljudje, da je njihov pogovorni jezik sloveski jezik, da govorijo svojo prek- 
murščino stari in mladi. Če so vaščani teh vasi Slovenci, kar tudi so, potem so 
tudi oni narodnostna manjšina, za katero se pa prav nihče nič ne zmeni. Nekako 
neradi bezamo v to osje gnezdo, zapiramo oči pred resnico, kakor da nočemo 
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ničesar slišati o tej narodnostni manjšini. Mogoče je teh ljudi manj kot na Ko- 
roškem, mogoče tudi nekoliko manj kot Slovencev v Porabju, za katere čedalje 
bolj skrbimo. Brez dvoma bi bilo prav, če bi na ustreznem mestu načeli vpra- 
šanje tudi o tej narodnostni manjšini, v kateri je narodnostna zavest že skoraj 
popolnoma ugasnila, saj je ni nihče gojil niti spodbujal. Ti naši Prekmurci ni- 
majo kot del slovenskega naroda nobenih pravic, se pravi narodnostnih pravic. 
Avstrijske oblasti jih prištevajo k pripadnikom svojega naroda. Zato tudi ne 
upoštevajo njihovega jezika ne v uradih ne v šolah pa tudi ne v cerkvah. 

V radgonskem kotu se izvaja popolna germanizacija, v naši republiki pa 
nikomur ne pride na misel, da bi vsaj minimalno poskrbel za te naše Slovence, 
čeprav se bojim, da je skoraj že prepozno. 

7. člen avstrijske državne pogodbe, ki jamči takšne in takšne narodnostne 
pravice svojim narodnostnim manjšinam, se najbrž ne nanaša samo na koroške 
Slovence, pač pa na vse manjšine, ki živijo v Avstriji. Zato bi naši ljudje na 
desnem bregu Mure radi vedeli, kaj misli storiti izvršni svet ali kdorkoli, da bi 
tudi naši prekmurski Slovenci v radgonskem kotu dosegli pravice, ki jih 7. člen 
avstrijske državne pogodbe zagotavlja vsaki narodnostni manjšini. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Tovariš Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Soglašam z od- 
govori, ki sem jih dobil na svoje poslansko vprašanje. Reči moram, da bom v 
popolnosti zadovoljen šele takrat, ko bodo tu dani predlogi in današnja raz- 
prava dejansko realizirani in ko bodo imeli tudi dejanski učinek. Kot predstav- 
nika kluba poslancev za Koroško — in da ne bi bilo mednarodnih zapletov, mo- 
ram poudariti, da je to klub skupščine SR Slovenije — izražam zadovoljstvo, 
da sta izvršni svet in komisija za mednarodne odnose zborom te skupščine pred- 
lagala obravnavo vprašanja razmer narodnostne manjšine na avstrijskem Ko- 
roškem, da je bilo prikazano stanje in da so bila pojasnjena stališča do položaja 
in hkrati nakazani ukrepi, ki jih menita sprejeti izvršni svet in komisija za med- 
narodne odnose. Izražam tudi prepričanje, da bodo predlogi, mnenja in stališča 
dejansko realizirani in uspešni. 

Želim, da bi bili pri reševanju in pri zaščiti naše narodnostne manjšine v 
Avstriji tako SR Slovenija kakor tudi SFR Jugoslavija tudi v prihodnje najmanj 
tako odločni kakor danes in najmanj tako angažirani, kakor se želimo angažirati 
danes. 

Prosim vas, da mi dovolite izraziti še nekaj besed, oprostil pa se bom, če 
bodo morda tudi nekoliko patetične. 

Na tleh te naše dežele se je življenje vedno grobo poigravalo z ljudmi, toda 
to slovensko ljudstvo je znalo to življenja žejno zemljo obvarovati, prenašalo 
je težave, se je bojevalo, premagovalo številne tujce, si podrejalo naravo ter si z 
njo blažilo gorje, ki mu je bilo zadano, in tako našlo na tej zemlji vire veselja 
in življenjske radosti. Skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi je v zgodovin- 
skih dneh leta 1941 odšlo še enkrat v boj za svobodo in v boj za resnico, tudi 
v boj za resnico o sebi, v boj za pravico do življenja. V tem boju je bilo — po 
zakonu krivice — veliko nasprotnikov, tujcev in domačih odpadnikov, veliko 
ubijalcev, branilcev vsega starega in krivičnega. Dolga leta krvavih obračunov 
so opravila stoletno podrejenost in postavila temelje novi socialistični, demo- 
kratični in samoupravni družbi v okviru Jugoslavije. Upor je vzplamtel v zati- 



47. seja 69 

ranih narodih in v imenu njih zato, da bi dobil vsak narod svojo samostojnost, 
da bi zagotovil vsem ljudem enake pravice. 

Minilo je več kot četrt stoletja od dne, ko so utihnile eksplozije in prenehali 
rafali prav na teh tleh, o katerih danes govorimo. Ta del boja je postal zgodo- 
vina, ki je izkušnja in opomin vsem, ki bi hoteli s silo posegait po rezultatih 
tega boja. Prav ta zgodovinska izkušnja, ta moč izpeljane revolucije, ki jo bodo 
pomnile prihodnje generacije, ta vir jugoslovanskega in slovenskega preporoda 
pa nas obvezuje, da branimo, utrjujemo in dograjujemo vse, kar je bilo s tem 
pridobljeno. 

Ostanki moderniziranih branilcev Hitlerjeve bolne vizije o novem svetu pa 
še danes ne mirujejo. Ne želim v tem slovenskem parlamentu, ki je rezultat 
100-letmh prizadevanj, navajati imen organizacij in posameznikov, ki vodijo 
raznarodovalno gonjo v sosednji deželi proti slovenski manjšini, a tudi proti 
matični deželi te manjšine in Jugoslaviji, ker mislim, da njih prava imena ne 
spadajo v ta visoki dom in pred ta avditorij, ker mislim, da bi bilo to za nas 
žaljivo. Preveč pomembnosti in premalo prezira bi dajal tem individuumom, 
spominjajoč me na figure herrenvolka iz nedavne preteklosti, pa tudi če bi jih 
bilo 100 000 in ne menda borih 10 000. Želim pa poudariti, da se mi gnusijo 
metode, ki jih uporabljajo proti slovenskemu življu in proti vsemu naprednemu, 
ker me preveč spominjajo na preteklost, ki se ne sme vrniti. 

Želim izraziti zadovoljstvo zaradi visoke morale in dostojanstva slovenskega 
in jugoslovanskih narodov ob teh dejanjih, posebej zato, ker z izražanjem 
protestov spodobno, brez žalitev in sejanja mržnje do drugega naroda zahtevajo 
človeško spoštovanje pravic vsakega človeka, vsakega naroda, posebej pa v tem 
trenutku slovenske manjšine na Koroškem, in ki pri tem ne uporabljajo enakih 
metod, kakor jih uporabljajo proti Slovencem v zamejstvu. 

Lahko sem ponosen, da sem član take skupnosti, ki ji je v tej svobodni 
domovini uspelo dostojanstveno prenesti, in še prenaša vse krivice, gorje in ža- 
litve, vendar kljub temu ne vzgaja v nečlovečnosti, v mržnji do soljudi in do 
drugih narodov, četudi so prizadejane krivice, gorje in žalitve v preteklosti in 
sedaj nepozabljive. 

To dostojanstvo pa naj ne bi pomenilo, da bi se ne smelo vedeti, da so vsi 
naši narodi znali izbojevati in ohraniti pravice, ki jim gredo v svetovni skup- 
nosti, česar bi se morali zavedati tudi sedanji povzročevalci mračnih dogodkov 
in genocidnih zločinov, tako neverjetno fizično in psihično podobni storilcem 
gorja in krivičnikom in žalilcem v preteklosti. 

Za te smo včeraj slišali na televiziji, da jim ne kaže prepovedati delovanja 
in da lahko delujejo navkljub kršitvi mednarodnih obveznosti, ki jih je spre- 
jela Avstrija. Znano je, da je bilo na tiskovni konferenci izraženo, da Avstrija 
ne namerava ukrepati proti organizacijam, ker bi pač pozneje delovale v ilegali. 

Ni mi treba seznanjati tega avditorija z razmerami na avstrijskem Koro- 
škem v zadnjih mesecih, še posebej ne z razmerami, v katerih morajo živeti naši 
rojaki onstran meje, ne da bi bili zaščiteni. Moram tudi poudariti, da se ne na- 
padajo samo Slovenci na Koroškem, ampak tudi jugoslovanski državljani, ki pri- 
hajajo na Koroško. Izražam pa nezadovoljstvo zaradi neobjektivnega in zlo- 
namernega seznanjanja javnosti zunaj naših meja, svetovne javnosti, ali pa 
sploh zaradi zamolčevanja dejanskega stanja. Mislim, da bi zato morale naše 
tiskovne agencije, radijske in televizijske hiše storiti več, da bi bila javnost 
zunaj naših meja bolj objektivno in temeljiteje seznanjena z resnico, a ne samo 
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z današnjo, temveč tudi z včerajšnjo. Mislim, da bi za seznanjanje lahko v skraj- 
nem primeru uporabljali tudi primerne diplomatske poslanice. 

Želim izraziti tudi začudenje zaradi dvojnih meril organov, ki naj bi skrbeli 
za to, da se spoštujejo zakonite pravice in varstvo manjšine. Konkretnosti so 
dovolj znane in jih ni treba navajati, daje pa vse to misliti tudi na predlog o 
možnosti mednarodne kontrole izvajanja določil avstrijske državne pogodbe. 

Ob koncu želim poudariti, da tudi besednjak, ki ga uporabljajo povzroče- 
valci protislovenske gonje, kaže na njihov moralni in človeški ter zrelostni lik. 
To lahko ugotovim, ne da bi sploh hotel in želel uporabljati enake izraze, ker 
uporaba česa podobnega ne bi bila primerna. Lahko izražam zaskrbljenost in 
obenem prezir nad tako ravnijo hujskačev in se zgrozim ob misli, da si lastijo 
biti delilec pravic in čuvar pravić narodnostne manjšine, katera jih po svojem 
dostojanstvu kljub takemu početju znatno presega. 

Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki bodo izražali svoja mnenja in sta- 
lišča v podporo slovenske manjšine, z željo, da bi moralna podpora dobila tudi 
realno podporo. Želim, da bi tudi ravnanje vseh, ki potujejo na Koroško ali 
odhajajo tja na delo bilo spodobno in dostojanstveno, z zavestjo, da s tem poma- 
gajo Slovencem v zamejstvu, da lahko celo ob takih pritiskih in gonjah in po- 
gromih vzdržijo in izražajo ponos nad pripadnostjo takemu narodu in naro- 
dom matične dežele, ki ne mislijo tega samo mirno opazovati. Pričakujem tudi 
in želim, da bi tudi prihodnji protesti naših ljudi v Jugoslaviji in v Sloveniji 
ne zašli na pot neonacističnih nestrpnežev z onstran meje. Pričakujem tudi, da 
bomo z visokim nacionalnim ponosom znali prezirati vse, kar se dogaja. 

To sem moral izjaviti tako kot zastopnik koroških Slovencev v Socialistični 
republiki Sloveniji in kot poslanec Socialistične republike Slovenije in držav- 
ljan SFRJ. Rad bi povedal samo še tole: Danes zjutraj se je sestal tudi naš klub 
in me prosil, da v tej razpravi opozorim še na nekatere stvari. 

V nedeljo praznuje kraj Libeliče pri Dravogradu 50-letnico svobodne odlo- 
čitve za Jugoslavijo. Dve leti po plebiscitu se je kraj priključil Jugoslaviji. Ne- 
kateri predstavniki občinskih komitejev našega področja so me opozorili, naj 
bi se naši republiški organi nekoliko bolj posvetili obmejnim območjem, po- 
sebej zdaj, ko primanjkuje gradbenega materiala. To, kar se dogaja zaradi pre- 
našanja cementa, ker ga pri nas ni dobiti, je žaljivo za naše ljudi, ki morajo po- 
žirati žalitve. Mislim, da bi iz intervencijskega uvoza lahko poslali nekaj ce- 
menta tudi na ta območja. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Martin Košir. 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Jugoslovansko-avstrijski odnosi so se sicer v zadnjem času ugodno razvijali 
skoraj na vseh področjih družbenega dela, čeprav je tudi znano, da pri tem 
niso bile izkoriščene vse možnosti za še globlje in tesnejše sodelovanje na poli- 
tičnem, ekonomskem ali na kulturnem področju. Poseben pečat temu sodelo- 
vanju so dali prav obiski obeh predsednikov Tita in Jonasa, zunanjih ministrov 
Tepavca in Kirschlagerja ter predsednikov vlad Bijedića in Kreiskega. 

Velik prispevek k dobrim sosedskim odnosom so dali tudi ostali subjekti, 
npr. SR Slovenija in Hrvatska, gospodarske zbornice, posamezne delovne orga- 
nizacije, sejemske prireditve itd. Posebno zanimive in hvale vredne pobude pa 
so številni stiki, ki so jih navezale naše obmejne občine, turistične, športne, 
kulturno-prosvetne in druge organizacije. Pri tem ne smemo prezreti tega, da 
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so tudi ljudje z obeh strani navezovali številne medsebojne stike, kar je pozi- 
tivno. Tak proces medsebojnega sodelovanja in pripravljenosti na vse možne 
oblike kontaktiranja se je razvijal tudi na avstrijski strani. Lahko bi rekli, da 
smo dosegli že tako stopnjo razvitosti medsebojnih odnosov, na kateri je meja 
predstavljala le golo formalnost. 

Poleg državniških stikov so za mene še posebne vrednosti stiki, ki jih ob- 
čine navezujejo s sosednjimi občinami v Avstriji. Tako ima zelo dobre in pri- 
jateljske stike občina Kranj z Beljakom, Železno Kapljo, Ljubljana s Celovcem, 
Skofja Loka s Selami nad Borovljami, Tržič z Borovljami, Jesenice z Beljakom 
in Šentjakobom v Rožni dolini, da ne govorim o številnih drugih občinah s pod- 
ročja Štajerske in Koroške in drugih območij Slovenije. Ti stiki niso spodbujali 
samo običajnih protokolarnih obiskov, ampak so se širili na vsa področja druž- 
benega življenja, tako da so se hkrati reševala tudi odprta vprašanja, zanimiva 
za obe strani. 

Utrjevanje prijateljstva in medsebojnega razumevanja, odstranjevanje med- 
sebojnega nezaupanja je lahko krepilo in podpiralo državnike obeh dežel pri 
hitrejšem in učinkovitejšem reševanju medsebojnih odnosov in tudi odnosov 
svetovne politike. Kajti ravno bazični odnosi so lahko uspešna podlaga za enot- 
nejšo skupno politiko pri reševanju tako mednarodnih kot tudi drugih pro- 
blemov. Ravno to je pripomoglo k temu, da so bili odnosi med Jugoslavijo in 
Avstrijo uspešni in sta obe strani javno podprli kot dober zgled, ki kaže na dobre 
perspektive razvoja medsebojnih odnosov. Pri tem ni nihče postavljal v ospredje 
vprašanja nacionalne pripadnosti, ampak smo se vedno in povsod skupaj tru- 
dili in utrjevali prijateljstvo, bih kar najbolj odprti in vedno smo iskali nove 
ter vzorne oblike sodelovanja v prid obeh dežel in seveda tudi Slovencev, živečih 
na Koroškem oziroma v Avstriji. Stiki so bili vedno odkriti, ker sta si obe 
strani zmeraj prizadevali odstraniti vse tisto, kar nas je v preteklosti ločevalo. 
Kajti zavedali smo se, da živimo v času in prostoru, kjer ni mogoče puščati nobe- 
nega odprtega prostora za politikanstvo, nacionalizem, šovinizem in še posebej 
ne za oživljanje grenkega časa nacizma, ampak je vse prevevala težnja za mir, 
enakost, napredek in humanost v medsebojnih odnosih. 

Kaj naj bo bolj normalno v današnjem svetu, kot to, da se sporazumevajo 
ne samo vlade, ampak da se krepijo tudi vezi na nižji ravni, to je na ravni inter- 
komunalnega sodelovanja. 

Poglejmo, kako se naša mesta že danes povezujejo z Evropo in s širšim 
svetom in da ni nobene ovire za pobratenje in da ne bi spoznavali ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pridobitev enega ali drugega naroda, mesta in dežele. 
Tako Kranj zelo uspešno sodeluje z mestom Oldham v Angliji, z La Ciotatom 
v Franciji, z Ambergom v Zahodni Nemčiji, Skofja Loka z Medicino v Italiji, 
Maribor z Greenwichem v Angliji itd. 

Niti na misel nam ni prišlo, da bi s temi odnosi vnašali kakršnekoli elemente 
nestrpnosti, nerazumevanja itd., temveč ravno narobe. Razumeli smo vedno, 
da se narodi združujejo, skupno načrtujejo prihodnost in da v času in prostoru, 
kjer danes živimo, resnično ne more biti prostora za nacionalizem, sovraštvo in 
za medsebojno nerazumevanje. Vsi procesi, ki so se v Evropi razvili, so prerasli 
nekdanje obdobje hladne vojne ter povzročili to, da je prišlo na številnih pod- 
ročjih do sporazumov tako z vzhodnim kot z zahodnim svetom in da danes že 
govorimo o rešitvi odnosov med Nemčijama in da se celotna Evropa pripravlja 
na evropsko konferenco o varnosti. Nerazumevanje in nestrpnost med narodi in 
narodnostmi je stvar preteklosti, ki ne sodi več v svoboden svet, svet miru in 
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enakosti in razumevanja. Nerazumevanja ne odklanjamo mi, ampak jo odklanja 
vsa napredna in demokratična javnost tudi v Avstriji in v vsej Evropi. Iz pre- 
teklosti vemo, da se je slabo končalo za vse narode, ki so gojili sile, ki niso 
spoštovali sosedov in narodov in nacionalnih manjšin in niso bili strpni do njih. 
Taka politika je doslej vedno imela hude materialne in človeške posledice. 

Danes, ko živimo v dobi atoma, znanosti in tehnike, svet postaja vse bolj 
majhen, kar ga nujno sili v dobre sosedske odnose ter vse bolj združuje, obenem 
pa odstranjuje vse elemente medsebojnega nezaupanja. Kaj pa se dogaja v se- 
danjem času na Koroškem in z našo slovensko manjšino? Tega ne moremo tole- 
rirati in ne moremo zapirati oči. Nisem za nikakršno poslabšanje medsebojnih 
odnosov Avstrije in Jugoslavije. Toda naše vztrajanje mora temeljiti na resnič- 
nem in doslednem spoštovanju sprejetih državnih obveznosti ne glede na to, ka- 
tera izmed političnih strank je trenutno na oblasti, kajti to ni obveznost vlada- 
joče stranke, temveč države, zato se pri izpolnjevanju teh obveznosti ne more 
nobena stranka odpovedovati ali narobe. Zato je nesmiselno govoriti in slepiti 
prebivalstvo s tem, kdo je kaj zagrešil ob sedanji situaciji na Koroškem, ampak 
se lahko sprašujemo, kdo je pripravljen državne obveznosti resnično izpolnje- 
vati. Ko vztrajamo pri izpolnjevanju sprejetih meddržavnih obveznosti, ne mo- 
remo dovoliti, da se naša tolerantnost glede na notranje politične razmere posa- 
mezne dežele in naša potrpežljivost izrabljata za izmikanje pred energičnimi 
ukrepi z druge strani. Slovesne izjave o dobrih sosedskih odnosih koroškim 
Slovencem niso v prid, če se ne stori ničesar ali pa bore malo ali pa se celo tole- 
rira dejavnost tistih sil, ki motijo naše medsebojne odnose. Tako ravnanje ene 
kot druge strani lahko samo ohrabruje tiste sile, ki jim niso po volji mirna 
meja in dobri medsebojni odnosi, temveč jim je do tega, da se ti odnosi po- 
slabšajo, zato so še bolj arogantni, nasilni in napadalni. 

Tega ne smemo dovoliti. Tudi naša stran mora sprejeti ustrezne ukrepe, da 
se taka tolerantnost do delovanja sil, ki ne ustreza normalnim odnosom, odpravi 
in da včasih tudi naših tolerantnih izjav ne moremo sprejemati kot dokaz, da 
je zadeva že rešena. 

Ce je vse res, kar je slišati o željah po dobrih sosedskih odnosih tako z 
avstrijske kot s koroške strani, potem se človek samo vpraša: Ali je početje 
nemško govoreče večine v okviru Heimatdiensta nad slovensko manjšino na 
Koroškem res prispevek h krepitvi in želji po dobrih sosedskih odnosih? Pre- 
pričan sem, da jih taki koraki lahko le ohromijo in vzbujajo sum o resnični pri- 
pravljenosti na energične ukrepe in odstranjevanje vseh tistih elementov, ki 
motijo medsebojne odnose. Ali dobri sosedski odnosi res lahko kaj prispevajo, 
če smo strpni do svobodnega delovanja terorističnih skupin na avstrijskem 
ozemlju, ki sovražno delujejo proti neodvisni socialistični Jugoslaviji? Znano je, 
da obstaja v Pliberku ustaško-četniški vod, ki ima vsako leto zelo bučne pro- 
slave, na katerih z ognjem in žveplom seje sovraštvo do Jugoslavije. To se dela 
v navzočnosti predstavnikov duhovščine in tudi avstrijskih oblasti. Kdo so bili 
ustaši, ni treba razlagati in govoriti ne nam ne uradni Avstriji. Vemo tudi, od 
kod je prišla v Jugoslavijo ustaška teroristična skupina. Težko je verjeti, da se 
o oboroženi skupini ni moglo ničesar vedeti, čeprav se je nekaj dni zadrževala 
na avstrijski strani, preden je prestopila avstrijsko-jugoslovansko mejo. Ali bi 
avstrijska stran res tako tolerantno gledala, če bi se taka dejavnost razvijala na 
tleh Jugoslavije proti svobodni neodvisni Avstriji? Gotovo da ne. Uradne oblasti 
vedo za nekatere protijugoslovanske centre, ki neovirano delujejo proti Jugo- 
slaviji, zlasti v Salzburgu. Znano je, da se širi obseg protijugoslovanske pro- 
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pagande, recimo tisk Žebotove knjige »Slovenija včeraj, danes in jutri«, ki je 
bila v Jugoslaviji prepovedana. Ve se, da so ti bili ideologi in znani organiza- 
torji bele garde v Sloveniji, znana je tudi diverzija v potniškem vlaku na liniji 
Avstrija—Jugoslavija itd. 

Ali to lahko mirno gledamo in mirno prenašamo, čeprav se proti tej dejav- 
nosti ne stori nič drugega kot to, da se izrazi obžalovanje ali želja po dobrih 
sosedskih odnosih. Narodi in narodnosti Jugoslavije tega ne morejo razumeti in 
terjajo energičnejše ukrepe za prenehanje take dejavnosti. To toliko bolj, ker 
se zavedajo, da se terorizem po svetu prav zdaj naglo širi. O tem razpravlja tudi 
OZN, in sicer na pobudo generalnega sekretarja Kurta Waldheima. Ali Avstrija 
zaradi tolerantnosti do teh elementov ni lahko že jutri žrtev? Nekaj primerov 
že poznamo, npr. dogodke v Zahodni Nemčiji, Švedski itd. 

Kaj pravi državna pogodba? 
V 5. točki 7. člena piše: »Zabraniče se delatnost organizaciji čijoj je cilj da 

hrvatskom i slovenačkom stanovništvu oduzme njihov manjinski karakter i 
njihova manjinska prava.« 9. točka: Avstrija se obvezuje, da razpusti vse po- 
litične, vojaške in polvojaške organizacije fašističnega karakterja, »koje postoje 
na njenoj teritoriji, kao i sve druge organizacije koje se bave neprijateljskom 
delatnošču proti bilo koje od ujedinjenih nacija ili koje imaju za cilj, da narod 
liše njegovih demokratskih prava.« 

Heimatdienst in njemu podobni krogi zahtevajo odstranitev dvojezičnih na- 
pisov. Res je, da je sedanja socialistična vlada začela postopoma uveljavljati 
določila državne pogodbe, toda še vedno je to le majhen in nezadosten del tega, 
kar si je avstrijska država določila z državno pogodbo. 

Heimatdienst zahteva tudi ugotavljanje slovenske manjšine na Koroškem. 
Komu je to potrebno in čemu? V letih 1941, 1942 in 1943 je nacizem zelo dobro 
vedel, kdo je Slovenec in je tudi začel izvajati program izseljevanja koroških 
Slovencev. Ali želimo to nadaljevati? Vprašamo se, ali nacionalisti s Heimat- 
dienstom na čelu ne vedo, kdo je na Koroškem Slovenec ali slovenskega rodu? 
Seveda vedo; to dokazujejo številni napadi na koroške Slovence tako v pretek- 
losti kot v sedanjosti. Zelo dobro so vedeli za vse Slovence leta 1958 ob uvelja- 
vitvi zloglasnega šolskega zakona, ko so ustrahovali vse tiste, ki so vpisovali 
svoje otroke v slovensko šolo, in tudi tiste, ki otrok zaradi ekonomskih repre- 
salij niso upali vpisati v slovensko šolo. 

Zahteva po ugotavljanju slovenske manjšine je zahteva po načrtni likvi- 
daciji slovenske manjšine. Ali se je v takšnem ozračju še mogoče normalno in 
svobodno izražati in opredeljevati o nacionalni pripadnosti? Mislim, da ne. Če 
te sosed ne priznava za svojega soseda in prijatelja, je razumljivo, da bodo 
odnosi napeti. In če za Slovenca ni drugega izraza kot čuš ali svinja ipd., kaj 
lahko slovenski Korošec še pričakuje? Kje in kako se lahko v takšnem ozračju 
uveljavljajo tako znana proklamirana načela demokratične Avstrije, če se držav- 
ljan te demokratične Avstrije čuti nacionalno, psihično in fizično ogrožen? 

Policijski in sodni organi imajo vedno posebna merila za nemško govore- 
čega in slovensko govorečega državljana. Izrazit primer poznamo iz bližnje pre- 
teklosti. Sodni proces proti študentu Marjanu Sturmu še danes ni razveljavljen. 
Zaradi sedanjega odstranjevanja in uničevanja dvojezičnih napisov še nihče ni 
bil kaznovan ali kako drugače preganjan. O prekrških Slovencev se takoj izve 
in bi jih lahko takoj našteli. Ali najbolj surovi dogodki na grobovih padlih 
partizanov in antifašistov. Ti spomeniki so stalna tarča mazaških akcij in napa- 
dov. Za ta dejanja še nihče ni bil kaznovan. Se danes ni izpolnjena obljuba o 
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obnovitvi spomenika v Šentrupertu pri Velikovcu. Avstrija se je v 19. členu 
državne pogodbe obvezala, da bo varovala nedotakljivost grobov padlih parti- 
zanov, antifašistov in drugih vojakov. Navajam: 

»1. Avstrija se obavezuje, da će na svojoj teritoriji poštovati, čuvati i održa- 
vati grobove vojnika, ratnih zarobljenika i u Avstriju prisilno dovedenih držav- 
ljana savezničkih sila i onih od ostalih ujedinjenih nacija, koje su se nalazile u 
ratnom stanju sa Njemačkom. Isto tako i spomenike i oznake na ovim grobo- 
vima, kao i spomenike poginulih i vojničku slavu armije, koje su se na 
avstrijsko j teritoriji borile proti hitlerjevske Njemačke. 

2. Avstrijska vlada priznaće svaku komisiju, delegaciju ili drugu organi- 
zaciju koju država ovlasti, da grobove i spomenike navedene u tački 1 identi- 
fikuje, registruje, održava i uređuje. Ona će olakšavati rad takvih organizacija, 
ona će u pogledu navedenih grobova i spomenika zaključivati — u koliko bude 
potrebno —• sporazume sa zainteresovanim državama ili bilo kojom komisijom, 
delegacijom ili drugom organizacijom, koju ta država ovlasti. Ona je istotako 
saglasna da s obzirom sa normalnim sanitarnim merama predostrožnosti pruži 
sve olakšice za ekshumaciju i za prevoz u domovinu posmrtnih ostataka poko- 
panih u navedenim grobovima, bilo na zahtev zvaničnih organizacija odnosno 
države ili na zahtev srodnika sahranjenih lica.« 

Doslej še nismo slišali, da bi bil v Avstriji oskrunjen kak spomenik zavez- 
niških sil. To so doživeli samo spomeniki partizanov, ki so se bojevali v enotah 
narodnoosvobodilne vojne. Zakaj tako? Nobena slovenska organizacija in noben 
posameznik nista pozabila na pieteto do mrtvih nacističnih vojakov in nacističnih 
veljakov, ki so pokopani na Koroškem, ali se kakorkoli pregrešila nad nemško 
govorečim prebivalstvom. Narobe, vsi si želimo mirnega sožitja z večino, toda le 
s pogojem, da se manjšina mirno, svobodno in enakopravno razvija, kajti tudi 
ona prispeva svoj delež k napredku razvoja svoje domovine in njene demokra- 
cije. Ni pa ji treba zameriti ali jo uničevati, če je slovenskega rodu, kajti tudi 
ona je podpirala pravični boj avstrijske nacionalne skupnosti na južnem Tirol- 
skem, ker je v tem boju videla tudi svojo perspektivo. 

Ali je Avstrija kdaj pomislila, da je treba dati koroškim antifašistom, pred- 
vsem tudi Slovencem, javno priznanje ali odlikovanja za njihov neprecenljiv 
prispevek v boju proti nacizmu in za razvoj svobodne, demokratične Avstrije? 
Mnogo pripadnikov Heimatdiensta nosi visoka avstrijska priznanja in odliko- 
vanja. Kdo izmed Slovencev ima tako priznanje? Nobeden. To ni častno in 
pošteno do sodržavljanov. Menim, da je tudi moralna pravica in dolžnost Jugo- 
slavije, da koroškim partizanom, ki so se bojevali v vrstah narodnoosvobodilne 
vojske Jugoslavije, podeli taka priznanja. Tak predlog je bil avstrijski vladi že 
poslan, odgovora pa še zmeraj ni. 

Ali so demokratične sile Avstrije resnično sposobne rešiti vprašanje sloven- 
ske nacionalne manjšine in izpolniti obveznosti, ki jih je Avstrija prevzela z 
državno pogodbo? Za zdaj recimo in upajmo, da so. 

Na koncu še tole: Vprašajmo se, kaj smo za to storili tudi mi kot matični 
narod. Ne bi mogel trditi, da v zadnjih letih nismo storili ničesar. Gotovo pa je, 
da nismo storili vsega. Danes je naša socialistična skupnost gospodarsko veliko 
bogatejša in močnejša kot nekdaj. Del svojega nacionalnega dohodka bi laže 
namenila tudi za potrebe ekonomske moči in sposobnosti naše manjšine — se- 
veda na zakonit način. Naša naloga je, da se skupaj z ustreznimi organi Koroške 
dogovorimo, kako lahko matični narod ekonomsko spodbuja svojo nacionalno 
manjšino, kar je tudi obveznost, ki smo jo sprejeli tudi z zadnjimi ustavnimi 
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amandmaji. Pri uresničevanju dogovorov o regionalnem programiranju in plani- 
ranju mora dobiti svoje mesto tudi naša slovenska manjšina. Mislim, da morajo 
takšno pripravljenost pokazati vsi, ki lahko kakorkoli prispevajo k izboljšanju 
tega položaja. Tu mislim predvsem na gospodarstvo, na gospodarska združenja, 
zbornice, banke, samoupravne interesne skupnosti, znanstvene institucije, ob- 
čine itd. Vsako omahovanje pri tem lahko škoduje nam in naši slovenski manj- 
šini. Odpovedovati ali prekinjati kakršnekoli odnose lahko samo škoduje skupni 
stvari in bi lahko bila to voda na mlin tistih sil, ki danes dvigajo glave. 

Predsedujoči Miloš Polja nšek: Tovariš Maj erič! 

Avgust Maj erič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da v tej 
razpravi pokličem vse tiste demokratične sile v republiki Avstriji, ki ne odo- 
bravajo sedanjih šovinističnih in nacističnih akcij, vendar se že s tem, da se 
aktivno ne angažirajo za osnovne demokratične pravice svojih sodržavljanov, 
koroških Slovencev, postavljajo v skupino tistih, ki so za tak položaj odgovorni. 
Storijo naj vse, da se bodo spoštovale minimalne pravice koroških Slovencev. 

Menim, da so doslej dobri dvostranski odnosi med republiko Jugoslavijo in 
Avstrijo skrajno prizadeti, kar ne koristi ne nam ne njim. Dobre sosedske od- 
nose smo zadnja leta dosegli s prizadevanjem obeh držav, pri tem pa je Socia- 
listična federativna republika Jugoslavija pokazala več kot dovolj dobre volje. 
Upravičeno smo pričakovali, da bodo h krepitvi teh odnosov prispevali svoj 
delež tudi Avstrijci in avstrijske oblasti. Prav zadnji dogodki pa temu naspro- 
tujejo, zato menim, da bi morali vsi državljani SFRJ in Slovenije ter organi in 
oblasti z dostojanstvom in ponosom pokazati svojo globoko prizadetost zaradi 
teh dogodkov. V vseh mednarodnih stikih in tudi v vseh posameznih odnosih, 
ki so se zadnja leta razvili in prinašajo sosednji Avstriji tudi velike materialne 
koristi, moramo povedati, da se odnosi niso poslabšali zaradi Jugoslavije, ampak 
zaradi Avstrije. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Tovariš Kreft! 

Ivan Kref: Tovarišice in tovariši poslanci! Sodim, da se moramo o na- 
cističnem divjanju na Koroškem opredeliti tako, kot zahtevajo resnične in ne 
le navidezne koristi slovenske manjšine, s tem pa Jugoslavija in njene — geo- 
politično gledano — najbolj izpostavljene republike Slovenije, ne glede na to, 
ali bo naše kraje obiskalo nekaj več ali manj avstrijskih turistov. Položaj po 
slovenski in jugoslovanski zmagi o osvobodilnem boju in revoluciji je sicer po- 
vsem drugačen kot je bil ob ustavnem kongresu komunistične stranke Slovenije 
leta 1937, vendar se še vedno lahko sklicujemo na besede iz manifesta sloven- 
skega naroda omenjenega ustavnega kongresa, ki opozarjajo na nevarnost, ki 
je grozila oziroma še grozi slovenskemu narodu s strani ostankov avstrijskega 
oziroma italijanskega in nemškega fašizma. Stvar avstrijskega in italijanskega 
delovnega ljudstva je, da obračuna z ostanki domačega fašizma. Naša pravica 
in dolžnost pa je, da zahtevamo in dosežemo, da Avstrija spoštuje pogodbo iz 
leta 1955, ki ne zagotavlja le neodvisnosti, temveč Avstrijo tudi obvezuje, da 
spoštuje in ščiti mednarodno zagotovljene pravice slovenske narodne manjšine. 

Avstrija sicer že dolgo ni več del Hitlerjeve Nemčije, ki je neslavno pro- 
padla leta 1945, vendar so Slovenci na Koroškem še vedno brez pravic, ki jim jih 
zagotavlja državna pogodba. Še več — v zadnjem času občutijo strahovlado, ki 
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je čedalje bolj podobna nacistični. V tako ustvarjenem ozračju nacisti zahtevajo 
štetje manjšine. Glede na to, da jih je britanska uradna statistika še po drugi 
svetovni vojni naštela 60 000, bi nacisti sedaj radi dobili argument, da ni več 
nobene potrebe po izvajanju 7. in drugih členov avstrijske državne pogodbe, češ 
da je tako zahtevo postavila neznatna manjšina slovenskega prebivalstva na 
avstrijskem Koroškem. 

Popustiti taki in podobnim zahtevam ostankov v vojni poraženega fašizma 
na Koroškem bi pomenilo opogumiti ga, da bi postal še agresivnejši in da bi ob- 
novil svojo z ničemer utemeljeno zahtevo po tako imenovani nemški Spodnji 
Štajerski, kot imenujejo ozemlje, ki ga obkroža črta od Brežic čez Zidani most 
do Trbovelj na Grintavec, potem pa vzdolž državne meje do Mure ter ob reki 
Muri do slovensko-hrvaške meje in z njo do Save. Spomenik, postavljen pred 
nekaj leti v Gradcu, je vidno in trajno znamenje nacističnega pohlepa po tem 
delu slovenske zemlje. Tisti, ki smo iz krajev, ki mejijo na Avstrijo, se še dobro 
spominjamo vsega, kar so si pri nas dovoljevali nacisti — prvačili pa so prav 
avstrijski — v času med obema vojnama in stopnjevali v zadnjih letih pred 
drugo vojno. Zato prav gotovo še bolj razumemo usodno ogroženost Slovencev 
na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, posebno pa v radgonskem kotu, iz 
katerega nekateri tudi izviramo, zato ne mirujemo in ne bomo mirovali; naj bo 
komu prav ali ne — krivice ne bomo več trpeli. Ce se spominjamo, kakšne pro- 
vokacije so si nacisti dovoljevali med obema vojnama v popolnoma slovenskih 
mestih in krajih, kot so Celje, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice, Hrastnik, Šo- 
štanj, Jesenice, Slovenska Bistrica in drugi, da ne omenjam posebej Kočevske in 
Apačke doline, kjer je bila nemška manjšina najbolj agresivna, potem si lahko 
predstavljamo, kakšnemu preganjanju so izpostavljeni Slovenci na Koroškem. 

Kot vselej lahko slovenski živelj na Koroškem tudi sedaj računa na našo 
podporo in pomoč pri uveljavljanju pravic, ki mu jih zagotavlja avstrijska 
državna pogodba, ki so jo podpisali zmagovalci s poraženimi, le da so slednji 
očitno pozabili, da je bil tudi s pomočjo naše vojske zmlet v prah in pepel mo- 
gočen nacistični vojni stroj, katerega precejšen del je razpadel prav na Koro- 
škem. Kljub temu so koroški Slovenci še zmeraj izpostavljeni nasilju, kar nam 
dokazujejo zadnji žalostni dogodki s fizičnimi napadi nanje. Sprašujem, ali naj 
bodo koroški Slovenci tista edina manjšina, ki jo nacistični Nemci še vedno lahko 
zatirajo? V današnjem svetu, ki si želi mirnega sožitja med narodi, postavljam 
to vprašanje tudi svetovni javnosti. 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovariš Miran Hasl! 

Miran Hasl: Tovarišice in tovariši poslanci! Kaj meni izvršni svet o 
tem: Ali poleg političnih obsodb položaja v Avstriji in mednarodne odmevnosti 
ne bi kazalo resno razmisliti tudi o meddržavnih odnosih oziroma o omejitvi 
gospodarskega in trgovskega sodelovanja — in to ne glede na lastno škodo. 
Razmisliti bi npr. morali o omejevanju turističnega sodelovanja in podobno. 
Sem za Cankarjevo geslo o sprejemanju in vračanju udarca. Na skrajno — 
milo rečeno — nekulturno in šovinistično vedenje sicer res ne bomo odgovarjali 
enako; odklanjam teorijo »zob za zob«. Vendar mora biti naš odgovor ponosen 
in svoboden odgovor, ki bo s konkretno in jasno akcijo dal vedeti, da imajo tudi 
sosedski odnosi in tesno dosedanje gospodarsko, kulturno in mednarodno sodelo- 
vanje svoje meje. Te meje pa so v tem trenutku prekoračene enako kot meje 
našega potrpljenja in razumevanja. 
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Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima dr. Ernest Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V tej izjemno pomembni razpravi, ki bo prav gotovo izzvenela v odločno 
obsodbo zadnjih dogodkov na Koroškem in v še odločnejšo podporo slovenski 
manjšini na Koroškem, želim spregovoriti nekoliko besed. 

Najprej bi rad poudaril, da Slovenci, ki smo sicer vedno težili za dobrimi 
odnosi z vsemi našimi sosedi in ki smo zlasti v zadnjem obdobju svoje zgodo- 
vine to neštetokrat izpričali in pri tem pokazali tudi izjemno širino, razume- 
vanje in pripravljenost, pozabiti vse preteklo, nekaterih stvari v zvezi z našimi 
odnosi do naših sosedov in do velikonemških teženj na Koroškem in v Avstriji 
sploh, vendarle še nismo pozabili. 

Mislim, da bi se ta trenutek morali spomniti vsega, kar se je s Slovenci, 
predvsem na Koroškem, dogajalo v preteklem in v tem stoletju, najsi gre za 
dejavnost Schulvereina, najsi gre za dejavnost organizacij, kot je bila »Siid- 
marka«, najsi gre za nasilno kolonizacijo in druge oblike ponemčevanja, najsi 
gre za vse tisto, kar se je s Slovenci dogajalo ob plebiscitu in po njem, ko so bili 
izpostavljeni izjemnim oblikam nasilja in ko so jih izganjali. Vsaj takrat nihče 
na Koroškem in v Avstriji ni mogel govoriti, da nima nič zoper Slovence, pač 
pa da ima samo nekaj zoper titoiste, kar včasih govorijo danes. 

Se bolj značilni so bili dogodki med drugo svetovno vojno z vsemi ukrepi, 
zlasti pa z načrti, ki jim jih k sreči ni uspelo izvesti, ki naj bi pomenili dokončno 
likvidacijo Slovencev in slovenstva, predvsem na Koroškem, pa ne samo na 
Koroškem. V zvezi s tem želim posebej poudariti to, da so se pri teh dejavnostih 
in načrtih vedno odlikovale in sodelovale tiste sile in osebe, ki jih danes zdru- 
žujejo organizacije, kot sta Heimatdienst in Abwiehrkampf. 

Drugo, kar želim posebej poudariti, je naslednje: Te sile, ki jih moti obstoj 
Slovencev na Koroškem, so vedno znale najti razloge in opravičila za svojo — 
mislim, da ne rečem preveč •— zločinsko dejavnost. Tako je bila leta 1958, ko je 
bil zadan usoden udarec slovenskemu šolstvu na Koroškem, uporabljena kot 
izgovor nekakšna pravica staršev. Sedaj pa se tudi z vsemi drugimi zahtevami 
po realizaciji 7. člena avstrijske državne pogodbe postavlja v ospredje kot pogoj 
nekakšna ugotovitev manjšine. Se posebej žalostno je, da se tej zahtevi pri- 
družuje tudi ena izmed pomembnih avstrijskih političnih strank. V zvezi s tem 
želim poudariti, da obstoj slovenskega življa na Koroškem ni bil za nikogar 
nikoli sporen. Ta živelj je bil tam — in nihče o tem ne dvomi — od časov 
Karantanije do plebiscita, tam je bil leta 1941 in med vojno, ko se je zoper njega 
zločinsko ukrepalo, tam je bil leta 1945, ko je njegov obstoj spoštovala tudi an- 
gleška oblast in temu ustrezno ukrepala, ta živelj je še danes tam in mislim, da 
ni nikogar, ki bi o tem dvomil. Avstrija je 7. člen sprejela kot del avstrijske 
državne pogodbe, v tem členu in v nobeni drugi določbi avstrijske državne po- 
godbe pa ni besedice o tem, da je treba pravice, ki jih ta člen daje in avstrijska 
državna pogodba zagotavlja, vezati na določeno število slovenske manjšine. 

V zvezi s tem naj dodam, da nobeno pravilo občega mednarodnega prava, 
ki zadeva pravice narodnih manjšin, niti ne načelo samoodločbe narodov, nikjer 
ne postavljata kot pogoj ugotavljanje določenega števila. Le če je v kaki med- 
narodni pogodbi izrecno rečeno, da se določba veže na določeno število, je mo- 
goče govoriti o ugotavljanju tega števila. 

Hočem torej posebej poudariti, da ni nobenega razloga za zahteve, da je 
treba pred uveljavitvijo določb 7. člena avstrijske državne pogodbe ugotoviti 
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število slovenskega življa na Koroškem v posameznih občinah ali v okrajih, ker 
je ta živelj tam — kot sem že dejal — nesporno in za vsakega resnega človeka 
že od časov Karantanije. Seveda je še posebej jasno — kot je pred menoj že iz- 
javil poslanec tovariš Martin Košir — da v razmerah, kakršne so bile konec 
prejšnjega stoletja in kakršne so še v tem stoletju, ni nobenih možnosti — in 
jih verjetno še dolgo ne bo — da bi se ugotavljanje manjšine na Koroškem 
lahko opravilo brez izjemnega nasilja zoper slovenski živelj. To dokazujejo vsa 
štetja prebivalstva na Koroškem v zadnjih desetletjih in konkretni primeri s teh 
štetij, to dokazuje ukinitev slovenskega šolstva z znanim odlokom iz leta 1958 
in to bolj kot kdaj koli doslej dokazujejo zadnji dogodki in dogodki ob proslavi 
prebiscitne obletnice pred dvema letoma. Prav ti izbruhi nasilja zoper Slovence 
so dokaz, da biti Slovenec na Koroškem ni isto kot biti Avstrijec, Nemec, da biti 
Slovenec pomeni posebno tveganje, izjemen napor in izjemno nacionalno zavest, 
to pomeni stalno izpostavljenost šikanam in nasilju. V takih razmerah ni mo- 
goče — in po mojem mnenju še dolgo ne bo mogoče — privoliti v to, da je 
kakršnakoli številka o številu Slovencev na Koroškem, dobljena s štetjem pre- 
bivalstva ali kako drugače, edino pravo merilo za dejanski obseg slovenskega 
življa na Koroškem. 

Nazadnje želim izraziti svojo podporo stališču izvršnega sveta, da od Av- 
strije odločno zahteva, da se ohrani obstoječi zakon, ki le na izjemno skromen 
način uresničuje eno izmed določil 7. člena avstrijske državne pogodbe, še zlasti 
pa, da se kar se da vztrajno zahteva ukinitev tistih dejavnosti in organizacij, ki 
so očitno fašistične in protislovenske. Mislim, da je zdaj čas, ko bi morala raz- 
prava v tej skupščini izzveneti tudi tako, da obstoj takih organizacij in njihovo 
delovanje, ki se v Avstriji tolerira, vendarle postavljata meje tudi naši volji do 
dobrih sosedskih odnosov. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Marjan Orožen. 

Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da se pridružim splošni zahtevi, da je avstrijska vlada pred zgo- 
dovino, pred našo in svetovno javnostjo dolžna ukreniti vse potrebno za uresni- 
čitev 7. in drugih členov avstrijske državne pogodbe, ki zadevajo položaj Slo- 
vencev v republiki Avstriji. Ob tem pa želim v današnji razpravi opozoriti še 
na nekatere momente, vzroke in posledice sedanjega položaja. Očitno je, da smo 
ob šovinističnih napadih na koroške Slovence in njihove elementarne pravice 
priča ponovnemu obujanju in eskalaciji nacifašistične ideologije in prakse s 
poudarjenimi znamenji antislovenizma in antikomunizma. Ta eskalacija poteka 
v navzočnosti uradnih organov republike, ki se ima za napredno, neodvisno in 
demokratično, resnici na ljubo pa v vsem povojnem obdobju ni storila mnogo za 
izkoreninjenje ostankov lastnega nacifašizma ter šovinističnega nacionalizma. 
Se več: Kljub številnim protestom jugoslovanskih oblasti še nadalje omogoča 
izkoriščanje svojega državnega prostora tudi za protijugoslovansko sovražno in 
teroristično delovanje. Tipičen dokaz takšne politike ni le svobodno delovanje 
Heimatdiensta, ampak tudi toleriranje ustaškega centra v Salzburgu, nadalje 
tako imenovanega pliberškega voda ter protirevolucionarne dejavnosti ostankov 
slovenskega belogardizma iz II. svetovne vojne. Ta vod je središče ekstremne 
sovražne ustaške emigracije ob jugoslovanski meji in — kot je že bilo omenjeno 
•— nosilec sovražnih manifestacij ob obletnici poraza vojske tako imenovane 
Nezavisne države Hrvaške na pliberškem polju leta 1945. Te obletnice izrabljajo 
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za protijugoslovansko gonjo in za obujanje tradicije ustaštva pod kontrolo — 
oz. bolje rečeno zaščito avstrijske policije in žandarmerije. Takšne manifestacije, 
ki — mimogrede rečeno — vnašajo nemir tudi v avstrijsko javnost, skušajo 
prikazati kot verske prireditve, očitno pa je, da šovinistični zbori, garnirani s 
čeladami Wehrmachta, ustaškimi trobojnicami in parolami odkrivajo njihovo po- 
vsem drugačno vsebino. Zato nas ne sme presenečati, da je bil ravno avstrijski 
prostor izkoriščen za zbiranje in prehod na jugoslovansko ozemlje oborožene 
teroristične skupine, ki je hotela spodkopati samoupravni socialistični sistem in 
razbiti Jugoslavijo ob naslonitvi na tako imenovane notranje sile, ki so si jih 
slikali v svoji zagrizenosti in fantaziji. 

Toleranten odnos avstrijskih varnostnih organov do nacionalistično-šovi- 
nističnih izgredov na Koroškem je tudi logična posledica vedenja nekaterih zelo 
odgovornih faktorjev, ki so namesto poudarjanja zakonitosti ob tej priložnosti 
izražali upanje, da storilcev, ki brišejo napise, ne bodo odkrili, in dejstva, da 
se tudi v vrstah policije in žandarmerije nahaja veliko nacistov in šovinistov. 

Medtem ko poostrujejo policijski nadzor nad nekaterimi stavbami, v ka- 
terih se sestajajo Slovenci, so skupino naših tabornikov iz Dravograda pred Ce- 
lovcem celo ustavili z grobo zahtevo, naj slečejo taborniško uniformo in odstra- 
nijo slovensko zastavo, če želijo potovati naprej. 

Politika tolerance, politika popuščanja silam mračnjaštva ter revanšizma 
ima svojo zakonitost. Slej ko prej se mora izkazati kot bumerang lastnim za- 
konom, lastnemu sistemu in demokraciji. Danes se izraža v zanikanju pravic 
manjšinskega naroda, jutri pa lahko že kot ogrožanje in napad na vse, kar 
predstavlja napredno in progresivno v lastnem narodu in v lastni deželi. Pre- 
pričani smo in želimo, da bodo avstrijske napredne sile še pravočasno spoznale 
pravo razredno in družbeno bistvo sedanjih dogajanj in se uprle razmahu desni- 
čarskega mračnjaštva ter njegovih nosilcev. Zato pa ni dovolj le izgovarjanje, 
da je mnogo zamujenega, ni dovolj zgolj obžalovanje, ker organizacije koroških 
šovinistov niso ob podpisu državne pogodbe bile prepovedane. 

Z obžalovanjem pa moram ugotoviti, da dogodki na avstrijskem Koroškem 
že imajo neposredne posledice, ki negativno vplivajo tudi na medsebojne od- 
nose obeh držav in narodov, ki jih povezujejo mnogi skupni interesi ter mostovi. 
Poleg teroriziranja koroških Slovencev smo že slišali, da posamezne naše držav- 
ljane, ki potujejo v Avstrijo, šovinistični elementi brez povoda napadajo in žalijo 
ter jim celo odrekajo pravico bivanja na Koroškem. Govori se, da so povod za 
sedanje dogodke dali koroški Slovenci sami, ker naj bi prvi začeli odstranjevati 
nemške napise. Razširjajo se govorice, da v Jugoslaviji preganjajo avstrijske 
državljane, pa zato potovanja v Jugoslavijo odsvetujejo. Letaki, ki so se 18. ok- 
tobra pojavili v Celovcu, pozivajo Avstrijce, naj ne potujejo-v Jugoslavijo, ker 
zadnji partijski dokumenti in govor Tita srbskim komunistom kažejo, da se v 
Jugoslaviji uvaja diktatura, da je v Jugoslaviji velika kriza itd., itd. Vse to 
dokazuje, da akcija ni več omejena zgolj na Koroško, temveč dobiva mednarodne 
dimenzije in elemente mednarodne protikomunistične aktivnosti ter da je nanjo 
treba gledati tudi v kontekstu eskalacije italijanskega iredentizma v Sloven- 
skem Primorju in v Istri. 

Vse to ima v naši javnosti velik odmev. Poleg mnogih zborovanj ter vala 
protestov je v dneh obletnice plebiscita naša pozitivna javnost reagirala tudi 
tako, da je omejila potovanja v Avstrijo. Naši obmejni organi ugotavljajo več 
kot 20-odstotno zmanjšanje potniškega prometa na avstrijsko-jugoslovanski, 
zlasti koroški meji, predvsem zmanjšanje prehodov jugoslovanskih državljanov. 
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Kot reakcija na koroške dogodke so se pojavile zahteve po prekinitvi kulturnih, 
športnih in drugih stikov ne glede na strankarsko oziroma ideološko pripadnost 
avstrijskih partnerjev. Obenem se širi tudi val protestov, ki po svoji obliki in 
načinu izražanja niso povsem v skladu z odprtostjo ter gostoljubnostjo našega 
sistema in ne povsem v skladu z interesi javnega reda in miru. 

Več elementov kaže, da se pri tem poskušajo aktivizirati in organizirati 
razne sile v naši družbi od tako imenovanega radikalizma do desnega klerika- 
lizma, ki jim sicer ni veliko mar koroških Slovencev, bi pa želeli izkoristiti 
sedanji položaj za sejanje narodnostne nestrpnosti, umirjeno in dostojanstveno 
reagiranje naših družbenih ter političnih faktorjev pa kot povod za spodbujanje 
posameznih nacionalističnih napadov na politiko zveze komunistov in na razvoj 
našega samoupravnega socialističnega sistema. Pri tem jim seveda objektivno 
gre na roko vsako preblago reagiranje, zato se pridružujem tukaj izraženim 
zahtevam, da moramo delovati načelno, toda odločno in enotno, tako v Sloveniji 
kot v Jugoslaviji. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Dr. Janko Pleterski, kot gost da- 
našnjega zasedanja. 

Dr. Janko Pleterski: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! 
Prav kratek bom. 

Predlanskim je izšla knjiga znanega avstrijskega izvedenca za narodnostno 
pravo dr. Teodorja Pfeiferja. Sklep te knjige je prav kratek, tako da ga lahko 
navedem. Pisec namreč pravi: »Člen 7 dunajske državne pogodbe je 15 let po 
njeni sklenitvi še zmeraj neizpolnjen.« Ta sklep je bil seveda tudi svarilo, ki so 
ga odgovorni ljudje na Koroškem takrat prav na kratko opravili. Po dveh letih 
vidimo, da isti odgovorni ljudje sami priznavajo, da je 17-letno odlašanje izvedbe 
7. člena med poglavitnimi vzroki sedanjega položaja. 2e ta sprememba v ocenah 
dokazuje, da so se v zadnjih dveh letih odnosi v tej deželi morali še posebno 
ppslabšati in da je seveda položaj slovenskega in sploh demokratičnega prebi- 
valstva še posebno kritičen. 

Slovenci na Koroškem in mi, Jugoslovani, že ves čas terjamo izvedbo člena 
7, in sicer člena kot celote. To smo slišali tudi v izjavi tovariša podpredsednika 
Hočevarja. Ob tem bi opozoril na tole: Zahteva po izvedbi vsega člena mora 
obsegati ne samo formalno vse njegove odstavke, ampak mora po mojem mnenju 
vsebovati tudi zahtevo po popravi vse tiste škode, vsega tistega poslabšanja, ki 
je nastalo v teh dolgih 17 letih po sklenitvi državne pogodbe zaradi neizvajanja 
7. člena, kajti ne smemo pozabiti, da je Avstrija 7. člen najprej izkoristila kot 
pretvezo, da bistveno poslabša tisti pravni in stvarni položaj, ki ga je slovenska 
manjšina že imela v letih 1945 do 1955. Ze večkrat je bila omenjena odprava 
obveznega splošnega dvojezičnega šolstva. To je tudi odvzem pravice do upo- 
rabe slovenskega jezika pred sodišči v sedmih od desetih sodnih okrajev, ki so 
naseljeni s slovenskim prebivalstvom oziroma so narodnostno mešani. To je 
bilo tudi suspendiranje uporabe slovenskega jezika kot uradnega jezika —• poleg 
nemščine iz vseh državnih uradov tega ozemlja. Vse to se je zgodilo v letih 
1958—1959, a vendar ne le kot čisti zakonodajni akt, ampak — kar je še bolj 
pomembno — kot rezultat podobne akcije omenjenih protislovenskih organi- 
zacij, kot smo ji priča danes. 

Kakšen je bil učinek vsega tega v nadaljnjih letih, tudi dobro vemo. Vemo, 
kakšni so rezultati ljudskih štetij, kakšno je stanje v šolah, kjer ima le neznaten 
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del slovenskih otrok zagotovljen pouk v materinskem jeziku. Zato mislim, da 
izvajati 7. člen v celoti pomeni tudi popraviti škodo, ki je nastala v 17 letih. 

Poglavitna pretveza vseh sovražnikov izpolnjevanja člena 7 je znana zahteva 
po ugotavljanju manjšine kot nekakšnem negibnem poprejšnjem pogoju. Ne bom 
govoril o tem, da je zahteva nezakonita — kot je povedal dr. Petrič, — da 
dokazuje načelno usmeritev k likvidaciji, ne pa k zaščiti manjšine in da jo ravno 
njeni nosilci, ki najbolj glasno poudarjajo vsakršno stvarno narodnostno izjavo, 
zatirajo, tako kot vidimo sedaj. Hočem izraziti le svoje prepričanje, da noben 
uspeh germanizacije ne more biti pretveza za to, da bi reducirali izpolnjevanje 
7. člena; prav nasprotno. Cim hujše je raznarodovalno strahovanje, tem odloč- 
nejša mora biti zahteva po spoštovanju mednarodne obveznosti. Tudi če bi se 
kdaj zgodilo, da bi Heimatdienst dosegel tisto, kar hoče, in da bi ugotovil, da ni 
nobenega Slovenca več, še zmeraj ni mogoče pozabiti meddržavnih obveznosti. 
To moramo storiti ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi demokratičnih od- 
nosov med ljudmi, brez katerih prav gotovo ni nikakršnega napredka človeške 
družbe. 

Dovolite mi, da to priložnost izrabim še za zahvalo avstrijski ligi za člo- 
vekove pravice, ki je že — in to zelo hitro — neustrašeno nastopila proti temu 
terorju in ki ni prav nič pomišljala, da ga ne bi takoj in brez ovinkov označila 
kot nov pojav fašizma. 

Predsedujoči Miloš Poljan šek: Ivan Pučnik ima besedo. 

Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, spoštovani tovariši in tovarišice 
poslanci! Mislim, da je današnja razprava vsebinsko dovolj poudarila stališče 
našega doma do dogodkov na Koroškem. Izpolnjevanje 7. člena državne pogodbe 
je najmanj, kar smo pričakovali. Ko je 14. divizija v maju 1945. leta prišla na 
Koroško, smo po izobešenih zastavah sklepali, koliko je še tod koroških Slo- 
vencev. Zdelo Se nam je, da je bil to drugi plebiscit; v podeželskih krajih je 
viselo še nad polovico slovenskih oziroma jugoslovanskih zastav, v mestih pa 
seveda znatno manj. Akt zavezniških sil, ki je zahteval, da se naše enote 
umaknejo iz slovenske Koroške, poznamo. Ena izmed njegovih utemeljitev je 
bila, da so naše enote ravnale podobno, kot so ravnale čete hitlerjeve koalicije. 
Mislim, da so zadnji dogodki pokazali, kako zelo so se tudi zvezne vojaške sile 
motile, ker so menile, da je z zlomom Hitlerjeve koalicije uničen tudi veliko- 
nemški mit. 

Priznati moramo, da smo se preveč zanašali na demokratične sile Avstrije. 
Precenjevali smo'njihovo vlogo in njihov vpliv na urejevanje manjšinskega 
vprašanja. Zelo ostro so reagirali zaradi znatno manjših kršitev pravic južnih 
Tirolcev: že skoraj dve desetletji pa nočejo videti krivic, ki se godijo naši 
narodnostni manjšini. Menim, da mora biti konec naše mlačnosti glede tega 
vprašanja. Priznati moramo, da upoštevajoč dobre sosedske odnose — tudi mi 
kot matična dežela nismo storili vsega, kar bi morah, spomnimo se še na samo 
nemške napise na kažipotih za naše kraje na Koroškem. Priznati moramo, da 
pravzaprav niti poslanska vprašanja v tem domu niso dovolj zalegla in da se je 
morala širša javnost — npr. mariborska —• zavzeti za to, da so se napisi zame- 
njali in da so sedaj napisi dvojezični, tako kakor zahtevamo za naše kraje na 
avstrijskem Koroškem. Menim, da smo lahko vsi ponosni in zadovoljni, da so 
bile danes v tem domu izrečene tako odločne, koristne in tudi nujne pobude 
tako s strani tovarišev poslancev kakor tudi s strani predstavnikov izvršnega 
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sveta. Te pobude uresničiti, kot člani doma pa se moramo tudi zavzemati, da 
bodo v celoti uresničene. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: K razpravi se je javil Andrej Šker- 
lavaj, član predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov. 

Andrej Skerlavaj : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Prihajam 
s plenarne seje republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, ki je spregovoril 
tudi o mračnih dogodkih, ki so predmet razprave v tem visokem domu slo- 
venskega naroda. Slovenski sindikati, slovenski delavci pozdravljajo, da ta visoki 
dom energično razpravlja o problemu, ko ne gre samo za usodo slovenske 
manjšine, temveč gre za usodo humanih pridobitev. Številne organizacije so 
organizirale protestna zborovanja po delovnih kolektivih, poslane so bile številne 
protestne resolucije in zahtevale od koroških sindikatov, s katerimi sodelujemo 
— moram reči, da tudi koristno sodelujemo —• da se opredelijo in nastopijo 
zoper to divjanje. Vemo, da je avstrijskemu delavskemu razredu vsakršno 
zatiranje demokratičnih svoboščin tuje. Zato smo se tudi obrnili na koroške 
sindikate in jih pozvali, naj protestirajo proti divjanju ekstremistov, ki ni le 
divjanje proti slovenski manjšini, temveč je naperjeno tudi proti osnovnim 
interesom avstrijskega delavskega razreda. Sindikati Koroške so v protestni 
resoluciji, ki so jo sprejeli v zvezi z zadnjimi dogodki, obsodili nasilje nad 
Slovenci in nespoštovanje državne pogodbe avstrijske zakonitosti. To resolucijo 
so razdelili tudi med avstrijske oziroma — bolje rečeno — koroške delavce. 
Resolucija je odmevala tudi v koroškem in avstrijskem tisku. Pobuda koroških 
sindikatov —• upamo — da bo postala zares last vseh članov in pripadnikov 
naprednega avstrijskega delavskega gibanja. Upamo, da pod ohranitvijo držav- 
nega reda in zakonitosti razumejo tudi uresničevanje državne pogodbe. Če je 
temu tako, potem se bodo naši odnosi in sodelovanje še vnaprej konstruktivno 
razvijali. 

Nasilje na Koroškem ne zadeva samo koroških Slovencev, ampak zadeva 
vso Slovenijo in Jugoslavijo in dobiva že mednarodne dimenzije. Žal ga moramo 
vključiti v kontekst mračnega terorizma, ki se v zadnjem času spušča tudi nad 
Evropo — to je parada desničarskega ekstremizma. 

Ce sodimo po protestnih resolucijah naših delovnih ljudi, avstrijska državna 
pogodba ne more biti predmet medstrankarskih računov, ampak je stvar med- 
narodnih obveznosti Avstrije. Ce gre Avstriji za njen mednarodni ugled, potem 
naj državno pogodbo izpolni. Se manj pa more biti slovenska manjšina drobiž 
in objekt za obračunavanja v medstrankarskih bitkah in špekulacijah. Iz šte- 
vilnih protestnih zborovanj slovenskih delavcev sledi, naj avstrijske oblasti 
prepovedo vse ekstremistične in nacistične organizacije, predvsem pa Heimat- 
dienst. Tako sem tudi pooblaščen, da podprem predloge, da slovenski izvršni 
svet in zvezni izvršni svet energično zahteva, da Avstrija prepove delovanje teh 
organizacij. To je v interesu naprednih sil Avstrije, kajti danes so lahko 
ogroženi avstrijsko-jugoslovanski odnosi, jutri pa bodo ogrožene vse demo- 
kratične sile v Avstriji in predvsem njeno delavsko gibanje. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: France Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Mislim, da je nas, Slovence, zgodovina marsikaj naučila. Naučila nas je, da se je 
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vsak nacionalizem, ki se je pojavil pri naših sosedih, najprej znesel prav nad 
našo manjšino. Ko je italijanski fašizem začel dvigati glavo, se je najprej znesel 
nad Slovenci v Slovenskem Primorju. Kaj je ukrenila takratna jugoslovanska 
oblast? V dravski banovini je demonstrirala Ljubljana, politiki v Beogradu pa 
so bili tiho. Tudi druge banovine so bolj ali manj mirno gledale, ko je Ljubljana 
protestirala. Zakaj so tako delali? Zato, ker so imeli svoj nacionalizem, svojo 
orjuno. Če smo pod vodstvom naše partije znali obračunati s hrvaškimi in 
z velikosrbskim nacionalizmom ter naredili red, naj tako storijo tudi naši sosedje. 
Sosedstvo je kmetu sveta reč. Je pa pregovor, ki pravi, da lahko sosedu samo 
enkrat dovoliš, da te udari, drugič dobro premisli, čemu te je udaril. Tretjič pa 
se krepko upri, sicer te bo še naprej tepel. Mislim, da bi morali tako delati 
tudi mi. 

Ker v tem visokem domu ne zganjamo nacionalizma, ne smemo prizadeti 
turizma ali trgovine s sosednjo državo, saj imamo še veliko bolj učinkovite 
možnosti. Naj povem primer: četudi je pokojni ljubljanski škof Jeglič po 
položaju spadal pod rimsko kurijo, so mu v Postojni zavrnili potni list. Kaj je 
napravil? Takoj ko se je vrnil v Ljubljano, je šel na italijanski konzulat in 
izročil vsa italijanska odlikovanja, ki jih je imel iz prve svetovne vojne. Kateri 
jugoslovanski politik bi enako ravnal? Nobeden. Ko pa so nad Beograd padle 
prve bombe, bi marsikdo rad dal medalje, vendar je bilo prepozno. 

Ce se razmere v Avstriji ne bodo zboljšale, 'če Avstrijci ne bodo napravili 
reda v svoji deželi, je prva moralna dolžnost naših političnih voditeljev, ki 
imajo avstrijska odlikovanja, da se zanje zahvalijo. Tako ine bi bil prizadet 
avstrijski turist, ki pride k nam, pač pa bi bil to moralni udarec za tiste ljudi, 
ki bi morali napraviti red, pa ga ne morejo ali tudi nočejo. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: K razpravi se javlja dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus : Spoštovane tovarišice in tovariši! Čeprav se strinjam 
z vsem, kar smo doslej slišali, mislim, da lahko še kaj prispevam k političnim 
ocenam zadnjih dogodkov in ukrepom proti tem dogodkom. 

Strinjam se s poslancem dr. Benkom, da je izpolnjevanje določb 7. člena 
ključno vprašanje za odnose med Avstrijo in Jugoslavijo. Morda celo preskusni 
kamen za vse odnose v Evropi in morda celo v širšem okviru. 

Ne morem se namreč strinjati s tem, da še danes zelo dobronamerno, 
vendar včasih nedoločno govorimo, da se narodi vsega sveta združujejo in da 
nerazumevanje med njimi izginja. Se kako sem za to, da si v svojem razrednem 
in nacionalnem interesu prizadevamo za vse večje združevanje narodov, za 
večjo odprtost, za večje razumevanje, toda pri tem moramo veliko bolj odločno 
reči, da se ne morejo združevati narodi na podlagi nekakšnega blokovskega 
ali svetovnega tehnokratskega kozmopolitizma, na podlagi birokratskega ali pa 
državnokapitalističnega kozmopolitizma, ampak samo na podlagi naprednega, 
v skrajni liniji socialističnega internacionalizma, in da je za tako združevanje 
potrebno veliko več subjektivnih naporov za diferenciacijo raznih pojavov v 
mednarodnih odnosih, veliko več subjektivnih naporov, da se novo mednarodno 
bratstvo res postavi na nove družbene temelje. Več naporov zahteva čas tako 
od nas kot od svetovne demokratične napredne javnosti. 

Zdi se mi, da bi bil eden izmed možnih začetnih naporov morda malo bolj 
ofenziven prikaz naših sredstev za javno informiranje, družbenopolitičnih sil 
itd., za kaj pravzaprav gre pri teh nenehnih in lažnih pojasnjevanjih Heimat- 
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diensta in podobnih sil. Ti nas napadajo na kaj poenostavljen, primitiven, pro- 
vincialen način, kakršnega radi uporabljajo tisti, ki naredijo veliko napako, za 
katero pa obtožijo soseda. Ta provincialni, malomeščanski, celo nekako zastareli 
in v kotu živeči element, ki pa obenem živi na območju izrazitih nacionalnih 
in razrednih spopadov, se je izuril v tem, da uporablja najbolj prefidne, najbolj 
neresnične iluzionistične parole pri svojem najbolj izrazitem in odprtem nacio- 
nalističnem in razrednem zatiranju. Omenimo samo njihovo pripovedovanje, češ 
da Jugoslavija nenehno ogroža Koroško, da so boj koroških prostovoljcev po 
prvi svetovni vojni in partizanski boji v drugi svetovni vojni ogrožali Avstrijo, 
da jim gre za demokratičnost, ko zahtevajo ugotavljanje manjšine, in tako 
naprej; to bi se lahko naštevalo v neskončnost. 

V nasprotju s tem bi pri nas morali domači in svetovni javnosti vztrajati 
pri tem, da so vsa naša prizadevanja izključno obrambna prizadevanja, da gre 
izključno za pravično socialno in z njo povezano nacionalno obrambo pred enim 
najbolj organiziranih nacionalizmov in šovinizmov na svetu, ki ima izrazito 
razredno vsebino od elementov fevdalizma, absolutizma, kapitalizma, malo- 
meščanstva, deloma tudi delavskega oportunizma itd. Vztrajno bi morali po- 
navljati, da je vse, kar počnemo, samo naša nacionalna in socialna obramba 
pred tem elementom. Zdi se mi tudi, da bi morali še bolj odločno poudarjati, 
da je prav koroški primer — čeprav njegov obseg ni velik — eden najbolj 
tipičnih primerov brezobzirnega sporazumevanja velikih sil — pri katerem 
imajo nekatere večjo odgovornost, druge manjšo —< na račun neke dežele. 

Ni težko ugotoviti, da smo bih eden najbolj aktivnih zaveznikov v drugi 
svetovni vojni in da prav gotovo nismo zahtevali nič tujega, govorili smo samo, 
da svojega ne damo. Niti ena zavezniška dežela pa glede svojih manjšin ni prišla 
tako na slabo kot mi, in to zaradi računov velikih sil v škodo malih narodov. 
Zdaj se lahko tudi vprašamo, kako se bosta vzpostavljala evropska varnost 
in mir. Zaradi teh dogodkov lahko od zavezniških sil z vso pravico zahtevamo 
celo popravek njihovih stališč, tudi tistega oportunističnega stališča, češ da je 
Avstrija prva žrtev fašizma -— toda kolikšen del Avstrije se je zelo aktivno in 
celo v prvih vrstah bojeval za nacizem? To bi morali v svetovni javnosti raz- 
čistiti. Razveselil sem se, ko sem v našem tisku bral, da je nemški narod v večji 
ali manjši meri sprejel obsodbo svetovne javnosti zaradi fašizma, ki mu je bil 
privržen. Napredne avstrijske sile pa se še niso opravičile zaradi tistega dela 
Avstrije, ki je najbolj aktivno sodeloval v fašizmu. 

Samo na podlagi take revizije se lahko začno postopno spreminjati tudi 
odnosi v Evropi, se lahko utrdijo bolj demokratični odnosi tudi med velikimi 
silami in lahko evropska varnost dobi novo vsebino. 

Danes smo že slišali, da moramo od Avstrije zahtevati priznanje, da so bili 
slovenski partizani, ki so se bojevali na Koroškem v prvih bojnih vrstah za 
tisti del Avstrije, ki se lahko imenuje demokratična, da so veliko več napravili 
za to Avstrijo kot precejšen del ljudi, ki jim ne moremo reči, da so bili nacisti. 
Tisti del Avstrije, ki je demokratičen, bi to moral priznati in s tem ovreči 
mnenje, da je šlo tu za jugoslovansko osvajanje, imperializem, titoizem itd. Brez 
take spremembe se bo težko pogovarjati, ker gre za temeljno vprašanje. 
Zdi se mi, da je treba diferencirati sile, ki v Avstriji in v svetu zavzemajo 
stališča do tega vprašanja. Poudariti moramo, da naše vztrajanje ni posledica 
kake komunistične, blokovske ali nazorske zagrizenosti, ampak želja po mini- 
malnih možnostih v svetovnem, družbenem in mednarodnem napredku. Pri 
tem pozdravljamo tudi vsak najmanjši prispevek kogarkoli, ne glede na stran- 
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karsko in kakršnokoli pripadnost. Lahko tudi mirno rečemo, da je kak prispevek 
zelo nezadosten; to npr. velja za sedanjo socialistično vlado Avstrije. Nikakor 
se ne moremo strinjati z nekaterimi stališči avstrijskih državnikov, ki pravijo, 
da vprašanja koroških Slovencev ne moremo enačiti z vprašanjem tirolskih 
Avstrijcev. To stališče je popolnoma napačno. Razlika je namreč samo ta, da 
gre na Koroškem za veliko bolj zagrizeno zatiranje kot na Tirolskem. Avstrijski 
predstavniki in državniki tega niso odkrito povedali, naša pravica pa je, da to 
glasno povemo. 

Ravno tako imamo pravico zahtevati, da socialistični avstrijski politiki 
zavzamejo jasno stališče tudi do vprašanja tako imenovanega vindišarstva. 
Njihove izjave so včasih nejasne. Treba je jasno reči, da je tako označevanje 
v statistiki in v politiki samo tipična oblika ponemčevanja in raznarodovanja, 
ki mora biti v skladu z državno pogodbo popolnoma odstranjena. To' je tipična 
sestavna dejavnost Heimatdiensta in tipičen način cepljenja slovenske manjšine. 

Ravno tako se mi zdi, da moramo pred vso Slovenijo, Jugoslavijo in pred 
vsem svetom v interesu Slovenije, Jugoslavije in sveta odločno povedati, kakšno 
je stališče in kateri so razlogi ravnanja ene izmed avstrijskih političnih strank, 
ki velja za demokratično, ki pa se je zdaj pridružila stališču skrajnih šovinistov. 
Svetu lahko odkrito povemo, da se Slovenci dobro zavedamo, kakšne posledice 
bo provzročila tako imenovana združena Evropa, če ne bo tudi socialno napredna 
in če se ne bo bojevala proti nacionalizmom. Nam je danes že jasno, kakšen 
bi bil naš položaj v kaki na videz buržoazno demokratični Evropi, če ne bi imeli 
napredne in socialistične slovenske in jugoslovanske državnosti. Vprašanje o 
vsebini prihodnje Evrope lahko postavimo tudi tistemu njenemu delu, ki se 
imenuje katoliški. Pri tem moramo ugotoviti, da so nekateri krogi, ki ne 
pripadajo delavskemu gibanju, še manj pa marksizmu, že zavzeli pozitivna 
stališča. Za časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung vemo, komu pripada, vendar 
so njegova stališča kar napredna. Celo del dunajskega katoliškega tiska zavzema 
čeprav neodločno dosti bolj napredna kot nazadnjaška stališča. S tem se lahko 
samo strinjamo in lahko rečemo, da napredne pozicije nove Evrope niso odvisne 
od politične in nazorske pripadnosti. V medsebojnih državnih, partijskih in 
kulturnih stikih moramo zahtevati, da se do teh vprašanj zavzamejo še odloč- 
nejša stališča. Mednarodne delavske organizacije naj povedo, kako gledajo na 
taka vprašanja in kako jih ocenjujejo. Naj se tu preizkusi in pokaže njihov 
napredek v socializmu in to dejanskem, ne besednem. 

Podrobno se moramo dogovoriti tudi s tem, kako je treba ukrepati. Strinjam 
se s tem, kar je rekel tovariš Pleterski. Izpolniti je treba ne samo 7. člen, ampak 
popraviti vse, kar je bilo glede na ta člen izigrano v tistem momentu, ko je 
bila Jugoslavija, bojujoč se tudi za neodvisnost Avstrije — ko smo se uprli stali- 
nizmu, smo se bojevali tudi za neodvisnost Avstrije in Italije — izpostavljena 
hudim posledicam in ko je bil njen težak položaj izkoriščen za parazitsko 
mešetarjenje z njenimi osnovnimi pravicami. 

Ce hočemo v mednarodnih odnosih doseči vsaj majhen napredek, je treba 
te stvari temeljito popraviti tudi za nazaj. Določbe pogodbe je treba aplicirati 
tudi na nove situacije. Leta 1945 verjetno nismo vedeli, da bo Avstrija nekoč 
imela tako razvite predšolske organizacije. Dejstvo je, da se germanizacija začne 
že v teh organizacijah, ki pa vsebinsko in pravno spadajo pod člane mednarodne 
pogodbe. Z vso pravico lahko zahtevamo, da se v predvideni normalni meri 
slovenski jezik govori tudi v predšolskih organizacijah, ki morda zajemajo že 
tretjino ali celo polovico otrok. Zahtevamo lahko tudi odstranjevanje tistih 
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kategorij, pojavov in organiziranja vindišarstva, ki je tipična oblika denacionali- 
zacije. Tudi vindišarske organizacije ne morejo biti priznane in dovoljene. Ne 
zavzemam se za to, da ukrepamo prehitro in da se zaletavamo, pač pa sem za to, 
da ravnamo častno in ponosno. Vendar sem za to, da uporabimo predvsem tiste 
ukrepe, ki so morda lahko zelo učinkoviti. Avstrija je na primer imela velik 
zunanjetrgovinski primanjkljaj. Zakaj ne bi pokazali tudi na take stvari? To 
bi storile tudi prijateljske kapitalistične dežele. Ko je največji kapitalistični sili 
na zahodu šlo za nohte, se ni prav nič obotavljala, da ne bi zvišala carine. 

To ne bi bila prekinitev odnosov in podobno. Ne vem, ali so bili naši ukrepi 
zmeraj najbolj adekvatni, saj se pogosto prepuščamo nekakšnemu občutku 
manjvrednosti in neodločnosti, za katerim tudi pri nas stojijo določene sile od 
malomeščanstva do drugih takih neodločnih sil. Govoriti o tem, kako si upamo 
od Avstrije zahtevati spremembe v medekonomskih odnosih in to celo z držav- 
nimi ukrepi, — ki pa so povsem normalni in miroljubni in ne preprečujejo 
sodelovanja — je po mojem mnenju res izraz manjvrednostnega kompleksa ali 
česa podobnega, kar nas je tudi v preteklosti precej dolgo hromilo, da nismo 
bili odločni. 

Zdi se mi, da je treba odslej bolj poudarjati, da vprašanje koroških Slo- 
vencev ni samo vprašanje Slovenije, ampak se mora zanj še bolj kot doslej 
zanimati tudi Jugoslavija. Sile, ki so se oborožile in priteple v Jugoslavijo, imajo 
isto socialno osnovo kot sile, ki pritiskajo na slovenske Korošce. Morali bi tudi 
povedati, da ne gre samo za nekakšen povampirjeni fašizem. Ostanki fašizma so 
samo eden izmed izrazov meščanskega, malomeščanskega, absolutnega, aristo- 
kratskega nacionalizma, ki se je v Avstriji tako zelo izrazil. Četudi se spremeni 
njegova zunanja oblika, se bodo socialni spopadi med slovenskimi kmeti in 
avstrijsko gospodo nadaljevali, ker so relativno trajni. In če se Evropa in sve- 
tovno delavsko gibanje in vse napredne sile skupaj s katoliškimi ne zavedajo 
tega in s tem ne obračunajo, potem ne bo nobenega izboljšanja. 

Rad bi še povedal, da se strinjam s poslancem Feldinom, naj Jugoslavija ne 
ukrepa tako, da bi se prekinili odnosi z Avstrijo, ampak naj določi rok dveh, 
treh ali štirih dni, da se avstrijska vlada odloči za ukrepe. Če pa takšen kratek 
rok ne bo pomagal, je treba vprašanje reševati v mednarodnem merilu. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Razumljivo je, da je naša slovenska javnost ogorčena. Zgraža se tudi vsa 
jugoslovanska javnost, pa tudi iz drugih držav se že slišijo klici in protesti proti 
dogodkom, ki jih nekateri elementi povzročajo v Avstriji. Ce že vsa slovenska 
javnost razume naše koroške Slovence, jih mi, Primorci, razumemo še posebej, 
ker smo nekaj podobnega že doživljali pred drugo svetovno vojno. 

Nikoli nisem verjel v demokratično Avstrijo, saj vemo, da je kar 80 °/o 
Avstrijcev klicalo Hitlerja v Avstrijo. Tisti anšlus je bil narejen tako proformno, 
toda na željo Avstrijcev. Neki Dunajčan mi je rekel, da se je ne 80 °/o, ampak 
90 %> Avstrijcev navduševalo za veliki rajh. 

Znano je tudi, da so Avstrijci po Sloveniji in Jugoslaviji precej klali. Pre- 
iskovalec zločincev Wiesenthal z Dunaja ugotavlja, da imajo mnogo grehov 
Gradčani. Tudi pokol v Cerknem je bilo delo Avstrijcev. Jaz jih ne ločim od 
drugih Nemcev, ker je to vse ena barva. 
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Kdor je mislil, da bo demokratična Avstrija kaznovala zločince avstrijskih 
oziroma po anšlusu nemških državljanov, se je motil. Ce smo 1955. leta podpisali 
državno pogodbo, smo jo podpisali zaradi ljubega miru, zaradi tako razpoloženih 
sil v svetu, s tem pa se slovenski Koroški in njenim pravicam nismo odrekli. 
Toda kdor je ob podpisu pogodbe mislil, da bo nevtralna in demokratična 
Avstrija vse to tudi izpolnila, se je bridko motil. Jaz se nisem, ker od buržoaznih 
režimov nisem nikoli pričakoval, da bodo obljube tudi izpolnili. 

Ker je tako, moramo dati vedeti — in dajemo vedeti — da nismo več 
predvojna Jugoslavija, da nismo vlada generala Zivkovića in Stojadinovića, 
ki sta se sporazumevala na račun naših manjšin, ampak da stoji za tem nova 
Jugoslavija, ki ne odstopa od dogovorov. Zmeraj sem bil za to, da se odpirajo 
meje, da se iščejo demokratične rešitve, da se sporazumeva itd. Tudi ne želim, 
da bi se enemu samemu Nemcu oz. Avstrijcu, ki pride k nam, skrivil las. Moramo 
biti humani, na drugi strani pa moramo biti tudi dosledni. Ce se eden izmed 
podpisnikov pogodbe ne drži njenih določb, ni dovolj, da na to opozorimo le 
z nekaj besedami. Po mojem mnenju bi morala naša zvezna vlada vprašati 
dunajsko vlado, ali misli po 17 letih spoštovati državno pogodbo ali ne. Morala 
bi ji postaviti tudi rok, da bi pregnala sedanjo mla-čnost v Avstriji. Razen lige za 
mir, in komunistične partije se ni nihče zavzel za koroške Slovence. Avstrijska 
»demokratična« javnost je tako mlačna, da se raje skrije in noče imeti opravka 
s tem. Kakšna demokratična in napredna javnost naj bi to bila, če molči, njeni 
predstavniki, recimo deželni glavar Sima, pa izjavljajo, da gre samo za dobro 
organizirano skupinico, ki dela zgago iz nacionalnih in čustvenih razlogov. 
Potem pa taka skupinica pripelje na trg pred deželno vlado 10 000 ljudi, ki 
kričijo proti vladi in proti Slovencem. Ali gre res samo za skupinice? Kancler 
Kreiski pa pravi, da so to čustva, ki izvirajo iz nacionalne bolečine. Nemogoče 
je, da bi mu svet verjel kaj takega po 28 letih, ko so vsi verjeli, da nacizma 
in fašizma ne bo več. Pa ni res, kajti desnica, ki hoče škodovati naprednim 
silam, se še danes pojavlja v raznih oblikah in podpira tudi druge sile — o 
čemer smo danes že govorili — konkretno proti naši socialistični Jugoslaviji. 

Zadovoljen sem z izjavo slovenskega izvršnega sveta in tudi javnost je bila 
zadovoljna. Vendar pričakuje še druge korake. Naša zvezna vlada naj avstrijski 
vladi določi kratek rok. Če smo podpisniki pogodbe, lahko tudi mi kaj rečemo. 
Govorijo, da pri njih ni Slovencev in nam celo očitajo, da je bil Maribor do 
začetka zadnje vojne nemški, da so v Mariboru vsi govorili nemško in da smo 
mi pregnali vse Nemce. Ce bi bili Nemci pametni, pošteni ljudje, bi lahko bili 
še danes tam, vendar so bili vsi nacisti, kulturbundovci itd. in vemo, kaj so 
delali. Še premalo smo jih izčistili. Ce bi jih več, bi bilo zdaj prav malo takih 
ljudi. Predlagam, da naša vlada ostro zahteva od Dunaja, naj se zavzame za 
slovensko manjšino, obvesti pa naj tudi Organizacijo združenih narodov. To 
nas prosijo koroški Slovenci. Gradivo o njihovih problemih naj pride v roke 
generalnemu sekretarju Waldheimu, ki je avstrijski državljan, da bo vedel, 
kaj se dogaja v njegovi domovini. Ce hoče braniti mir, prijateljstvo in pospe- 
ševati napredek v svetu, naj ukrepa tudi pri svoji vladi. Čeprav smo vse 
poskusili, da bi lepo sodelovali in složno živeli, se principu ne odpovemo. Jugo- 
slavija danes ni več mlačna kot je bila pred vojno. Zato predlagam nadaljnje 
ukrepe. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Janko Cesnik. 
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Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da ob tem zelo pomembnem dogodku tudi jaz spregovorim nekaj 
besed, ker kljub izčrpni razpravi mislim, da se da o tem še govoriti, in tudi 
prav je, da govorimo. 

Zadnji dogodki na Koroškem upravičeno vznemirjajo vso slovensko javnost 
in ni naključje, da smo Slovenci, ki smo šele po drugi svetovni vojni zaživeli 
v svobodni in lastni državi, še posebej občutljivi za take dogodke in za položaj 
naše manjšine v sosednji Avstriji. Slovenci zelo dobro poznamo različne oblike 
raznarodovalnega pritiska in nasilja, odkrite ali prikrite korake velikonemške- 
ga in italijanskega šovinizma, zadnje čase pa tudi previdne izjave in zmikanja 
sredinskih ali levo usmerjenih strank, ki so na oblasti in ki skušajo z različnimi 
izjavami in izgovori opravičiti neizpolnjevanje sprejetih državnih obveznosti 
tako na zahodni kakor na severni strani Slovenije. 

Raznarodovalna politika proti Slovencem je bila bistveni del ideologije 
fašizma in nacizma in upravičeno smo upali, da bo taka politika propadla v 
zmagoviti vojni, ki je take ideologije pokopala. Zadnji dogodki v Avstriji pa 
očitno kažejo, da ni tako. Raznarodovalna politika se nadaljuje in preživeli in 
poraženi nosilci so doslej vsako upravičeno zahtevo slovenske manjšine na 
Koroškem če že ne onemogočili, pa vsaj tako zreducirali, da je postala skoraj 
nepomembna. Raznarodovalna politika je še živa in z njo se ne bomo mogli 
pomiriti, dokler bo obstajala. Obstaja pa z javno ali tiho podporo oblasti, 
odvisno od tega, katera stranka je trenutno na oblasti. Kako naj si drugače 
razlagamo razvrstitev pripadnikov slovenske manjšine na Koroškem v vindi- 
šarje, ki so se že bolj ali manj ponemčili, ali v druge skupine, ki jih razlikujejo 
narečne in druge posebnosti jezika ali ponemčenost izražanja kot posledica več- 
stoletnega zatiranja pri dokaj očitnem in dokazanem slovenskem poreklu. Za 
pripadnika manjšine seveda velja samo Slovenec, ki si ne glede na take ali 
drugačne okoliščin« in posledice upa v neenakopravnih razmerah javno izjaviti, 
da je slovenske narodnosti. Zahtevamo, da Avstrija kot neodvisna in demo- 
kratska država — mislim, da s tem izražamo zahtevo naše in vse svetovne 
javnosti — po državni pogodbi dejansko jamči vsem državljanom ne glede na 
raso, spol, jezik in vero uživanje svoboščin in pravic človeka, kamor še posebej 
spadajo pravice slovenske in hrvaške manjšine, ne glede na to, katera stranka 
je na oblasti. To so državne obveznosti, ki jih je treba izpolnjevati. 

Uresničitev teh pravic in svoboščin je in mora biti program vsake dovoljene, 
zlasti politične dejavnosti, in vsaka organizacija, ki hoče te svoboščine in pravice 
kršiti ali odpraviti, se mora v skladu z državno pogodbo prepovedati, njeno 
delovanje pa onemogočiti. Proti taki organizaciji se mora ukrepati, ker tega ne 
jamčijo samo državna pogodba in njeni sopodpisniki, temveč tudi zato, ker je 
tudi v skladu z načeli listine Združenih narodov in ker se Avstrija še kako 
zavzema za enake pravice svoje manjšine na južnem Tirolskem. Samo tako je 
lahko naše načelno stališče in izvrševanje prevzetih obveznosti ne more biti 
stvar dobre volje te ali druge stranke, temveč državne oblasti, ki je v tem 
trenutku demokratično izvoljena, izvajanje prevzetih obveznosti pa direktno 
pogojuje razvoj dobrih medsoseskih odnosov. 

Napad na manjšino je tudi napad na našo državo in na ideale, ki naj bi jih 
uresničila državna pogodba in v skladu s članstvom Avstrije v OZN. Se tako 
dobri sosedski odnosi se nikdar ne morejo razvijati hkrati z organizirano 
dejavnostjo neonacističnih sil in raznarodovalnega pritiska, čeprav naj bi bilo 
njihovih privržencev samo nekaj 100, kakor izjavljajo pristojne oblasti, če 
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proti njim ne ukrepajo učinkovito. Upravičeno lahko zahtevamo, da se taki 
pojavi energično kaznujejo in odpravljajo, zlasti še, ker smo našim manjšinam 
z ustavnimi amandmaji v resnici dali polno ustavno jamstvo za njihov vse- 
stranski razvoj in napredek, varstvo narodnostnega značaja, kar je zlasti po- 
membno, in zagotovitev dejanske in ne samo formalne enakopravnosti. Izvrše- 
vanje prevzetih obveznosti z državno pogodbo zato dejansko pomeni program 
denacifikacije Avstrije in zatiranje teženj in sil, ki so bile v prejšnji vojni 
poražene in katerih žrtev je bila tudi Avstrija, izpolnjevanje prevzetih obvez- 
nosti do manjšine pa lahko, pojmujemo samo kot sestavni del in bistveni element 
državne pogodbe ter bistveni pogoj za ustanovitev demokratične in neodvisne 
Avstrije. Vsaka dejavnost, ki preprečuje izpolnjevanje takih obveznosti, pa 
pomeni tudi izpodkopavanje demokratične avstrijske države. 

V takih primerih — in postavlja se vprašanje, ali taka situacija že ni 
nastopila — se lahko zahteva intervencija podpisnic državne pogodbe, ki naj 
v skladu s 37. členom pogodbe ukrepajo v smislu izvrševanja sklenjene pogodbe. 
Po državni pogodbi je v 2. točki 6. člena Avstrija obvezana, da veljavni zakoni 
niti po vsebini niti po izvedbi ne morejo povzročati diskriminacije med avstrij- 
skimi državljani. Izgovori zaradi neučinkovite intervencije ali nezmožnosti so 
očitno jalovi, ker je bila učinkovitost avstrijske policije večkrat potrjena pri 
ravnanju z našimi turisti ali s pripadniki manjšine. Očitno gre torej za dvojna 
merila, glede na to, kdo je kršilec in kateri narodnosti pripada. O tem so tovariši 
že obširno govorili. Medle in plahe reakcije državnih organov ob dogodkih, ko 
gre za podiranje in mazanje krajevnih napisov, se povezujejo z neodločnimi in 
neučinkovitimi ukrepi zoper nosilce preživele raznarodovalne politike, kar je še 
zlasti očitno pri dajanju gostoljubja raznim polvojaškim ah drugim terorističnim 
organizacijam fašističnega značaja, kar je izrecno prepovedano po 2. točki 9. 
člena državne pogodbe. Jugoslavija je sopodpisnica te pogodbe in ima status 
države, proti kateri je sicer izrecno — v 37. členu — prepovedana vsakršna 
sovražna dejavnost ne glede na to, da je taka dejavnost sploh proti vsem med- 
narodnim načelom in pripadnosti Organizacije združenih narodov. Avstrija pa 
z vlado socialistične stranke dovoljuje, da se na njenem ozemlju pripravljajo 
teroristične akcije, direktno uperjene zoper našo državo, in se iz Avstrije 
pošiljajo k nam teroristi, zaradi katerih so v zakoniti obrambi padle tudi žrtve. 
Menim, da smo na tako sovražno dejavnost teh skupin z dovoljenjem oblasti 
v Avstriji svetovno javnost premalo opozorili in premalo aktivirali in tega 
dejstva nismo dovolj izkoristili za učinkovite ukrepe proti mednarodnemu 
terorizmu oziroma proti oživljajočemu nacizmu. 

Oživljanje nacizma v Avstriji očitno kaže, da se ponavljajo dogodki, ki se 
jih spominjamo iz časov pred drugo svetovno vojno. Taka dejavnost ni v skladu 
z državno pogodbo in Avstrija bi se morala zavedati, da vsako mlahavo in ne- 
učinkovito poseganje v te dogodke manjša njen mednarodni ugled. Učinkovito 
ukrepanje, za kakršno se zavzemamo, bi koristilo tudi razvoju demokratičnih 
odnosov v avstrijski republiki, z učinkovitim poseganjem proti taki dejavnosti 
in raznarodovalni politiki pa bi Avstrija in avstrijski narod dosegla potreben 
ugled v mednarodni javnosti in potrdila, da je demokratična javnost Avstrije 
in avstrijska država svojih državljanom sposobna zagotoviti ne samo polno 
varstvo, temveč tudi možnosti za vsestranski razvoj ne glede na njihovo jezi- 
kovno in drugačno pripadnost. 

Strinjam se s stališči izvršnega sveta in predlagam, da ta dom sprejme 
v skladu z razpravo stališča in predloge in jih posreduje pristojnim organom 
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v federaciji, da se učinkovito zaščitijo pravice naše manjšine in zatrejo nove 
oblike nacizma in sovražnega delovanja proti naši državi in proti vsem na- 
prednim silam v svetu. Morda tudi ni odveč poziv vsem našim občanom, ki se 
mudijo ali so zaposleni v tujini, da zavrnejo svoje pridobitniške drobne ambicije 
in se vedejo spodobno in vredno občana socialistične Slovenije in Jugoslavije, 
kar bo v vsakodnevnih rednih stikih s pripadniki naše manjšine še najbolj 
pomagalo in moralno krepilo narodno zavest teh Slovencev. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima Vlado Uršič. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da mora ob tej zavzeti razpravi postavljenih poslanskih vprašanjih in 
odgovorih izvršnega sveta dobiti v tem domu pravo težo in pravo mesto tudi 
dokument, ki so ga na skupni seji sprejeli predstavniki obeh organizacij 
Slovencev na Koroškem.   

Gre za resolucijo, ki so jo sprejeli odborniki narodnega sveta koroških 
Slovencev in Zveze slovenskih organizacij na Koroškem ter v njih vključenih 
organizacij, zbrani na skupnem posvetu dne 11. 10. 1972 v Celovcu. Glasi se: 
»Predstavniki slovenske narodnostne skupnosti z ogorčenjem obsojamo od nem- 
ških nacionalističnih organizacij organizirane pogovore proti minimalni izvedbi 
določil državne pogodbe o dvojezičnih topografskih označbah in napisih ter 
proti pravicam slovenskega prebivalstva kot manjšine nasploh, kakršne smo 
doživljali zadnje čase na Koroškem. Ob eskalaciji nemškega nacionalizma in 
številnih nedvomnih grožnjah slovenski narodnostni skupnosti in njenim članom, 
ob hujskanju proti najvišjim predstavnikom zvezne in deželne vlade ter ob 
uporu proti oblastvenim ukrepom in proti zakonu o prisotnosti policije, ki ni 
hotela ukrepati, se koroški Slovenci upravičeno čutimo ogrožene glede varnosti 
življenja in imetja. Nasilje in ozračje sta bila sila podobni situaciji v letih 1934 
do 1938, ki je potem privedlo do nacističnega prevrata, do likvidacije avstrijske 
države in do poskusa fizične iztrebitve koroških Slovencev. 

Koroški Slovenci smo dogodke zadnjih dni na Koroškem pozorno spremljali 
in z veliko zaskrbljenostjo ugotovili, da je državna oblast s pasivnim vedenjem 
te izgrede bolj ali manj tolerirala in da so to nezakonito početje podpihovali tudi 
neodvisni tisk in listi opozicijskih strank. Kot avstrijski državljani slovenske 
narodnosti zato apeliramo na vse demokratične sile avstrijskega ljudstva, da 
z nami vred zahtevajo od vlade, da končno z vso odločnostjo ukrepa proti 
iniciatorjem in krivcem teh programov, to je proti nacionalističnim organi- 
zacijam, kot so Heimatdienst in podobne, ki merijo na to, da odvzamejo slo- 
venskemu prebivalstvu njegov značaj in manjšinske pravice. Kot vselej v 
zgodovini se je tudi to pot izkazalo, da vprašanja slovenske narodnostne skup- 
nosti na Koroškem ne rešuje vlada, marveč so ga vzele v roke in v zakup znane 
nacionalistične organizacije z namenom, da preprečijo sleherno rešitev in oveko- 
večijo nemir na južni meji naše republike. Tako jim že 17 let uspeva prepre- 
čevati izvedbo določil, ki jih v korist slovenske narodnostne skupnosti vsebuje 
avstrijska državna pogodba, sedaj pa z zahtevo po referendumu hočejo onemo- 
gočiti izpolnitev v državni pogodbi prevzete obveznosti v zaščito obstoja in 
nadaljnjega razvoja slovenske narodne skupnosti. 

Zaradi take situacije smo koroški Slovenci prisiljeni, da za dosego svojih 
pravic izrabimo — kakor je svoj čas storila avstrijska manjšina na južnem Tirol- 
skem — možnost apela na mednarodno javnost in na pristojne mednarodne 



47. seja 91 

ustanove. Zbrani odborniki zato pozivajo in pooblaščajo izvršna odbora narod- 
nega sveta koroških Slovencev in Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, 
da čimprej najdeta pravno obliko za uresničitev Takega apela na mednarodni 
forum in da zaprosita za podporo in pomoč države matičnega naroda SFR 
Jugoslavije.« 

Prav to me je napotilo, da vse tisto, kar je bilo danes povedano v tem domu, 
predložimo kot dokument, ki naj ima tako težo, kakršno zahteva pomen tega 
vprašanja za koroške Slovence. 

Slišali smo zahteve, naj Jugoslavija zahteva prepoved Heimatdiensta. Izrabil 
bi priložnost in vas spomnil na nekaj, kar je še v živem spominu. Ni dolgo tega, 
kar so nekatere sile v enaki meri in z enako vehemenoo sprožile vprašanje 
Slovencev na Tržaškem oziroma na Koprskem. Mislim, da moramo zaščito 
Slovencev v Italiji in v Avstriji — zlasti v Avstriji povezovati z usodo Slovencev 
v Jugoslaviji in z Jugoslavijo sploh. Ni naključje, da hajki sledi nova hajka. To 
se pravi, da za njimi ne stoji samo Heimatdienst ali Lega nazionale, pač pa 
da so sestavni del mednarodne reakcije. Udarec Heimatdienstu in Legi nazionale 
je pravzaprav udarec vsem tistim silam, ki ju podpirajo. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vznemirljivo je, da smo v 20. stoletju priča dogodkom, kakršni so na Koroškem. 
Vznemirljivo je zaradi tega, ker se trdi, da je bila Avstrija prva žrtev fašizma 
in nacizma, in ker se to dogaja prav v tej državi. Poleg tega se to dogaja v 
Evropi, ki je polna parol o demokraciji, humanizmu in socializmu. To bi želel 
povezati z dogodki, ki mogoče ne zadevajo samo Koroške, ampak segajo prek 
meje v sosedno republiko Avstrijo. 

Leta 1970 smo doživeli podoben izbruh ob praznovanju plebiscita v Celovcu. 
Istega leta je v Gradcu izšla tudi znana knjiga »Totengedenksbuch«. Vedno več 
je dokazov, da republika Avstrija noče priznati sprememb, ki so se zgodile po 
letu 1918, saj se stalno ponavlja poimenovanje slovenskih krajev v Sloveniji 
z nemškimi imeni. 

Daleč smo od tega, da bi zganjali kak nacionalizem ali šovinizem. Mislim, 
da je bilo srečanje predsednikov občinskih skupščin s predsednikom avstrijske 
republike v tej hiši pred tremi leti dober dokaz, da smo pripravljeni na sodelo- 
vanje, vendar ga je treba postaviti v tiste okvire, ki zagotavljajo in spoštujejo 
naše dostojanstvo. 

Tovariš poslanec Košir je govoril o stikih, ki jih imajo slovenska mesta 
z mesti v Avstriji. Tudi Maribor je pri reševanju problemov, ki nastajajo med 
ljudmi v ožjem obmejnem prostoru, zelo koristno in spodbudno sodeloval 
s predstavniki nekaterih avstrijskih mest. V medsebojnih razgovorih in sreča- 
njih pa so bila vprašanja o obstoju naše nacionalne manjšine o zavarovanju 
in interesu naše manjšine, spoštovanju zgodovinskih sprememb v zadnjih 
50 letih zmeraj odrinjena na stranski tir. To se ni zgodilo zaradi tega, ker 
kolegi in tovariši iz avstrijskih mest tega ne bi uvideli, pač pa so tako ravnali 
zaradi gole strankarske zahteve, da se pač ena stranka ne sme zameriti drugi 
stranki in da pri kakih volitvah, bodisi komunalnih ali zveznih, ne bi po- 
tegnili krajši konec. Strpnost je lepa stvar, če smo sami strpni do tistega, ki je 
strpen tudi do nas. Prav dobro vemo, kako se je začel nacizem v Nemčiji, 
kako se je začel v Avstriji in v drugih državah. Strpnost naprednih ljudi in 
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nepravočasen nastop pristojnih organov sta pripomogla, da so zavladali v 
Evropi taki izvržki, nacionalisti in šovinisti in fanatiki, to je ljudje, katerim 
razum odpove. Strpnost pristojnih organov je nevarna, saj preteklost potrjuje, 
da so zaradi nje v Evropi zavladale mračne sile, ki so ogrozile obstoj človeštva. 

Oglasil sem se zaradi tega, ker bi rad izrekel podporo usmeritvi in akcijam, 
ki jih pripravlja slovenski izvršni svet. Želim poudariti, da se z napovedanimi 
ukrepi izvršnega sveta v celoti strinjam. Prav tako želim, da bi se stališča, ki so 
bila pojasnjena v odgovoru tovariša podpredsednika, v naši zunanji politiki 
tudi uresničila. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima dr. Tone Zorn, gost na 
današnji seji. 

Dr. Tone Zorn: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da razpravljam o enem izmed vprašanj odnosa nemške nacio- 

nalistične družbe na Koroškem do slovenske manjšine, o tako imenovani »vindi- 
šarski teoriji«. Pri tej »teoriji« gre namreč za protislovensko politično tezo ko- 
roškim Slovencem nasprotnih krogov, po kateri naj bi se slovensko prebivalstvo 
Koroške delilo na dve skupini, na Slovence in na tako imenovane »vindišarje«. 
Tisti del slovenskega prebivalstva Koroške, ki se podreja nemškemu nacionali- 
stičnemu vplivu in ne vztraja pri narodnostni enakopravnosti, se po tem 
gledanju šteje za »Windische«, medtem ko se slovenski značaj pripisuje le 
tistemu delu slovenskega prebivalstva, ki si za tako enakopravnost aktivno 
prizadeva. 

Taka diskriminacijska delitev Korošcev slovenskega jezika povzroča po 
sklenitvi avstrijske državne pogodbe leta 1955 med drugim tudi stalno postav- 
ljanje načelnega vprašanja o obstoju slovenske manjšine in s tem vprašanje 
uveljavitve določil 7. člena te pogodbe. Avstrijska manjšinska zakonodaja, ki 
je odpravila obvezno dvojezično šolo, je s tem tako gledanje nemških nacio- 
nalistov deloma sprejela, še večjo uveljavitev takega gledanja pa pomeni julija 
letos sprejeti zakon o dvojezičnih topografskih napisih, saj je zakonodajalec 
pri tem odštel od manjšine vse, ki so jim števili komisarji pri ljudskem štetju 
1961. leta vpisali vindišarsko jezikovno kategorijo in njene jezikovne kombi- 
nacije tako v kombinacijah deutsch-windisch in windisch-deutsch. Geneza »vin- 
dišarske teorije« opozarja, da je bila ta »teorija« vse do znanega anšlusa, to je 
do vključitve Avstrije v velikonemško državo 1938, privatna teza nemških 
nacionalistov in njihovih organizacij, tako tudi predhodnika današnjega 
Karntner Heimatdiensta, takratnega Karntner Heimatbunda. Značilno je, da so 
pričeli ti krogi politično uveljavljati delitev slovenskega življa Koroške na 
»Windische« in na tako imenovane nacionalne Slovence zlasti po letu 1925, ko se 
je odprlo vprašanje kulturne avtonomije za koroško manjšino. Historično gle- 
dano izhaja izraz windisch iz nekdanje oznake nemškega sveta za Slovence in 
Slovane sploh. Znano pa je, da se je pričel proti takemu poimenovanju ob koncu 
18. in v začetku 19. stoletja pojavljati odpor, ali bolje rečeno: kulturni in poli- 
tični razvoj na Slovenskem sta privedla do tega, da je postalo poznamenovanje 
Slovencev in slovenskega jezika z »windisch«, »windische Sprache« žaljivo 
in prav to žaljivo označevanje naj bi po plebiscitu odvzelo delu slovenskega 
prebivalstva njegovo narodnost in etnični značaj. 

2e v letih po plebiscitu so pričeli nemški nacionalisti tudi s publicističnimi 
nastopi utemeljevati »vindišarsko« vprašanje, popolnoma pa je zaživelo šele 
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z vključitvijo Avstrije v nacistični rajh 1938. leta. To se je zlasti pokazalo — 
in to ne le na Koroškem, ampak tudi na avstrijskem Štajerskem — ob nacistič- 
nem ljudskem štetju 1939. leta. Pri tem so nacisti uvedli v obeh deželah ob 
spraševanju po nemški ali slovenski materinščini še novo jezikovno in narod- 
nostno kategorijo »windisch« in to skupaj z vrsto drugih jezikovnih kombinacij, 
kot windisch-deutsch, windisch-slowenisch, deutsch-slowenisch in podobno. Pri- 
prave na nacistično ljudsko štetje so na Koroškem spremljali pozivi prebi- 
valstvu, naj se odpove slovenski jezikovni in narodni pripadnosti v korist 
»vindišarstva«, če že ne nemštva. Za stališča nemških nacionalistov do slo- 
venske manjšine pa je značilno, da se je podoben poziv pojavil tudi pri zadnjem 
štetju 1971. leta. S tem pa smo že nakazali dejstvo, da se »vindišarstvo« ni kon- 
čalo z ljudskim štetjem 1939. leta, ampak je nacistično jezikovno novotarijo pri 
spraševanju po občevalnem jeziku posameznika prevzela pri ljudskem štetju 
1951. leta tudi druga avstrijska republika, in to z vsemi jezikovnimi kombina- 
cijami, ki smo jih omenili pri štetju 1939. leta. S tem pa nemški koroški nacio- 
nalisti še niso bili zadovoljni, saj so v letu ustanovitve sedanjega Karntner 
Heimatdiensta, se pravi 1957. leta, ustanovili v okviru te povezovalne proti- 
slovenske organizacije še poseben »Bund der Karntner Windischen« (Zvezo ko- 
roških vindišarjev), ki naj bi se bojevala proti prizadevanjem koroških Slo- 
vencev za enakopravnost in izpolnitev avstrijskih obveznosti, sprejetih z 
državno pogodbo. Znano je, da so prišli v vodstvo te »organizacije« — če jo 
sploh lahko tako imenujemo — že ob njeni ustanovitvi zastopniki obeh meščan- 
skih strank na Koroškem, ljudske in svobodnjaške, medtem ko je iz avstrijske 
strokovne literature znano, da zajema »Bund« vsega kakih 20 članov, če ne 
še manj. To pa ni motilo Karntner Heimatdiensta in krogov za njim, da ne bi 
poudarili vloge »Bunda« pri kratenju pravic slovenske skupnosti. Tako se 
je poudarjalo — in se še poudarja — da »Windische« niso Slovenci ali da to 
nočejo biti in da zato zanje ne velja niti ne more veljati manjšinska zakono- 
daja, sloneča na 7. členu državne pogodbe. Po teh trditvah so »vindišarji« 
zadovoljni z vsem, kar jim nemštvo daje, ter so v nasprotju s Slovenci »domovini 
zvesti«, s čimer se skuša Slovence potisniti v položaj nelojalnosti in iredentizma. 
Sicer pa naj bi bil po zagovornikih vindišarstva njihov cilj čimprejšnji prehod 
v nemštvo. Od tod tudi vsiljeno nemško nacionalistično poudarjanje vindi- 
šarskega elementa na nedeljskem zborovanju Heimatdiensta v Celovcu. Vrsta 
transparentov z opozarjanjem, da »Windische« niso Slovenci, je zadosten razlog 
za tako trditev. Tudi ni čudno, da je na nedeljskem zborovanju nastopil pod- 
predsednik Karntner Heimatdiensta, drugače deklariran kot načelnik »Bunda 
der Windischen« vse od ustanovitve te organizacije dalje. 

Značilno je, da v zadnjih letih opažamo prizadevanja po uveljavitvi »vindi- 
šarske teorije« tudi v mednarodnem znanstvenem svetu, kar predvsem velja 
za nemško jezikovno področje. 

»Bund der Windischen« pa je le ena izmed 17 v Karntner Heimatdienst 
vključenih organizacij. Geneza nastanka današnjega Karntner Hiematdiensta 
kaže, da se ta organizacija opira na predvojni Karntner Heimatbund, to je na 
takratno »Koroško domovinsko zvezo«. Značilno pa je, da poskusi za ustano- 
vitev ali obnovo nekdanjih protislovenskih organizacij po drugi svetovni vojni 
niso uspevali vse tja do podpisa avstrijske državne pogodbe, vzrok temu pa 
je bila navzočnost britanskih zasebnih sil na Koroškem ter medzavezniško 
nadzorstvo štirih velesil — SZ, ZDA, Velike Britanije in Francije — nad avstrij- 
sko državnostjo. Takrat je bilo izjema edino društvo nemških koroških rojakov 
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— Karntner Landsmannschaft — katerega nastanek sega še v čas Avstro-Ogrske, 
Pač pa so nemško-nacionalistična društva pričela rasti po podpisu državne po- 
godbe. Takrat je bilo ustanovljeno koroško šolsko društvo — Karntner Schul- 
verein-Siidmark — kot dedič nacificiranega Nemškega šolskega društva samo 
štiri dni po podpisu avstrijske državne pogodbe maja 1955. Konec tega leta 
se je društvoma pridružila še zveza prebiscitnih bojevnikov —■ Karntner 
Abwehrkampferbund — in te tri organizacije so 1957. leta nastopile kot ustano- 
viteljice Karntner Heimatdiensta. Takrat se je pričel tudi potenciran napad na 
pravice slovenske manjšine in to najprej na šolskem področju, kasneje pa na 
področju celotne manjšinske zakonodaje. Znane so tudi posledice tega nastopa 
1958. leta, ki je odpravil obvezno dvojezično šolo, medtem ko je 7. člen avstrij- 
ske državne pogodbe, ki naj bi koroškim Slovencem zagotovil popolno enako- 
pravnost, pod vplivom Karntner Heimatdiensta in krogom za njim služil za 
zmanjšanje pravic slovenske skupnosti. 

Ne da bi nadrobneje prikazovali dejavnost Heimatdiensta, naj ob koncu 
opozorimo, da je v začetku tega leta pod vplivom demokratičnih sil zaradi 
nedemokratičnosti Heimatdiensta izstopila iz te organizacije množična koroška 
pevska zveza — Karntner Sangerbund — ki pa se je po zadnjih vesteh znova 
vključila v to protislovensko organizacijo. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Pavle Kovič. 

Pavle Kovič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
na tako plodno razpravo, v kateri se pridružujem vprašanjem petih poslancev, 
pa tudi zahtevi drugih govornikov po odločnih ukrepih, ne nameravam ponav- 
ljati za nas bolečih zgodovinskih resnic, starejše in moderne dobe. Prav tako 
ne bi želel govoriti o naši več kot strpni politiki 25-letne prevzgoje nekaterih 
ljudi doma in v svetu, ki je terjala nemalo materialnih in moralnih sredstev. 
Vse to me pogosto spominja na Cankarjeve »Hlapce«. Želim poudariti, da sem 
se vsaj načelno zmeraj strinjal z našo politiko miroljubnega reševanja med- 
narodnih odnosov s katerokoli stranjo iz katerekoli smeri. Vendar moram ugoto- 
viti, da smo znali vselej uspešno ukrepati, če je šlo za našo kožo. Noben Slovenec 
ni kriv, da živi na različni zemljepisni širini in na drugi strani meje. Zato nima 
nihče pravice, da svojo zavednost zadostno opravičuje le z demonstrativno mani- 
festacijo in z zgodovinskimi dejstvi. Pričakujem in želim, da se razprava ne bo 
končala samo manifestativno, temveč da bomo ukrepali tako kot takrat, ko 
smo bili sami ogroženi. Mnenja sem, da je stvar popolnoma zrela za obravnavo 
na mednarodnih forumih in za druge konkretne akcije. Od naše sedanje re- 
akcije in akcije je odvisen tudi status naših manjšin v drugih državah. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Franjo Bobovec. 

Franjo Bobovec: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z zadnjimi 
dogodki na Koroškem bi želel povedati še nekaj besed. Tudi občani in družbeno- 
politične organizacije na narodnostno mešanem področju v lendavski občini, 
kjer v sožitju in v popolnoma enakopravnem položaju živijo Slovenci in 
madžarska narodna skupnost, smo z ogorčenjem sprejeli ravnanje avstrijskih 
nacionalistov proti naši narodnostni skupnosti na Koroškem. Ne zahtevamo 
ničesar drugega kot samo to, da avstrijska vlada zagotovi naši narodnostni skup- 
nosti enakopraven nacionalni in kulturni razvoj, tako kot ga pri nas zagotav- 
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ljamo madžarski in italijanski narodni skupnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji. Želimo in zahtevamo, da avstrijska vlada v celoti spoštuje in uresniči 
7. člen avstrijske državne pogodbe, ker je to prvi pogoj za sožitje in dobre 
sosedske odnose dveh sosednjih narodov. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav se zavedam, da 
je k tako izčrpni in vsestransko prizadeti razpravi, zlasti pa po odgovoru pod- 
predsednika izvršnega sveta dr. Franceta Hočevarja na poslanska vprašanja, 
težko prispevati še kaj bistvenega, bi vendarle želel opozoriti na dvoje bistvenih 
vprašanj, ki sta bili v razpravi omenjeni le mimogrede. Gre za to, da Slovenci 
ob meji z republiko Avstrijo posvečamo premalo pozornosti našemu nacional- 
nemu ponosu in ponosu, ki bi ga morali gojiti in izkazovati kot pripadniki 
jugoslovanske samoupravne socialistične skupnosti. Mislim, da nekateri dogodki 
ob meji kažejo, da smo še vedno pod vtisom avstrijske nadvlade iz preteklosti 
in da se do vsega, kar je avstrijskega, vsaj nekateri vedejo preveč hlapčevsko. 
Deloma smo taki zaradi objektivnih težav, deloma pa zaradi subjektivnih 
slabosti. Pehanje za deviznim prilivom iz naslova turističnega gospodarstva ne 
bi smelo krhati ostrine našega nacionalnega ponosa in ponosa zaradi pripad- 
nosti k samoupravni skupnosti jugoslovanskih narodov. Se vedno pa se dogaja, 
da zaradi dobrih sosedskih odnosov toleriramo včasih sovražen, včasih pa žaljiv 
odnos do žrtev, ki so krvavele in izkrvavele v NOB, in do tradicij NiOB sploh. 

Po mojem mnenju bi se morali vsi taki primeri kazensko preganjati, kajti 
nihče nima pravice, da bi bil pri toliko žrtvah, ki smo jih dali za svojo svobodo, 
toleranten do tistih, ki imajo žaljiv ali poniževalen odnos do naših revolucio- 
narnih tradicij. Tudi dogodek na športnem letališču Slovenj Gradec, ko je neki 
tuji novinar vprašal, ali bodo za večerjo ocvrti partizani, bi zaslužil najostrejšo 
obsodbo, ne pa opravičevanje nekaterih predstavnikov političnega življenja 
zaradi reagiranja občanov, ki so slišali to neslano šalo. 

Naši ljudje in občani nikoli ne ponižujejo ali žalijo avstrijskih kupcev, 
ki v naših trgovinah kupujejo najrazličnejša zaščitna sredstva za potrebe kme- 
tijstva itd. Avstrijci pa naše občane vedno zasmehujejo in žalijo, kadar pri 
njih kupujejo cement, opeko, betonsko železo in drug gradbeni material. Res 
je, da je zaradi pomanjkanja teh materialov pri nas marsikdo primoran te 
stvari iskati onstran meje, res pa je tudi, da bi SR Slovenija mogla in morala 
vprašanje pomanjkanja teh materialov hitreje in odločneje reši. 

Sploh pa bi morali prek šol in družbenopolitičnih organizacij bolj siste- 
matično gojiti občutek nacionalne pripadnosti ob državni meji in občutek po- 
nosa, da so naši občani pripadniki samoupravne socialistične skupnosti jugo- 
slovanskih narodov, ki so jim pridobitve NOB in žrtve, ki so jih dali za svojo 
lastno svobodo, nedotakljive. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima Vinko Habjan. 

Vinko Habjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Veliko je bilo doslej povedanega, seznanjeni smo bili tudi s celotno zgodo- 

vino germanskega pritiska na naše Slovence v zamejstvu. Te dni smo protestirali 
zaradi enega izmed neizpolnjenih pogojev državne pogodbe, vendar sem pri- 
čakoval, da se bo našim protestom pridružila vsa Jugoslavija. Lahko bi rekel, 
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da s to našo bolečo točko drugi naši narodi niso dovolj seznanjeni. Pred slabim 
mesecem sem vodil delegacijo beograjskih ravnateljev šol po Koroškem in po 
Beneški Sloveniji, kjer živijo naši Slovenci. Vsi smo bili zelo presenečeni, 
ker nam niso odprli' vrat v slovensko šolo v Djekšah, da so nas učitelji, ki 
poučujejo tudi slovenske otroke, zelo neprijazno sprejeli, čeprav smo prihod 
pravočasno najavili, da so nas v Gorici na slovenski gimnaziji sprejeli na 
cesti itd. Zavedati se pač moramo, da pritiski, ki trajajo od začetkov germani- 
zacije, niso prenehali. Ob vseh teh dejanjih avstrijske oblasti se le lahko 
vprašamo, ali je to res demokratična država. Tudi dobri trgovski odnosi še niso 
tisto poglobljeno sodelovanje, za katero so naši narodi, ko so mislih ne samo 
na sebe, ampak tudi na druge narode, prelivali kri. Zato menim, da je treba 
na zadeve naših Slovencev v zamejstvu gledati kompleksno, ne samo na 
koroške Slovence, da se mora celotna Jugoslavija energično zavzeti pred sve- 
tovno javnostjo, predvsem pa zahtevati od avstrijske oblasti, da izpolnjuje 
vsebino državne pogodbe. Če ne bo uspeha, moramo zahtevati posredovanje 
Organizacije združenih narodov. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima dr. France Hočevar, 
podpredsednik izvršnega sveta. 

Dr. France Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Odgovoriti 
moram tovarišu dr. Benku, ki pravi, da izvršni svet ni odgovoril na 3. točko 
njegovega poslanskega vprašanja, ali je položaj slovenskih Korošcev ključno 
vprašanje jugoslovansko-avstrijskih odnosov. Rad bi ga spomnil na tisti del 
odgovora, ki odgovarja tudi na njegovo vprašanje. Glasi se: »Jugoslovansko- 
avstrijske odnose opredeljuje predvsem državna pogodba o vzpostavitvi ne- 
odvisne in demokratične Avstrije. Izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe, po- 
sebno tistih, ki zadevajo položaj in pravice slovenske narodnostne skupnosti 
v Avstriji, je temelj, na katerem se gradijo jugoslovansko-avstrijski odnosi. 
Zato je vsak udarec zoper izpolnjevanje iz državne pogodbe izhajajočih obvez- 
nosti udarec zoper temelje mednarodnega statusa nevtralne in demokratične 
Avstrije in s tem tudi udarec zoper jugoslovansko-avstrijske odnose.« S tem 
je povedano več, kot je tovariš prof. Benko želel slišati. Če pravimo, da je to 
temelj naših odnosov, mislimo tudi na njegovo trajnost. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima Vladislav Ivanec. 

Vladislav Ivanec: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da kot pri- 
padnik madžarske narodnostne manjšine, kot poslanec tega zbora najostreje 
obsodim ravnanje nacionalistov v Avstriji proti slovenski manjšini. Prepričan 
sem, da se mi pridružuje tudi 10 000 Madžarov, državljanov naše republike, 
ki živijo v Pomurju. Pripadniki manjšine še šele ob tako grobih kršitvah člove- 
kovih pravic zavemo in cenimo napore naše družbe. Zaščita manjšine je nekaj 
večjega; mislim, da je država šele takrat svobodna in demokratična, ko deli 
iste pravice manjšini in lastnemu narodu. Zavedamo se, da te kršitve že mejijo 
na fizično likvidacijo naroda, zato jih najostreje obsojamo. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Ker se nihče več ne javi k besedi, 
končujem razpravo. Predlagam, da imenujemo skupino poslancev obeh zborov, 
ki bi v smislu člena 242 in 347 poslovnika skupščine SR Slovenije in v smislu 
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79. člena poslovnika republiškega zbora pripravila predlog stališč republiškega 
in enotnega zbora. Predlagam tele poslance: dr. Franceta Hočevarja, poslanca 
republiškega zbora; Eda Brajnika, poslanca republiškega zbora; Martina Ko- 
širja, poslanca republiškega zbora; Ivana Krefta, poslanca republiškega zbora; 
dr. Zdravka Javka, poslanca socialno-zdravstvenega zbora; Borisa Feldina, po- 
slanca protvetno-kulturnega zbora; dr. Vladimira Benka, poslanca prosvetno- 
kulturnega zbora; Otmarja Sekavčnika, poslanca gospodarskega zbora. 

Ima še kdo kakšen dopolnilni predlog? (Nima.) Potem prosim poslance 
republiškega zbora, da glasujejo za to skupino poslancev. Kdo je za? (Vsi po- 
slanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sedaj glasujejo še poslanci enotnega zbora. Kdo je za? (Vsi poslanci glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Predlagam, da pred odmorom poslušamo še obrazložitev k 3. i n 4. točki 
dnevnega reda. Besedo ima tovariš Jože Florjančič, sekretar republiškega 
sekretariata za finance. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Davčni sistem in davčna politika sta v zadnjem času v razpravah o celotnem 

družbenoekonomskem sistemu pa tudi sama kot taka predmet širokih razprav 
v naši družbi. Te razprave so osvetljevale to vprašanje iz različnih zornih kotov, 
tako gospodarskih, socialnih in političnih, vsem pa je vendarle skupno izhodišče, 
da moramo v davčni politiki napraviti temeljit preobrat k načelu, da naj za 
pokrivanje splošnih družbenih potreb prispeva več tisti, ki v danih družbeno- 
gospodarskih razmerah tudi več ustvari. To velja tako za temeljne organizacije 
združenega dela kakor tudi za posameznike. Posredno to pomeni, da morajo 
spremembe v davčni politiki v večjem obsegu kot sedaj odsevati tudi zavestno 
socialno politiko družbe. S tem pa se seveda ne strinjamo z mnenji, da je za 
vse anomalije, izigravanje predpisov in mnoga nerešena vprašanja v družbi 
vzrok le v neustreznem davčnem sistemu oziroma davčni politiki in v slabem 
delu davčnih organov. To poudarjam zaradi tega, ker lahko samo skladnost celot- 
nega družbenega sistema na vseh področjih kakor tudi ustrezno usklađeno delo- 
vanje družbe kot celote, zlasti pa še vseh pristojnih organov, da zadovoljive 
rezultate. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Pred vami so osnutki zakonov o davku 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji, o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davkih občanov in o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. V uvodni besedi želim 
spregovoriti o vseh treh osnutkih zakona. 

Najprej bi se ustavil pri osnutku zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji. Osnovne rešitve v osnutku zakona 
— nekateri jim pravimo tudi davčna reforma — so bile v slovenski javnosti 
in skupščini predmet razprave o tezah o predlogu za izdajo zakona. Pripombe, 
misli in predlogi iz teh razprav so bili izvršnemu svetu osnovno vodilo pri pri- 
pravi osnutka zakona. Kaj želimo doseči s predlaganim sistemom obdavčenja 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela? 

1. Z ustavnimi dopolnili k ustavi Socialistične republike Slovenije smo 
razmejili odnos med davki in prispevki, iz katerih naj bi se v prihodnje 
financirale samoupravne interesne in družbenopolitične skupnosti. Opredelili 
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smo, da za potrebe financiranja splošnih družbenih potreb iz proračunov druž- 
benopolitičnih skupnosti plačujejo delavci iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela davke, občani pa iz svojih osebnih dohodkov, drugih dohodkov 
ter premoženja davke, takse in druge davščine. Prav tako smo opredelili, da 
se bodo potrebe samoupravnih in interesnih skupnosti v prihodnje pokrivale 
izključno ali pa predvsem s prispevki delavcev oziroma občanov, uporabnikov 
storitev posameznih družbenih dejavnosti, po načelih solidarnosti in sorazmer- 
nosti prispevka z osebnimi dohodki delavcev oziroma z ekonomsko močjo drugih 
zavezancev. 

S to temeljno razmejitvijo se v našo družbeno prakso vnašajo pomembne 
novosti v način financiranja posameznih potreb splošne in kolektivne porabe, 
tako z vidika virov kot zlasti z vidika odločanja o višini posameznih prispevkov 
oziroma davkov za posamezne potrebe. Ta črta ločnica je bila osnovno izhodišče 
pri pripravi osnutka zakona in tej logiki celotni osnutek zakona tudi sledi ter se 
striktno zadržuje samo na ustreznem obdavčevanju dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela z davkom, s katerim naj bi se v določeni meri pokrivale 
splošne družbene potrebe, ki se financirajo iz proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Ta opredelitev — kot sem že dejal — je pomembna iz gospodarskih in 
družbenopolitičnih razlogov, zlasti pa za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov naše družbe. V dosedanjem sistemu je namreč nujno prihajalo do te- 
meljnih sporov med posameznimi deli naše družbe, med gospodarstvom in nego- 
spodarstvom, med njimi pa je bila družbenopolitična skupnost, ki je morala 
odločati tako o zahtevi gospodarstva o nujni razbremenitvi stroškov njegovega 
poslovanja kot tudi o zahtevi posameznih družbenih dejavnosti za ustreznejše 
oziroma obsežnejše financiranje. Kiulminacija teh odnosov se je že začela. Spo- 
znanje, da po dosedanjem sistemu oblasti in funkcij družbenopolitičnih skupnosti 
teh dilem ni mogoče razrešiti, se je izrazilo v prej navedenih ustavnih odločbah. 

2. Najpomembnejša novost, ki sledi določilom ustavnih dopolnil, je v tem, 
da naj bi družbenopolitične skupnosti oblikovale sredstva za obseg svoje porabe 
v odvisnosti od rezultatov gospodarjenja v določenem obdobju na njihovem ob- 
močju. S tem je možno bistveno spremeniti dosedanje odnose, ko so družbeno- 
politične skupnosti z davki na izplačane osebne dohodke oblikovale porabo, 
ki je presegla dejanske zmožnosti ali ki ni bila neposredno odvisna od rezulta- 
tov gospodarjenja. 

3. Pomembno določilo ustave, ki naj ga ob tej priložnosti poudarim, ki 
pa bo moralo dobiti svoj odraz v razpravi o sistemu financiranja družbeno- 
političnih skupnosti in v razpravi o proračunu SR Slovenije, je tudi to, da smo 
v ustavi opredelili, katere potrebe naj se financirajo iz proračuna SR Slovenije. 
To bo namreč zahtevalo, da bomo pri oblikovanju proračunov morali upoštevati 
ta določila in iz sedanjega obsega porabnikov proračunskih sredstev na ravni 
republike izločevati vso tisto porabo, ki ni neposredno vezana s funkcijo repu- 
blike kot družbenopolitično skupnostjo. 

4. Prav tako naj opozorim, da je bila v amandmajih k zvezni ustavi opre- 
deljena pristojnost republik in avtonomnih pokrajin, da določijo sistem in vire 
davkov in prispevkov. To pomeni, da je določanje davčnega sistema v celoti 
prešlo v pristojnost SR Slovenije skladno z načelom, da delovni ljudje v SR 
Sloveniji neposredno prevzemajo odgovornost za nadaljnji gospodarski in druž- 
beni razvoj SR Slovenije, s tem pa tudi neposredno za razvoj Jugoslavije kot 
celote. Brez dvoma gre za eno izmed najpomembnejših sprememb lanskih 
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ustavnih amandmajev, ki najbrž ni v celoti pravilno dojeta in ki prav zaradi 
tega tudi vzbuja pomisleke, zakaj v SR Sloveniji hitimo z davčno reformo, češ 
da davčne reforme ni mogoče uveljavljati samo v eni ali samo v nekaterih 
republikah. Ti pomisleki pa tudi kritike izhajajo iz osnovne predpostavke, 
da v okviru SFRJ ne smemo različno obremenjevati organizacij združenega dela 
glede na njihov položaj in nastop na enotnem tržišču. 

Izvršni svet meni, da je treba poleg prej navedenih sprememb v pristoj- 
nosti republik in federacije glede davčnega sistema te ugovore zavrniti tudi 
s tem, da s spremembo sistema prehajamo na obdavčitev poslovnega rezultata, 
to se pravi, da to ne pomeni zviševanja poslovnih stroškov organizacij združe- 
nega dela. Res pa je, da z obdavčitvijo poslovnega rezultata bistveno vplivamo 
na smeri razvoja na obseg razširjene reprodukcije v organizacijah združenega 
dela v SR Sloveniji, kar pa je nekaj čisto drugega. Zato se izvršni svet s takš- 
nimi pripombami ne strinja in meni, da je treba tako kot doslej tudi v prihodnje 
sodelovati z republikami in pokrajinami za čimbolj usklađeno politiko davkov 
in prispevkov, predvsem z vidika nekaterih vprašanj davčnega sistema in da 
je treba intenzivno usklajevati medsebojna stališča. To pa nikakor ne pomeni, 
da bi morali v SR Sloveniji z uveljavitvijo novega davčnega sistema čakati 
toliko časa, da bi bil ta sistem hkrati sprejet v vseh republikah in avtonomnih 
pokrajinah. 

Ko govorimo o tem, katera vprašanja s področja davčne zakonodaje je treba 
uskladiti med republikami in pokrajinama, mislimo zlasti na opredelitev davčne- 
ga zavezanca in bistvenih odbitnih postavk, pred ugotovitvijo davčne osnove. 
Organi federacije pa bodo morali ob soglasju republik in pokrajin sprejeti po- 
seben zakon, ki bo urejal odnose med republikami in pokrajinama, ki zdaj 
jemljejo na delu prispevka iz osebnega dohodka, ki se z organizacijo združe- 
nega dela usmerijo v kraj stalnega prebivališča delavca. To pa so vprašanja, 
ki bodo zahtevala še veliko razprav in medsebojnega usklajevanja. SR Slove- 
nija bo pri tem tudi v prihodnje aktivno sodelovala itn skušala skupaj z drugimi 
poiskati najustreznejše rešitve. 

Izvršni svet meni, da moramo nov sistem uveljaviti že s 1. januarjem 1973. 
Prav tako meni, da je potrebno postopno uveljavljanje davčne reforme. To 
pomeni, da je treba argumentirano razčistiti, kakšen odstotek potreb v finan- 
ciranju porabe bomo že v prihodnjem letu pokrivali iz davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela. Večina meni, da naj bi bilo to okoli 30 %>. 
Pri tem je treba upoštevati, da so organizacije združenega dela celo desetletje 
in še več živele v sedanjem sistemu prispevkov in davkov, da so na tej podlagi 
gospodarile in izdelovale perspektivne razvojne programe in da torej iz tega pa 
tudi iz drugih razlogov ne kaže nenadoma spreminjati celotnega sistema obreme- 
nitev gospodarskih organizacij. 

Da bi se razčistile vse dileme, ki so neposredno navezane na celoten obseg 
splošne in kolektivne porabe v SR Sloveniji, v zvezi s tem pa tudi opravljanje 
posameznih namenov porabe, bo treba čimprej pripraviti predlog sistema finan- 
ciranja družbenopolitičnih in zlasti samoupravnih skupnosti. Z željo, da že ob 
osnutku zakona razčistimo nekatere temeljne dileme, so v osnutku prikazane 
vse možne variantne rešitve posameznih bistvenih vprašanj bodočega sistema. 
Izvršni svet je menil, da v razpravi o osnutku tako skupščina kot tudi celotna 
slovenska javnost pove svoje mnenje glede posameznih vprašanj in da šele na 
tej podlagi ustrezno opredelimo posamezne rešitve v predlogu zakona. 

7» 
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Pomisleki, da s predlaganim zakonom urejujemo samo en del, in to celo 
majhen del skupnega obsega kolektivne in splošne porabe, niso utemeljeni. 
Izvršni svet je namreč mnenja, da le takšen pristop k oblikovanju sistemskega 
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v Sloveniji 
omogoča, da bomo z zakonskim besedilom čim popolneje opredelili davčni sistem. 
O obsegu sredstev, ki naj bi jih zajemali z davkom iz dohodka, pa bomo odločali 
pozneje oziroma z drugimi zakoni, ki bodo določali višino stopenj za te in druge 
davke, prispevke in takse, na podlagi katerih bomo oblikovali sredstva za obseg 
splošne in kolektivne porabe za posamezna leta. To nam omogoča, da čimbolj 
vsestransko in odgovorno prediskutiramo celoten sistem, ki se z osnutkom 
zakona predlaga, da bi ga čimbolj izpopolnili, drugo pa je seveda stvar na- 
slednjih razprav o tem, koliko bodo znašale posamezne stopnje. 

O tem, kaj želimo kot družba doseči na področju sprememb davčnega 
sistema, sem govoril že na začetku. Naj poudarim tudi to, kakšni bodo posredni 
učinki predlagane spremembe: 

1. Omenil sem že, da s predlaganimi spremembami prehajamo iz stroškov- 
nega obremenjevanja organizacij združenega dela na obremenjevanje njihovega 
poslovnega rezultata v odvisnosti od rezultatov gospodarjenja v SR Sloveniji. 
Obseg tega premika bo stvar kasnejših razprav in dogovorov, kar velja tudi za 
postopnost tega obsega. Menim pa, da s tem nastajajo za organizacijo združenega 
dela bistveno ugodnejše možnosti gospodarjenja. Družbenopolitične skupnosti 
pa to dejstvo postavlja v položaj, da bodo morale bolj kot doslej upoštevati 
možnosti in rezultate gospodarjenja v temeljnih organizacijah združenega dela 
in z njimi intenzivneje sodelovati pri ustvarjanju čimbolj ugodnih možnosti 
za racionalno poslovanje. 

2. S temi spremembami neposredno vplivamo tudi na razbremenitev de- 
lovno intenzivnih panog v škodo kapitalno intenzivnih. Taka ugotovitev brez 
dvoma ne velja v celoti, kajti tudi v prihodnje bomo imeli delovno intenzivne 
panoge, ki bodo enako obremenjene, pa tudi kapitalno intenzivne panoge, ki 
bodo manj obremenjene. Drugače povedano, kapitalna intenzivnost neke te- 
meljne organizacije združenega dela še ne pomeni, da tudi uspešno gospodari, 
ker je njeno gospodarjenje odvisno tudi od vrste drugih faktorjev, npr. cen. V 
globalu pa ta ugotovitev brez dvoma drži in bo pozitivno učinkovala tudi v 
odnosih med posameznimi centri v SR Sloveniji. Predvsem lahko trdimo, da 
bodo s to davčno reformo bistveno manj obremenjena tako imenovana staro- 
industrijska središča, kar jih bo spodbudilo, da bodo hitreje prestruktuirala 
proizvodnjo in se hitreje usposobila za sodobno gospodarjenje. 

3. V novih razmerah bomo z ekonomskim instrumentom bistveno vplivali 
na razvoj družbene reprodukcije v najširšem smislu, pa tudi v okviru posa- 
meznih panog gospodarstva oziroma posameznih organizacij združenega dela. 
Davek iz dohodka namreč pomeni, da bomo zajemali določen del ustvarjene 
akumulacije in jo usmerjali za družbene potrebe zunaj organizacij združenega 
dela. Z vsakoletnimi, predvsem pa s srednjeročnimi instrumenti gospodarske 
politike bomo v sistemu, ki je predlagan, lahko spreminjali odbitne postavke in 
olajšave ter s tem neposredno vplivali na hitrejši ali počasnejši gospodarski 
razvoj posameznih panog. 

4. S predlagano spremembo uvaja družba enega izmed pomembnih eko- 
nomskih instrumentov za obvladovanje cikličnosti v našem gospodarskem raz- 
voju. V obdobju gospodarske ekspanzije bo z davkom na dohodek temeljnih 
organizacij združenega dela mogoče zajemati sredstva družbene reprodukcije in 
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jih usmerjati v posebne rezerve, ki jih bomo med zastoji lahko sproščali za 
povsem določene namene. Ta politika ima lahko velik pomen za nadaljnjo 
bolj usmerjeno rast gospodarstva oziroma gospodarskih in družbenih gibanj 
v SR Sloveniji. Njen vpliv pa je lahko neposredno večji, če se bomo za tako 
skupno politiko odločili v Jugoslaviji kot celoti. 

5. Oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela je ena poglavitnih 
nalog pri uresničevanju ustavnih dopolnil. Predlagani davčni sistem tega nikakor 
ne zavira. Nasprotno — terja razčiščene medsebojne ekonomske odnose tudi 
med temeljnimi organizacijami združenega dela in ureditev njihove medsebojne 
solidarnosti ter vzajemnosti v procesu oblikovanja samuopravnih sporazumov 
o združitvi v višji obliki organiziranosti. Ne sme pa upoštevati takšne ali dru- 
gačne špekulacije ob prelivanju ustvarjenega dohodka bodisi med temeljnimi 
organizacijami združenega dela v okviru organizacij združenega dela bodisi med 
njimi in družbo, da bi se tako zameglili dejanski rezultati gospodarjenja. 

6. Ta zakon, še bolj pa ustrezna sprememba o zakonih o financiranju 
samoupravnih interesnih skupnosti, bosta v Sloveniji povzročila hitrejše uva- 
janje sistema obračunavanja bruto osebnih dohodkov zaposlenih. To pomeni, 
da se z vsako spremembo prispevne stopnje spremeni tudi višina neto osebnega 
dohodka. Vse to je po mnenju izvršnega sveta zelo pomembno za hitrejše spre- 
minjanje temeljnih družbenoekonomskih odnosov v smeri dejanskega vpogleda 
in na tem spodbujenega interesa in vpliva delovnih ljudi na smeri skupne in 
splošne porabe v naši družbi. 

7. Ukinitev davka iz osebnega dohodka za potrebe financiranja družbeno- 
političnih skupnosti pomeni določeno zmanjševanje obsega sedanjih obveznosti 
v družbenih dejavnostih oziroma službah, da je pretežen del obsega sredstev 
teh dejavnosti namenjen za pokrivanje osebnih dohodkov. Tudi to je eden 
izmed naporov za zmanjšanje nepotrebnih družbenih stroškov, ki jih pri nas 
zaradi dokaj zastarelega načina finančnega poslovanja ni malo. 

V skladu z ustavnim načelom, da dohodek, ki je ustvarjen v katerikoli 
obliki združenega dela in združevanja sredstev, pripada v celoti temeljni orga- 
nizaciji združenega dela, je davčni zavezanec temeljna organizacija združenega 
dela, ki ustvarja dohodek po načelih gospodarskega poslovanja. To pomeni, da 
bodo davek plačevale tudi temeljne organizacije združenega dela z negospodar- 
skih področij, ukvarjajo pa se s prodajo svojih proizvodov in storitev in s tem 
dosegajo poslovni uspeh. Tako je onemogočeno, da bi se v teh organizacijah 
opravljalo poslovanje, ki sodi med gospodarsko dejavnost samo z namenom, da 
se izogne plačilu davka. Davek pa se ne plačuje od tistih dohodkov, ki jih 
organizacija doseže iz vseh drugih virov financiranja, npr. v obliki prispevkov, 
dotacij in podobno. Tako je za ugotovitev davčnega zavarovanca pomembno, 
da se rezultat dela temeljne organizacije združenega dela potrjuje kot vrednost 
neposredno na trgu ali pa v okviru organizacije združenega dela, seveda ob 
upoštevanju tržnih načel. Zato menimo, da ni bistveno, ah je davčni zavezanec 
pravna oseba ali ne, ali vodi samostojno knjigovodstvo. Če davčni zavezanec 
ne vodi knjigovodstva, mora vse podatke, ki so potrebni za določitev davčne 
osnove, zagotoviti organizacija združenega dela, v kateri je davčni zavezanec. 

1. Glede pripadnosti davka je uveljavljeno načelo, da pripada davek tisti 
občini, kjer je sedež davčnega zavezanca. Občina pa lahko zahteva pod poseb- 
nimi pogoji tudi plačilo davka od dejavnosti, ki jo je na njenem območju 
opravljal davčni zavezanec s sedežem v drugi občini. Uveljavljanje takega načela 
terjajo predvsem praktični razlogi zaradi množice dislociranih obratov, čeprav 
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bodo imeli davčni zavezanci dodatne obveznosti zaradi ugotavljanja davčne 
osnove za vsako občino posebej. Ne smemo pa pri tem zanemariti, da bodo 
morali biti obračuni o dejavnostih v temeljnih organizacijah združenega dela 
še bolj natančni. 

2. Davčna osnova se ugotovi tako, da se od celotnega dohodka odštejejo 
materialni stroški, amortizacija in pogodbene obveznosti, osebni dohodki in 
druge obveznosti, določene z zakonom. Kot odbitna postavka se štejejo tisti 
materialni izdatki, ki so bili potrebni za dosego celotnega dohodka. Davčni za- 
vezanec pa je dolžan organizirati knjigovodstvo, tako da bo iz njega mogoče 
nedvoumno ugotoviti obseg materialnih stroškov, s katerimi je bil dosežen 
celotni dohodek. Menimo, da veljavni zakoni v zaključnem računu v organiza- 
cijah združenega dela opredeljujejo takšno vodenje materialnih stroškov. V 
osnutku smo glede amortizacije stroškov investicijskega vzdrževanja kakor tudi 
obsega osebnih dohodkov predvideli več možnosti za zagotovitev njihove višine, 
ki bi jih šteli kot odbitne postavke. Ta odnos smo opredelili v tem smislu, da 
se lahko navedeni stroški določajo z zakonom, s samoupravnim sporazumom ali 
z družbenim dogovorom. 

V dosedanjih razpravah v javnosti, predvsem pa v skupščinskih odborih, 
je bilo glede teh rešitev danih več tehtnih pripomb. Brez dvoma je najpo- 
membnejša tista, ki izhaja iz ustavnopravnega vidika, da je v zakonu, ki določa 
davek iz dohodka, to se pravi, davek kot dohodek za pokrivanje proračunskih 
potreb družbenopolitičnih skupnosti, nemogoče uporabljati instrumente samo- 
upravnega sporazumevanja oziroma družbenega dogovarjanja na tej stopnji 
družbenoekonomskega razvoja naše družbe. Po teh mnenjih bi lahko tako po- 
stavljene zakonske norme neposredno spodbujale udeležence samoupravnega 
sporazumevanja pa tudi družbenega dogovarjanja, da v okviru svojih spora- 
zumov določajo odbitne postavke v taki višini, da organizacije združenega dela 
ne bi ugotavljale davčne osnove za davek družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem 
je pomembno dejstvo, da s samoupravnimi sporazumi na podlagi sprejetih 
ustavnih amandmajev šele začenjamo novo prakso urejanja medsebojnih odno- 
sov v združenem delu oziroma v družbi kot celoti. Zato ne bi smeli sporazume- 
vanja že v začetku spreminjati v orodje posameznih delov družbe nasproti družbi 
kot celoti. 

Rezultati samoupravnega sporazumevanja na področju delitve osebnih 
dohodkov nam tudi kažejo, da so še bistvene pomanjkljivosti v sistemu družbe- 
nega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja, da je še vse preveč 
možnosti za uveljavljanje individualnih interesov posameznih organizacij zdru- 
ženega dela oziroma posameznih panog gospodarstva pa tudi posameznih druž- 
benopolitičnih skupnosti. Te pripombe in pomisleke sprejemamo toliko prej, 
ker smo prav na podlagi širše razprave o predloženih variantnih rešitvah želeli 
doseči najbolj ustrezno rešitev sistema davka iz dohodka. N,a tej podlagi bi 
kazalo v predlogu zakona opredeliti konkretno višino posameznih odbitnih 
postavk in to vezati bodisi na druge, že veljavne zakone, na primer na zakon 
o amortizaciji, zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovar- 
janju o delitvi dohodka in osebnih dohodkov, ali se sklicevati na posamezne 
zakone, ali pa posamezne določbe omenjenih zakonov vnesti neposredno v ta 
zakon. Je pa tudi možnost, da to določamo v zakonu, ki ga vsako leto spreje- 
mamo kot instrumentarij za ekonomsko politiko v prihodnjem letu. Vsekakor 
gre za izredno pomembna in delikatna vprašanja tako z vidika družbeno- 



47. seja 103 

ekonomskih -odnosov in njihovega nadaljnjega razvoja kot tudi z vidika sistema 
določanja pogojev gospodarjenja v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Pri tem naj poudarim, da je tudi glede na izkušnje v preteklosti najbolj 
ustrezno, da so rešitve v zakonu glede teh vprašanj čimbolj enostavne, jasne 
in razumljive in da v zvezi z njimi ne kaže dajati posebnih diskrecijskih pravic 
posameznim organom za odstopanje od načelnega, z zakonom določenega obsega 
posameznih vrst porabe. 

3. Amortizacija kot odbitna postavka bi se priznavala v višini, ki bi jo do- 
ločal ta ali poseben zakon, ki bi določal zgornjo mejo nad predpisano amortiza- 
cijo, katera bi se upoštevala kot odbitna postavka v celoti, vendar le do dejansko 
obračunane višine. V letošnjem letu so organizacije združenega dela na območju 
Slovenije povečale predpisano stopnjo amortizacije, ki je z zakonom določena 
za 72%. Brez dvoma je to pozitivno, vendar na podlagi dosedanjih razprav 
menimo, da bi se lahko kot odbitna postavka upoštevala predpisana amortizacija, 
povečana za določen del, ki pa najbrž ne bi smel bistveno presegati 30 %>. Gre 
namreč za to, da je v okviru poprečja 72 °/o>, o katerem govorimo, precej delov- 
nih organizacij, ki amortizacije ne morejo bistveno povečati nad predpisano 
stopnjo. 

4. Stroški investicijskega vzdrževanja bi se na podlagi sedanjih razprav 
najbolj smotrno uredili v zakonu tako, da se priznajo v določeni višini v okviru 
materialnih stroškov in v določenem odstotku od skupne vsote amortizacij. 
Kolikšen bi bil ta odstotek, je sedaj še prezgodaj govoriti, menim pa, da bi bila 
to najbolj ustrezna rešitev. 

5. Ce prej navedene načelne pomisleke v povezavi davčnega sistema na 
določilo oziroma obseg posameznih vrst porabe, ki se določajo s samoupravnimi 
sporazumi ali družbenimi dogovori sprejemamo, potem kaže za obseg sredstev 
za osebne in skupne potrebe, ki bi veljali kot odbitna postavka, razmišljati v 
povsem novi smeri, ki v osnutku zakona ni predvidena, je pa v neposredni 
zvezi z veljavnim instrumentarijem sistema delitve dohodka in osebnih dohod- 
kov. V razpravi so bili namreč dani predlogi, da se za potrebe ugotavljanja 
osnove temeljnih organizacij združenega dela izdela poseben mehanizem kot 
izključno računska kategorija, kot družbena konvencija, ki nima neposredne 
zveze s kalkulativnimi osebnimi dohodki po samoupravnih sporazumih niti z 
dejanskimi izplačili osebnih dohodkov. To kategorijo bi uporabile temeljne orga- 
nizacije združenega dela le za izračun odbitne postavke za ugotavljanje davčne 
osnove. Višino bruto kalkulativnih osebnih dohodkov bi vsako leto določil 
družbeni dogovor ali zakon, najprimerneje kot mesečni bruto osebni dohodek 
na pogojno nekvalificiranega delavca. Vsaka temeljna organizacija združenega 
dela pa bi glede na število delavcev in svojo strukturo, izračunale na tej pod- 
lagi maso kalkulativnih osebnih dohodkov. Ob vsakoletnem sprejemanju in- 
strumentarija za prihodnje leto bi z zakonom določili tudi višino kalkulativnih 
osebnih dohodkov. 

6. Zakonske in pogodbene obveznosti se štejejo kot odbitne postavke, ker bi 
sicer pomenilo, da bo davek predpisan tudi za tisti del dohodka, s katerim 
temeljna organizacija združenega dela ne gospodari oziroma bi z davkom obre- 
menili tudi izdatke, ki se kot obdavčljiv dohodek pojavljajo pri drugi delovni 
organizaciji. Ali pa bi obdavčevali tudi take dajatve, ki so splošnega pomena, kot 
na primer prispevki za mestno zemljišče, vodni prispevki, štipendije ipd. Ven- 
dar se razmišlja tudi o tem, da bi se nekatere zakonske in pogodbene obveznosti 
le ne štele kot odbitne postavke. To predvsem iz razloga, da bi se nekatere za- 
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konske obveznosti v prihodnje urejevale na podlagi vzajemnosti in solidarnosti 
in s tem na samoupravni podlagi. 

7. Davčne stopnje so proporcionalne in se predpisujejo praviloma za več 
let, morajo pa biti uveljavljene pred začetkom leta, za katero se ugotavlja davč- 
na osnova oziroma obveznost. To pomeni, da je stopnja vedno ista ne glede na 
velikost davčne osnove. Diferencirane stopnje pa bi pomenile administrativno 
korigiranje na tržišču doseženih rezultatov, kar ne bi bilo povsem v skladu s 
tržnim obeležjem našega gospodarstva. Poleg tega pa bi bila pozornost davčnih 
zavezancev preveč usmerjena na to, da se zmanjša davčna stopnja za neko dejav- 
nost, kar pa tudi ne bi bilo sprejemljivo. Analiziramo pa predloge, da bi v 
primeru, če bi davčna osnova zajela tudi tiste del osebnih dohodkov, ki prese- 
gajo kalkulativne osebne dohodke, na ta del davčne osnove, h kateri bi lahko 
dodali tudi sredstva skupne porabe, predpisali progresivne stopnje. V tem pri- 
meru bi seveda morali opustiti sedaj veljavni sistem progresivne sankcije za 
tisti del osebnih dohodkov, ki presegajo s samoupravnimi sporazumi določene 
osebne dohodke. Ta sredstva se stekajo v skad skupnih rezerv v gospodarstvu. 
Prav tako bi morali opustiti progresivno obdavčenje sredstev skupne porabe, kar 
je dohodek republiškega proračuna. 

8. Glede davčnih olajšav osnutek zakona razlikuje splošne davčne olajšave, 
ki so določene že v zakonu, t. j. soudeležba pri gradnji energetskih infrastruk- 
turnih objektov in vlaganje v gradnjo proizvodnih zmogljivosti na manj raz- 
vitih območjih v SR Sloveniji, če je tako določeno s posebnim zakonom. Po- 
leg tega osnutek predvideva tudi posebne davčne olajšave, ki jih lahko pred- 
pišejo republika ali občina. Kot rečeno, bi posebne davčne olajšave določila 
vsaka družbenopolitična skupnost za tisti del davka, ki ji pripada, seveda skladno 
s tekočo ekonomsko politiko in razvojnimi cilji, določenimi z družbenimi plani. 

V dosedanjih razpravah je bilo o odbitnih postavkah oziroma o davčnih 
olajšavah izrečenih več pripomb, in sicer tako v smeri, da se v zakonu opredeli 
več vrst porabe, ki bi veljale kot davčna olajšava, kot tudi v smislu, da bi bilo 
treba iz sistema kot trajne davčne olajšave izločiti katerokoli možnost. Izvršni 
svet meni, da bi davčne olajšave glede na sistemski pomen zakona morah zožiti 
na minimum in še to le kot izjemo. Toda glede na stanje v energetski infra- 
strukturi bi kazalo obdržati to davčno olajšavo v sistemu. Družbenopolitične 
skupnosti, to se pravi tudi SR Slovenije, bodo sicer lahko z letno ekonomsko 
politiko, ki bo določala stopnje davkov iz dohodka, opredeljevale tudi svoj 
odnos do vlaganj v posamezne vrste porabe in tedaj sprejemale odločitve o tem, 
ali bo kak izdatek pomenil davčno olajšavo ali ne. Torej je to stvar vsakoletnih 
razprav, drugo pa je z energetsko infrastrukturo. 

9. Osnutek zakona vsebuje tudi določila glede odmere in plačevanja davka. 
Med drugim je predvideno, da mora davčni zavezanec po preteku poslovnega 
leta predložiti službi družbenega knjigovodstva davčno napoved z vsemi po- 
datki, potrebnimi za odmero davka, medtem ko bi se akontacije davka plače- 
vale v dvanajstinah in to najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Dokler 
davčni zavezanec ni plačal davčne obveznosti, mu SDK ne sme omogočiti izpla- 
čila za osebne dohodke. 

Glede kazenskih določb naj navedem le to, da je za utajo davka predvidena 
denarna kazen do 10-kratnega zneska utaje. Sicer pa bodo morale ugotovljene 
nepravilnosti povzročiti velike materialne udarce za davčnega zavezanca, za 
odgovorne osebe pa poleg materialnih tudi hude moralne posledice. 
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V več političnih dokumentih je bilo jasno opredeljeno stališče, da je po- 
trebno družbene obveznosti odmerjati sorazmerno z doseženim poslovnim uspe- 
hom. Razlogi, zaradi katerih se uvaja davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v Sloveniji, so v bistvu v precejšnji meri fiskalni, saj je končni 
cilj predvsem zbrati določena sredstva, ki so nujna za financiranje splošnih 
družbenih potreb. 

Namen računske dokumentacije, ki je priložena osnutku zakona, ni v tem, 
da bi uvajala v preračunavanje posameznike, saj bi na takšni podlagi le težko 
objektivno gradili nov davčni sistem, pa tudi ne prikazati konkretne obreme- 
nitve davčnih zavezancev, saj so te odvisne predvsem od obsega splošne po- 
rabe, ne pa od davčnega sistema. Namen računske dokumentacije je predvsem 
v tem, da se na praktičnih podatkih preveri delovanje nekaterih elementov 
davčnega sistema. Pri tem gre predvsem za vpliv obsega davčne osnove na vi- 
šino davčne stopnje, za to, ah bo tudi praktično uveljavljeno načelo, da kdor 
ima večji poslovni uspeh, tudi več prispeva, in za vpliv na prerazporeditev do- 
sedanjih davčnih bremen na nekatere gospodarske panoge in industrijske stroke. 
Čeprav je računska dokumentacija, ki je priložena osnutku zakona, zajela le 
okoli 200 anketiranih delovnih organizacij, menim, da je zadostna in dovolj 
natančna za osnovno oceno finančnih rezultatov oziroma sprememb. 

Računska dokumentacija najprej prikazuje, kakšna bi bila skupna stopnja 
davka za republike in občine, ob predpostavki, da bi bili doseženi dohodki pro- 
računa v letu 1971 iz naslova davka iz osebnega dohodka zbrani z davkom iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Izračun je napravljen v štirih 
variantah in kaže, da bi bile davčne stopnje za celotno gospodarstvo med 5,45 
ter 10%. To pomeni, da samo odločitev o tem, kaj se šteje v davčno osnovo, 
lahko povzroči povečanje stopnje za nad 83%. Zato ni vseeno, ali bo visoka ali 
nizka davčna osnova, saj sta od nje v bistvu odvisna število davčnih zavezancev 
in višina davčne stopnje oziroma razdelitev davčnega bremena in razdelitev 
dohodkov družbenopolitičnih skupnosti. Ne glede na variantne možnosti pa je 
ugotovljeno, da bi bila razdelitev davčnega bremena glede na sedanje stanje v 
industriji približno na sedanji višini, manjša v kmetijstvu, gozdarstvu, gradbe- 
ništvu, prometu, gostinstvu, obrti in stanovanjsko-komunalni dejavnosti, ob- 
čutno večja v trgovini, zelo različna pa po posameznih podjetjih. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V uvodni besedi moramo opozoriti tudi na 
problem, ki ni neposredno vezan na sistemsko ureditev davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela, je pa že v dosedanjih razpravah zahteval po- 
membno obravnavanje in bo to zahteval zlasti ob sprejemanju predloga zakona. 
Gre namreč za odnose med družbenopolitičnimi skupnostmi oziroma za odnose 
med občinami v SR Sloveniji, kakor tudi za odnose med družbenopolitičnimi 
skupnostmi in samoupravnimi interesnimi skupnostmi in sicer z vidika, kako v 
obstoječem sistemu skupnih obremenitev gospodarstva opredeliti udeležbo po- 
sameznih samoupravnih interesnih skupnosti oziroma družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

To bo zlasti zahtevno ob prehodu iz sedanjega v prihodnji sistem, ker nas 
še vedno močno obremenjujejo sedanji proračunski odnosi in tudi sedanji obseg 
posamezne splošne in skupne porabe, ki bo ob prehodu na nov sistem pomenil 
ne samo kvalitetno, ampak tudi kvantitetno spremembo v obsegu sredstev po- 
sameznih družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti. Politično 
smo se namreč že dogovorili — pa tudi v ustreznih dokumentih je zapisano — 
da skupnih obremenitev gospodarstva v prihodnje ne smemo povečevati. Na- 
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sprotno, rasle naj bi počasneje kot raste družbeni proizvod. Zavedati se nam- 
reč moramo, da je nemogoče sprejeti ta sistem, hkrati pa zajamčiti vsakomur tak 
materialni položaj, kot ga je imel sedaj, ko smo s prispevki obremenjevali po- 
slovne stroške. 

Načelo in želja, ki jo je čutiti v javni razpravi, da naj tudi na podlagi tega 
davčnega sistema vsak zavezanec plača največ toliko kot doslej, in vsak upo- 
rabnik dobi najmanj toliko kot doslej, sta neuresničljiva. Če bi hoteli to načelo 
spoštovati, potem se lahko vprašamo, kakšen je sploh smisel predlaganih spre- 
memb. Zato bodo nekatere spremembe v kvantifikacijah tako pri zavezancih 
kot pri uporabnikih nujno potrebne. Izvršni svet se dobro zaveda, da so tudi 
z objektivno stvarnostjo odrejeni okviri možnih sprememb. Preprosto povedano: 
zavedamo se, da prevelikih skokov ne moremo in ne smemo storiti. Kakor koli 
bo nov sistem deloval na racionalizacijo porabe, ima vendar tudi sedanja po- 
raba objektivne potrebe, mimo katerih ni mogoče iti. Zato menimo, da je boljše 
začeti tako, da bo večja davčna osnova in manjša davčna stopnja, ne pa narobe. 

Uveljavljanje pravice delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela 
in občanov krajevnih skupnosti, da neposredno vplivajo na višino in obseg 
posameznih vrst porabe, bo imelo brez dvoma velike posledice za način in obseg 
formiranja sredstev za potrebe posameznih vrst porabe. Izvršni svet se s tem 
vprašanjem intenzivno ukvarja in se v celoti zaveda nujnosti, da še v tem letu 
predloži skupščini in slovenski javnosti svoj pogled na ureditev tega vprašanja. 
Ureditev oziroma rešitev bo brez dvoma v znamenju predhodnega obdobja, v 
katerem smo, in nobenem primeru ne moremo že sedaj trditi, da bo sistemsko 
tudi popolnoma čista. Menimo, da je tako tudi edino pravilno in da naj sistem- 
ske rešitve dozorevajo skladno z aktiviranjem vseh družbenih dejavnikov. Tu 
se mi zdi potrebno spregovoriti zlasti o načinu, kako naj bi v prehodnem raz- 
dobju, kar bo vsekakor prihodnje leto, uredili odnose v financiranju proračunov 
občin v naši republiki. Pri tem je pomembno dvoje: 

1. Po sedanjem sistemu so organizacije združenega dela plačevale prispevek 
iz osebnega dohodka zaposlenih občini, kjer je zaposleni imel stalno prebiva- 
lišče. V prihodnje naj bi temeljne organizacije združenega dela iz davka na do- 
hodek plačevale obveznosti občini, v kateri imajo sedež. Ker gre v Sloveniji za 
pomembne, zlasti vsakdanje migracije delavcev, je razumljivo, da s tem nasta- 
jajo problemi med posameznimi občinami. 

2. Sistem prispevka iz osebnega dohodka, ki sedaj velja, je oblikoval obseg 
proračunske porabe v občinah ne glede na to, v kakšnem gospodarskem položaju 
so bile temeljne organizacije združenega dela na njihovem območju. Skratka, 
izplačevale so ga tudi takrat, če so poslovno leto končale z izgubo. V sistemu, ko 
bodo davek iz dohodka plačevale temeljne organizacije združenega dela samo v 
primeru, če bodo dohodek tudi ustvarile, pomeni, da bo zaradi specifične 
gospodarske strukture v nekaterih slovenskih občinah bistveno zmanjšan do- 
sedanji vir sredstev za občinske proračune. Čutimo, da bo zaradi teh dveh pro- 
blemov, ki vsekakor nista majhna, treba v prihodnjem letu poiskati prehodne 
rešitve za način financiranja proračunov občin. Te rešitve je možno iskati pred- 
vsem v tej smeri: 

1. Za leto 1973 naj bi določili enotno stopnjo davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji in v okviru te stopnje določili tudi 
ustrezno udeležbo občin pri davku, ki ga bodo plačale temeljne organizacije 
združenega dela z njihovega območja. 
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2. Del zmanjšanih proračunskih dohodkov občin bi lahko nadomestili 
z ustrezno prerazporeditvijo dohodkov od prometnih davkov v korist občin in v 
škodo republike. Ce posamezne občine tudi tako ne bi zagotovile ustreznega ob- 
sega svoje proračunske porabe v letu 1973, bi kazalo razmišljati tudi o prehodni 
izjemni varianti, da bi take občine v letu 1973 — ah samo v prvem polletju ali 
pa za celo leto — določile dopolnilni davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela, za katerega bi bila osnova izplačani osebni dohodki, vendar 
največ v višini, ki bi zagotovila letošnji obseg proračunske porabe. Mogoče' je 
tudi, da bi davek za komunalne dejavnosti pripadal v celoti občini. V vsakem 
primeru pa moramo tudi pri iskanju prehodnih rešitev zadržati ustavno pravico 
in obveznost slheerne družbenopolitične skupnosti — torej tudi občine — da 
predpisuje davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Slej ko prej 
pa bo tako za republiko tudi za občine veljalo načelo, da bodo morale obseg 
svoje proračunske porabe omejiti na dejansko sposobnost gospodarstva in pre- 
bivalstva na svojem območju. * 

Tovarišice in tovariši poslanci! V Sloveniji smo neposredno po uveljavitvi 
ustavnih amandmajev sprejeli nov zakon o davkih občanov. Stališča 3. kon- 
ference ZKS do vrste vprašanj v socialnem razlikovanju in davčni politiki so 
veliko prispevale k oblikovanju novega zakona. Veliko se jih je v zakonu 
tudi uresničilo. Tako smo se z zakonom o davkih občanov — čeprav smo na videz 
obdržali ogrodje starega sistema — po vsebini močno oddaljili od prejšnjega 
sistema obdavčenja občanov. Vrsta novih rešitev je pomembno posegla v do- 
sedanja razmerja v davčni obremenitvi občanov in v marsičem prispevala tudi 
k ustreznejši prerazdelitvi davčnih obveznosti. Zato je treba poudariti, da se- 
danje širše razprave in kritike davčnega sistema, neustreznega zajemanja večjih 
dohodkov in podobno pri nas ne pomenijo začetek razprav. 2e ob sprejemanju 
zakona pa je bilo poudarjeno, da je zakon prvi korak v procesu formiranja 
samostojne republiške zakonodaje na davčnem področju. Z obema osnutkoma, 
to je z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 
in z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, ki jo danes obravnavata republiški in enotni 
zbor, to delo nadaljujemo. Predložene rešitve so oblikovane v skladu z idejno- 
političnimi izhodišči, na katerih je zasnovan celotni zakon. Predvsem smo si 
prizadevali, da v zakonu čim popolneje pride do izraza načelo, da mora davčna 
politika postati aktivnejši instrument družbe za obvladovanje neupravičene so- 
cialne diferenciacije, da mora čim neposredneje prispevati k uresničevanju ciljev 
ekonomske in socialne politike družbe, da mora v njej postati primarno načelo, 
da občani z višjimi dohodki tudi relativno več prispevajo za splošne družbene 
potrebe, da mora dobiti pomembnejše mesto obdavčenje dohodkov od premo- 
ženja in posesti premoženja, da morajo dobiti večjo težo družinske razmere 
občana kot davčnega zavezanca in da je treba v sistemu obdavčitve razviti 
tiste instrumente, ki bodo omogočali učinkovitejši nastop zoper davčne zatajitve 
in druge pojave okoriščanja. 

Dovolite mi, da se na kratko ustavim ob nekaterih predlogih, ki jih vsebu- 
jeta osnutka. Na prvem mestu naj omenim nekatere rešitve glede realizacije 
ustavnega načela, po katerem imajo delovni ljudje, ki se z osebnim delom ukvar- 
jajo s kmetijsko, obrtno ali intelektualno dejavnostjo, v načelu enak družbeno- 
ekonomski položaj in enake pravice in obveznosti, kot jih imajo delovni ljudje 
v organizacijah združenega dela. Po predlogu naj bi bili dohodki, ki jih z oseb- 
nim delom dosežejo ti občani do višine dohodka, ki ustreza osebnemu dohodku, 
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ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enake ali podobne poklice, 
glede plačevanja davkov izenačeni z osebnimi dohodki iz delovnega razmerja. 
Od presežka dohodkov pa bi plačevali davek po višjih proporcionalnih — ali 
kot je variantno predvideno — po progresivnih stopnjah. V tej zvezi naj še 
omenim, da zakon predpostavlja, da vsak, kdor se z osebnim delom poklicno 
ukvarja s kmetijsko, obrtno ali intelektualno dejavnostjo, dosega vsaj takšen 
dohodek, kot bi ga v svojem ali podobnem poklicu dosegal v delovnem razmerju. 
Zakon daje zavezancu možnost, da sam dokaže, da je njegov dejansko doseženi 
dohodek nižji. Taka rešitev je v skladu s stališči, da je treba za dokazovanje 
dohodka bolj angažirati samega zavezanca, ne pa da je to enostranska obveznost 
davčnih organov. To bo prispevalo tudi k utrditvi vodenja poslovnih knjig. 

Osnutek vsebuje tudi nekatere rešitve, ki naj bi prispevale k bolj izenačeni 
skupni obremenitvi osebnih dohodkov z združenimi obveznostmi. To je posebej 
pomembno zato, ker uveljavljamo načelo bruto osebnih dohodkov, ob katerem 
se bo jasneje pokazala povezanost in odvisnost med bruto dohodkom družbe- 
nih obveznosti in neto prejemkom. Davčni instrumenti naj bi delovali tako, 
da bo občanu za enako delo in ob enakem bruto osebnem dohodku zagotovljen 
tudi enak neto osebni dohodek. V tem smislu je predlagana razširitev obvez- 
nosti plačevanja republiškega davka po posebni stopnji, ki se je doslej plačeval 
od osebnih dohodkov upokojencev, ki iz delovnega razmerja nimajo lastnosti 
zavarovancev pokojninskega zavarovanja, in od prejemkov za nadurno delo še 
na prejemke iz delovnega razmerja, ki traja manj kot polovico delovnega 
časa, in na prejemke iz delovnega razmerja izven rednega delovnega časa v 
drugi organizaciji. 

S predlagano dopolnitvijo bodo prejemki iz vseh vrst delovnega razmerja 
glede skupne obremenitve izenačeni. V tem smislu je predvidena tudi možnost 
predpisovanja davka po posebni višji stopnji za tiste, ki se. z opravljanjem 
obrtne ali intelektualne dejavnosti ne ukvarjajo poklicno, temveč priložnostno 
in jim je to dopolnilni vir dohodka. 

Glede na obdavčitev temeljnih organizacij združenega dela zakon ne pred- 
videva več plačevanja sedanjega občinskega in republiškega davka iz delovnega 
razmerja, razen republiškega davka po posebni stopnji od osebnih dohodkov iz 
nekaterih vrst delovnih razmerij. 

Na področju kmetijstva naj opozorim, da je že zakon o davkih občanov pod- 
prl možnost za postopno prehajanje na obdavčitev po dejansko doseženem 
dohodku. Predlagamo dve dopolnitvi: davčna olajšava za vlaganje naj s£ v 
prihodnje priznava vsem, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko dejav- 
nostjo, za tiste zavezance, ki jim je kmetijstvo glavni poklic in preživljajo otroke, 
ki se redno šolajo na srednjih, višjih in visokih šolah, pa naj zakon predvidi 
posebno olajšavo, ki jo bo določala občinska skupščina. 

Davek na dohodek od stavb bi po predlogu v sedanji obliki opustili in ob- 
davčevali samo posest stavb z davkom na določene premoženjske predmete, 
pri čemer so poleg dosedanjih predvidene še nekatere nove oprostitve, dohodke, 
dosežene z oddajanjem stavb, pa bi obdavčevali z davkom na dohodke od pre- 
moženja. Za lastnike stavb, ki stavbe sami uporabljajo in so že doslej plačevali 
ta davek, to ne predstavlja nobene spremembe. Spremembo pa predstavlja za 
tiste, ki stavbe oddajajo, ker bodo poleg davka na posest stavb plačevali tudi 
davek, dosežen z oddajanjem stavb v najem. 

Pri tem naj pripomnim, da so davek na dohodke, dosežen z oddajanjem 
stavb, dolžni plačevati tako lastniki kot nosilci stanovanjske pravice oziroma na- 
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jemniki, če stanovanjske prostore ali druge stavbe oddajajo. V zvezi z obdavče- 
vanjem dohodka, doseženega z oddajanjem opremljenih sob, so nekatere dileme 
— na primer v okviru turističnih društev in študentske organizacije — in v tem 
primeru lahko zakon določi znesek, do katerega se dohodki z oddajanjem oprem- 
ljenih sob ne bi obdavčevali. 

V skladu s stališči 3. konference ZK o diferenciaciji davčnih obveznosti 
med tistimi, ki jim je to dopolnilni vir dohodka, in nekmeti, predlagamo, da se 
uvede plačevanje premoženjskega davka na posest zemljišč, ki bi ga plačevali 
tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki se z osebnim delom ne ukvarjajo s kme- 
tijsko dejavnostjo, in to po stopnji 10% 

Glede davka na dobitke od iger na srečo predlagamo, da se sedanji sistem 
proporcionalnih stopenj nadomesti z blago progresijo. Ta naj bi zajela zlasti 
tiste dohodke, ki v okviru predpisov o igrah na srečo niso omejeni, na primer 
pri lotu, športni štavi in podobno. 

Predlagane rešitve predstavljajo pomemben korak v nadaljnji krepitvi 
davka iz skupnega dohodka kot osnovnega davčnega instrumenta. Ta davek je 
v našem davčnem sistemu edina oblika, kjer se na istem mestu zberejo vsi do- 
hodki posameznika iz vseh virov v koledarskem letu in na tej osnovi se opre- 
deljuje davčna obveznost in davčna politika. Povsem nesporno je, da letni do- 
hodek posameznika iz vseh virov veliko realneje odraža njegovo gospodarsko 
sposobnost. Ce k temu dodamo še to, da sistem vključuje tudi upoštevanje 
družinskih razmer občana, potem lahko mirno trdimo, da je v skupnem dohodku 
najbolj realno izražena dejanska davčna sposobnost občana. 

V osnutku vsebovane rešitve izhajajo iz doslej začrtane politike na tem 
področju. To je: postopno razširjati krog občanov, zavezancev tega davka, in 
čimbolj upoštevati njegove družinske razmere. Predlagamo, da znesek neobdav- 
čenega dela skupnega dohodka tudi prihodnje leto ostane pri 25 000 dinarjih, 
da se olajšava za vzdrževanje družinskega člana zviša na 10 000 dinarjev, hkrati 
pa nekoliko znižajo davčne stopnje za dohodke, ki so v mejah, kot jih določajo 
samoupravni sporazumi. 

Da bi omogočili učinkovitejše delo komisij za ugotavljanje izvora premo- 
ženja, za daljše obdobje predlagamo, da se zastaralni rok za uvedbo posebnega 
postopka podaljša od sedanjih 5 na 10 let. Omenim pa naj tudi, da razmišljamo, 
da bi sedanjo stopnjo tega davka v višini 70'% spremenili tako, da bi z davkom 
zajeli 100% vrednost premoženja in sredstev, za katera občan v tem postopku 
ne dokaže njihovega izvora. 

Dosedanje razprave so pokazale, da moramo začeto delo pri formiranju 
samostojne republiške davčne zakonodaje nadaljevati. Naša pozornost mora biti 
v tem trenutku usmerjena k temu, da izoblikujemo rešitve, ki bodo čim po- 
polneje uresničevale temeljna načela naše davčne politike, zagotavljale čini po- 
polnejše zajetje dohodkov obdavčitev in hkrati najbolj ustrezno razdelitev davč- 
nih obveznosti, pa tudi zapirale tisti manevrski prostor, ki ga posamezniki še 
imajo, da se svojim davčnim obveznostim izognejo. Zlasti bo treba okrepiti med- 
sebojno sodelovanje občin pri usklajevanju davčnih predpisov. Na tem področju 
smo v zadnjem obdobju nedvomno dosegli pomembne in razveseljive premike, 
ki nas prepričujejo, da je možno tudi brez zakonskih omejevanj z dogovori med 
občinami doseči potrebno usklajenost v davčni politiki. 

Ko razpravljamo o uvajanju obdavčitve dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in o dopolnjevanju sistema obdavčitve občanov, ne bi smela 
izostati razprava o tem, kaj je treba storiti, da bi vse to, kar sprejemamo in kar 
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imamo zakonsko že uveljavljeno, tudi dosledno in učinkovito uresničilo. Eden 
bistvenih pogojev za to je dobra davčna služba, številčno in strokovno močna, 
s sodobno organizacijo in s sodobnimi metodami delovanja. Povsod po svetu 
sta izpolnjevanje davčnega sistema in temu prilagojena modernizacija službe 
neločljivo povezana. Dosedanje izkušnje zgovorno potrjujejo, da glede tega tudi 
pri nas ne moremo biti uspešna izjema. Brez dobre davčne službe in učinko- 
vitega izvajanja davčne politike, predvsem pa prav zaradi zanemarjanja davčne 
službe in njenega razvoja, se marsikatera sicer utemeljena in dobro zasnovana 
sistemska rešitev ni uspešno uresničila. 

Ko smo pred štirimi leti sprejeli zakon o organizaciji davčne službe SR 
Sloveniji, smo se soočili z zelo kritičnim stanjem te službe. V preteklih štirih 
letih smo veliko storili, da bi se služba številčno in strokovno okrepila, da bi 
razvila sodobnejše organizacije in metode dela, da bi ji zagotovili boljše delovne 
razmere. 2'al sta v vrsti slovenskih občin prvotna vnema in odločnost prehitro 
splahneli in razvoj te službe ni bil tako hiter, kot smo ga glede na materialni in 
družbenopolitični namen te naloge upravičeno pričakovali. Poleg tega smo v teh 
letih z izpolnjevanjem sistema družbenih obveznosti tej službi nenehno nalagali 
nove, in ne le nove, temveč tudi čedalje zahtevnejše naloge. Tako tudi danes — 
kljub doseženim premikom — službe v vrsti slovenskih občin po svojih zmož- 
nostih bistveno zaostaja za tistim, kar od njihovega delovanja vsi upravičeno 
zahtevamo in pričakujemo. 

Ce hočemo, da bo služba učinkovitejša, da bo bolj realno ugotavljala do- 
hodek, dosledno odločevala in energično ukrepala zoper utaje in izigravanje 
predpisov — in vse to služba mora zagotoviti — potem je nujno, da s skupno 
in z usklađeno aktivnostjo vseh zainteresiranih dejavnikov tako v republiki, 
predvsem pa v občinah, kjer se odloča o vseh poglavitnih vprašanjih položaja 
in delovanja službe, energično pričnemo reševati vse tiste odprte probleme, ki 
najbolj vodenijo učinkovitost davčne službe. Službi moramo glede na njene 
sedanje naloge zagotoviti zadostno število kadrov. Zlasti je pomembno, da se 
okrepi davčna inšpekcija, izboljšati moramo strokovno sestavo njenih delavcev, 
razvijati sodobne metode dela, uveljavljati uporabo računalniške tehnike, iz- 
boljšati delovne in druge razmere in ne nazadnje -— delavce moramo stimulativ- 
neje nagrajevati. 

Seveda vseh problemov ne bo mogoče rešiti čez noč. Pomembno pa je, da 
se takoj lotimo poglavitnih žarišč slabega delovanja in pričnemo ukrepati. Vrsta 
problemov je takih, da njihovo reševanje ne trpi nobenega odlašanja. Hkrati se 
je treba dogovoriti o ukrepih, ki bodo tudi dolgoročneje zagotavljali rast službe 
in krepitev učinkovitosti njenega delovanja. Pri tem ne smemo dovoliti, da bi 
prevladovali trenutni kratkoročni interesi, ko smo večkrat zaradi prihranka ne- 
kaj milijonov starih dinarjev, kolikor bi stal nov delavec, izgubljali 100 in več 
milijonov starih dinarjev. Dobra davčna služba je tudi eden pomembnih po- 
gojev za to, da bomo kot družba energičneje obračunavali z raznimi pojavi 
utajevanja, prilaščanja in okoriščanja. Zato v teh prizadevanjih za boljšo službo 
utemeljeno pričakujemo podporo tiste večine delovnih ljudi, ki si svoj ma- 
terialni položaj ustvarjajo z delom svojih rok. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Slišali smo obširno obrazložitev k 
osnutku zakona o davku in dohodku temeljnih organizacij združenega dela v 
naši republiki, k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov in k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
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stopnjah republiških davkov in taks. Razprava bo potekala ločeno na obeh 
zborih. 

(Skupna seja republiškega in enotnega zbora je bila prekinjena ob 13.30. 
Seja republiškega zbora pa se je nadaljevala ob 14.40.) 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Ivanu Kreftu odgovarja Miro Kert, po- 
močnik republiškega sekretarja za finance. 

Miroslav Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš poslanec Ivan Kreft je postavil naslednje poslansko vprašanje: repu- 
bliški informativni bilten je po »Vesniku v srijedo« z dne 26 .9. 1972 objavil 
vest, da je Ljubljanska banka v sodelovanju z Emono iz Ljubljane in Iskro iz 
Kranja ustanovila podjetje v Frankfurtu, to podjetje pa je ustanovilo ilegalni 
podjetji Meridex v Frankfurtu in Kredex v Miinchnu. Vprašanje se glasi: Ko- 
liko so utemeljeni očitki »Vjesniku v srijedo« oziroma zveznega deviznega in- 
špektorata glede inozemskega poslovanja Ljubljanske banke, Emone in Iskre? 

Odgovor: Po informacijah, ki smo jih dobili pri Ljubljanski banki, so 
trditve časopisa »Vesnik v sridejo« z dne 26. 9. 1972 neresnične. Podjetje Ko- 
filex v Frankfurtu je ustanovila Ljubljanska banka na podlagi odločbe zveznega 
sekretariata za zunanjo trgovino v Beogradu št. 17-14484/2 z dne 20. 7. 1971. 
Z odločbo št. 17-14484/1 z dne 20. 12. 1971 pa je bila firma preimenovana v 
Merideks. Podjetje Kredex iz Miinchna sta ustanovili podjetji Slovenijales in 
Ljubljanska banka. Ljubljanska banka je postala sodružabnik te firme na pod- 
lagi odločbe zveznega sekretariata za zunanjo trgovino št. 172432/2 z dne 30. 6. 
1969. leta. 

Predsednik Miran Goslar: Imamo še dve vprašanji. Na poslansko 
vprašanje Rada Pušenjaka z dne 19. septembra bomo slišali odgovor na prihodnji 
seji, na poslansko vprašanje tovariša Krefta z dne 3. avgusta pa je dobil tovariš 
Kreft pismen odgovor. 

Zeli kdo postaviti poslansko vprašanje? Dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Postavil 
bom več poslanskih vprašanj. 

Včeraj smo dobili gradivo o izvajanju politike družbenoekonomskega raz- 
voja v 1973. letu. Vprašujem, kdaj je o tem gradivu predvidena razprava v 
skupščini oziroma v našem zboru. 

Drugo vprašanje: V »Nedeljskem dnevniku« z dne 1. oktobra 1972 je bila na 
3. strani uokvirjena novica, da so po uradni evidenci pri nas najbolje plačani 
trgovski potniki, komercialisti z dohodki od 100 000 do 120 000 din, direktorji, 
reprezentativci, nogometaši, iznajdljivi inženirji, visoki funkcionarji in tudi 
univerzitetni profesorji z dohodki od 6000 do 8000 tisoč din s pripombo, da v 
te dohodke niso vračunani honorarji in drugi dopolnilni zaslužki. 

Tega ne omenjam zato, ker bi želel, da se redni dohodki profesorjev ize- 
načijo z dohodki reprezentativnih nogometašev, iznajdljivih inženirjev, komer- 
cialistov in podobno, marveč zato, ker si mi zdi, da lahko ti podatki izzovejo 
pri delovnih ljudeh neresničen vtis o socialnem položaju univerzitetnih učite- 
ljev in misel, da ti učitelji pripadajo nekakšni eliti ali aristokraciji. V zvezi s 
tem bi želel odgovor na naslednja vprašanja: 1. Ali so uradni podatki o rednih 
dohodkih rednih in izrednih profesorjev brez honorarjev in dopolnilnih zasluž- 
kov resnični? 2. Ali se ti podatki nanašajo na poprečne dohodke? 3. Kakšni so 
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poprečni letni dohodki tega poklica? 4. Ali se je relativni položaj izrednih in 
rednih profesorjev glede rednih dohodkov od leta 1945 do danes zboljšal ali 
poslabšal, v katerem plačilnem razredu so bili ti učitelji takoj po letu 1945, s 
katerimi poklici so se lahko takrat enačili in ali se je od takrat njihov relativni 
položaj popravil ali ne? 

5. Ali ne bi bilo potrebno in politično koristno, če bi pri primerjavi dohod- 
kov raznih gospodarskih in družbenih področij uradna statistika javnosti vsaj 
kdaj — če to že ni mogoče na krajše roke — prikazala primerjavo dohodkov 
delavcev z istimi kvalifikacijami na različnih področjih — npr. dohodki kvali- 
ficiranega delavca v gospodarstvu, trgovini, prosveti, dohodki delavcev z vi- 
soko izobrazbo na vseh teh področjih, dohodki delavcev z magistraturo na teh 
področjih itd. 

Tretje vprašanje: — Položaj in delovanje nekdanjih zveznih bank sta bila 
velik problem v jugoslovanskih mednacionalnih odnosih. To je eno izmed 
redkih pomembnih mednacionalnih vprašanj, ki je še odprto. Zato prosim 
predstavnike izvršnega sveta, da odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Zakaj to vprašanje še ni rešeno in kaj je doslej na zvezni ravni narejeno 
na tem področju? 

2. Kaj so glede tega doslej izvršni svet oziroma drugi organi skupščine 
štorih in kakšna stališča so bila zavzeta? 

3. Kaj namerava izvršni svet glede tega storiti v neposredni prihodnosti? 
In še zadnje vprašanje. Več dogodkov in pojavov posebno letošnja raz- 

prava v zvezni gospodarski zbornici •— je pokazala, da je pri nas del med- 
državnih zunanjegospodarskih odnosov eno izmed najbolj vprašljivih področij, 
npr. vprašanje delovanja predstavnikov tujih podjetij pri nas in predstavnikov 
naših podjetij v tujini in podobno. V časopisih smo brali, da izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije pripravlja celovito poročilo o tej problematiki. Zato prosim 
predstavnike izvršnega sveta, da odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Kdaj približno bo tako poročilo gotovo in dano v razpravo skupščini? 
2. Ali bodo v tem poročilu poleg prikaza stanja podani tudi sistemski in 

drugi predlogi? 
3. Kako urediti ta nedržavni del zunanjegospodarskih odnosov, da bi se 

v prihodnje tudi na tem področju krepili ob nadaljnji mednarodni odprtosti 
socialistični in napredni družbenoekonomski odnosi, da bi se bistveno zoževali 
nesocialistični pojavi in da bi pri tem upoštevali tudi realnosti sodobnega sveta? 

V ponazoritev naj omenim misel, ki je bila v javnosti že izražena. Morda 
bi od naših državljanov, ki se s temi posli ukvarjajo, lahko zahtevah, da provi- 
zije, ki se jim ni mogoče ogniti, prijavijo našim organom in da večji delež teh 
provizij odstopijo družbi, če so jih prejeli za posle, ki so družbeno koristni. Ali 
s takimi sistemskimi in poslovnimi predlogi ne bi prispevali k ureditvi tega 
vprašanja enotno v vsej Jugoslaviji? 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Na vprašanje tovariša Rusa, kdaj bo raz- 
prava o gospodarski problematiki, odgovarjam, da bo glede na to, da nam je 
izvršni svet že poslal gradivo in da se bo delo v odborih v kratkem začelo, ta 
razprava predvidoma 8. novembra. 

Tovariš Pušenjak, prosim! 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik! Za 19. in 20. november je 
razpisan referendum o združitvi kmečkega in delavskega zdravstvenega zava- 
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rovanja. Glede tega sta sprejeli potrebne sklepe tudi zdravstveni skupnosti v 
Murski Soboti. Ker je v Pomurju večina kmečkega prebivalstva, bodo po 
združitvi delavci veliko bolj obremenjeni kot na drugih področjih, če republika 
ne bo tudi v prihodnje pomagala s svojimi sredstvi. 

Glede na to vprašujem izvršni svet, ali namerava ukrepati tako, da bodo 
tudi integrirane skupnosti zdravstvenega zavarovanja dobivale potrebno druž- 
beno pomoč za tisti del kmečkega prebivalstva, ki ni zmožen plačevati zdrav- 
stvenih prispevkov, ki bodo po združitvi precej višji. Od pozitivnega stališča je 
v veliki meri odvisen ugoden izid referenduma. Izvršni svet vljudno prosim, 
če bi lahko dobil odgovor že danes. 

Predsednik Miran Goslar: Ne vem, če bo to mogoče, ker vidim v 
dvorani le dva člana izvršnega sveta. 

Se kako poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Seitl! 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik! Prosim, če bi posredovali izvršnemu 
svetu naslednje poslansko vprašanje: 

1. Ali bo izvršni svet skupščine SR Slovenije predlagal izdajo zakona, s 
katerim bi dovolil porabo proračunskih presežkov tistim občinam, ki so bile 
v SR Sloveniji prizadete s poplavami? 

Obrazložitev: Zakon o izločanju dela dohodkov od prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter 
sodnih taks v letu 1972 na posebne račune in zakon o dopolnitvi tega zakona 
pooblaščata republike, da s svojimi predpisi omogočijo uporabo teh sredstev v 
letu 1972. 

2. Zvezna resolucija o temeljih politike družbenoekonomskega razvoja v 
letu 1972 dovoljuje porast dohodkov za proračune od prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, od davka od prometa blaga na drobno in 
storitev ter od sodnih taks za 14'% za realizacijo iz leta 1971. Izhodišča za 
sestavo dokumenta o splošni porabi v SR Sloveniji za leto 1972 pa dovoljujejo 
porast v višini 16 °/o za realizacijo iz leta 1971. Katero določilo bomo v SR 
Sloveniji izvajali? Pripominjam, da je bil sprejet med SRS in občinami dogovor 
za 16 % povečano splošno porabo. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Ce vprašanj 
ni več, lahko 2. točko dnevnega reda končamo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zvezne 
skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

Predlog je predložila zvezna skupščina v skladu z določbami tretjega od- 
stavka 1. točke XjKXII. amandmaja k ustavi SFRJ. 

Naš zbor in drugi zbori skupščine sklepajo o predlogu na podlagi XLIV. 
amandmaja k ustavi SR Slovenije ter na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena odloka 
o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Predlog zvezne skupščine je obravnavala skupna komisija vseh zborov za 
ustavna vprašanja in predložila predlog odloka o soglasju k predlogu zvezne 
skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Torej lahko glasu- 
jemo o predlogu odloka o soglasju k predlogu zvezne skupščine, da se začne 

8 



114 Republiški zbor 

sprememba ustave SFR Jugoslavije. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Sledi 4. točka dnevnega-reda, to je osnutek zakona o davku iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji. 

Poslušali smo že uvodno obrazložitev Jožeta Florjančiča. Prejeli ste pismena 
poročila odbora za finance in proračun, odbora za družbenoekonomske odnose, 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravne komisije ter 
mnenja, predloge in stališča delegatov občin. 

Poleg tega imamo stališča mestne konference SZDL Ljubljana, stališča 
republiške konference SZDL, poročilo odbora za finance gospodarskega zbora 
in mnenja in ugotovitve republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Tudi to 
ste danes prejeli na klop. Pričenjarn. razpravo. Kdo želi besedo? Ivan Kreft ima 
besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Gradivo, ki nam ga je 
predložil izvršni svet k osnutku zakona o davku iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela, je skrbno pripravljeno. Če bi bilo pri nas dovolj zavesti, 
da je treba davčne obveznosti izpolnjevati brez izigravanja, bi lahko pritrdili 
marsikateremu določilu osnutka. Ker pa te zavesti ni in ker tudi kazni ne 
zaležejo dovolj, se bojim, da z novim zakonom ne bomo tako uspeli, kakor si 
želimo. Podatek, ki sem ga našel v gradivu in ki ga navaja tudi Viktor Sirec 
v svojem prispevku v Delu z dne 9. 10. 1972, sicer dokazuje, da se je dohodek, ki 
ostane delovnim organizacijam za delitev, v letošnjem prvem polletju povečal 
za 25 */o in da so delili sredstva na osebne dohodke in sklade v enakem razmerju 
kot lani. Toda to še ne opravičuje optimizma, da imamo s tem zagotovljeno 
trdno podlago za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v 
Sloveniji. Po ugotovitvah Viktorja Sirca gre le za navidezno uspešnost gospo- 
darjenja. Dospela so namreč neporavnana odplačila investicijskih kreditov za 
osnovna in trajna obratna sredstva. Taka in druga odplačila so v primerjavi 
z lanskimi narasla za 43io/o in znašajo 8891 milijonov dinarjev za prvo polletje 
1972. Če sledimo nadaljnjim Sirčevim izvajanjem, ugotovimo, da bi bilo za 
poravnavo teh odplačil treba angažirati 54,3 "/o sredstev dohodka, medtem ko je 
bilo lani potrebno le 47,5 °/». Pri tem pa seveda niso upoštevana sredstva za 
plačilo obveznosti posojila zveznemu skladu za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko premalo razvitih republik in Kosova. Če pa upoštevamo še to 
obveznost slovenskega gospodarstva, potem je treba za odplačilo investicijskih 
kreditov zagotoviti kar 59'% sredstev od ostanka dohodka. Ne vem, koliko bo 
ostalo gospodarskim organizacijam za obdavčenje, saj se bodo obveznosti za 
odplačilo kreditov prej večale kot manjšale. Če ne bomo investirali, pa bo prišlo 
do stagnacije. Gospodarske organizacije bodo imele vsako leto manj lastnih 
sredstev za investicije, ker se bo manjšal ostanek dohodka. To je sicer le en 
dokaz, vendar je najpomembnejši. Podjetje, ki mu bo od ostanka dohodka 
zaradi novega načina obdavčitve ostalo premalo, ne bo stimulirano za dobro 
gospodarjenje. Ali ni tako razumeti tudi izjave tov. Mirana Mejaka, ki jo je dal 
»Komunistu« v drugi zvezi in ki je bila objavljena dne 1. 9. 1972? Navajam: 
»Pri nas nastaja neka čudna mentaliteta, ki lahko v določenem trenutku — ta 
pa je že tu — postane usodna. Če si akumulativen, če proizvajaš brez izgub 
in z določenim dohodkom, potem ti cen ne popravijo, čeprav je zahteva uteme- 
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ljena. Če pa tovarna dela slabo in z izgubo, potem ji je vsakdo pripravljen 
popraviti cene. To je paradoks. Tako je tisti, ki dobro dela, dvakrat oškodovan: 
prvič, ker se sam izčrpava, drugič, ker ga izčrpavajo drugi. To je treba od- 
praviti.« 

Morda se zdi komu nerazumljivo, da se sklicujem na Mejakovo izjavo glede 
izsiljevanja cen, ko kažem s prstom na tiste, ki utajujejo davke. Oboji so 
vsekakor veliki družbeni škodljivci. Kolikor več je takih, ki navijajo cene, in 
takih, ki utajujejo davke, toliko večja bremena naložimo tistim, ki imajo za 
svojo državljansko in samoupravno dolžnost, da v redu izpolnjujejo svoje 
obveznosti do družbe. Družba ima tudi svoje obveznosti in da bi jih lahko 
izpolnjevala, mora imeti tudi dohodke. Takih, ki po novem načinu obdavčevanja 
ne bodo imeli do družbe skoraj nobenih obveznosti, pa bo predvidoma v držav- 
nem merilu kar 50 ®/o. Takšen je namreč procent gospodarskih organizacij, ki 
poslujejo na meji rentabilnosti, torej podobnih tistim, ki poslujejo z izgubo. 
Doslej smo od večine dobivali vsaj prispevek od osebnega dohodka, ker pa bo po 
novem načinu obremenjen v glavnem dohodek gospodarske organizacije, bo 
družba hudo prikrajšana, ker bo najbrž še precej delovnih organizacij, ki bodo 
sicer v redu izplačevale osebne dohodke, potne stroške in dnevnice za »po- 
slovna« potovanja v Pariz, Tokio, Peking in ne vem kam še, zmanjšala pa se 
bodo sredstva za prispevek za družbene potrebe. 

Na posvetu o reformi davčnega sistema, ki ga je sklical izvršni odbor 
skupnosti slovenskih občin dne 10. 10. 1972 v Kranju, so si med drugim postavili 
vprašanja, kako občinam v prihodnje nadoknaditi izpad dohodkov od davkov 
na osebne dohodke. Ze v letu 1973 bodo imele finančne težave tiste občine, kjer 
bo izpad proračunskih dohodkov, ki so doslej izvirali iz davka na osebne 
dohodke, največji. Prevladal je predlog, po katerem bi zajemali davek z enotno 
republiško stopnjo in ga potem skladno z izpadom proračunskih dohodkov 
odstopali posameznim družbenopolitičnim skupnostim ali pa bo republika pre- 
pustila občinam ustrezno udeležbo pri prometnem davku. 

Že sedaj pa računajo tudi s tem, da bodo skušale nekatere panoge v zvezi 
s prerazdelitvijo prevaliti del svojega bremena na cene. Te nezdrave tendence 
se nam pač ne posreči zatreti. Čeprav visoka amortizacija omogoča hitrejšo 
rekonstrukcijo in modernizacijo podjetja, je bilo izraženo mnenje, da bo po- 
trebno v zakonu, ki bo posebej urejal to vprašanje, ne samo natančno opredeliti 
višino, temveč upoštevati tudi posebnosti pri določanju amortizacije. 

Strinjam se z vsemi tistimi — med njimi je tudi slovenska gospodarska 
zbornica — ki so za to, naj se naš davčni sistem še bolj prilagodi tržnemu načinu 
gospodarjenja. To pomeni, naj ne bi imel predvsem fiskalnega značaja. Tu se 
prav gotovo ne razhajamo. Gospodarska zbornica je v svojem gradivu, v ka- 
terem je obdelanih 218 slovenskih podjetij, ugotovila kot najpomembnejšo 
značilnost sedanjega sistema družbenih dajatev gospodarstva visoko obremenitev 
poslovnih stroškov. Stroškovni značaj ima okoli 85'% vseh sedanjih družbenih 
dajatev našega gospodarstva, kar povzroča tudi nenormalno razporeditev davč- 
nih bremen, ker so bolj obremenjene tiste panoge in podjetja, ki so v manj 
ugodnem položaju, relativno manj pa panoge oziroma podjetja z dobrimi poslov- 
nimi rezultati. Da je to res, sem potrdil že v prejšnji razpravi. 

Rezultati takšne razčlembe so tudi gospodarsko zbornico Slovenije pre- 
pričali, da pretiranega stroškovnega značaja sedanje obdavčitve ni mogoče 
odpraviti drugače, kot da se težišče obdavčitve prenese na poslovni rezultat, 
ki ga izraža dobiček podjetja. Meni se zdi zelo sprejemljiv predlog gospodarske 

8* 
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zbornice, da naj bi bil dobiček podjetja obdavčen z enim samim proporcionalnim 
davkom, kar sedanji osnutek že upošteva, poleg tega pa naj bi se uvedla še 
posebna progresivna obdavčitev osebnih dohodkov iz skupne porabe in dobička. 
Progresivna obdavčitev osebnih dohodkov v vsej državi bi po mojem mnenju 
vsaj deloma onemogočila pojave, na katere so nas nedavno opozorili z najvišjega 
mesta. Hočem reči, da brez poslovne morale ni davčne morale. Poslovne morale 
pa pri nas ni. To dokazuje tudi naša splošna nelikvidnost. Nikjer v svetu ni 
take nelikvidnosti in nikjer ni tako malo poslovne morale, ki ti dovoljuje, da 
mimo vseh dobrih navad slabo gospodariš ne le s svojim, temveč tudi s tujim 
denarjem. Tisti, ki ne izpolnjuje obveznosti do svojega gospodarskega partnerja, 
se bo znal izogniti tudi obveznostim do družbe. To nam mora biti jasno, zato 
novega davčnega sistema ne bi smeli graditi na slepem zaupanju do našega 
davčnega zavezanca, ki postaja vse bolj slab davčni plačevalec. 

Ko smo kot prvi od jugoslovanskih republik v republiškem zboru raz- 
pravljali o družbenem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov, sem bil prepričan, da bo temeljno načelo — za 
enako delo enako plačilo — le uredilo delitev dohodkov in osebnih dohodkov. 
Na eni izmed nedavnih sej centralnega komiteja zveze komunistov pa so menili, 
da se nam to ni dovolj posrečilo, Tovariš Štefan Saubert, predsednik republi- 
škega odbora sindikata delavcev industrije in rudarstva, je za okroglo mizo 
ostal pri svoji znani sodbi, da se moramo čimprej odločiti za nov sistem, ker 
sedanji ne ustreza, medtem ko so bili drugi manj kritični in so sodili, da je 
sedanji sistem mogoče dograjevati, torej da ga ni treba zavreči in začeti znova. 

Prepričan sem, da se bodo čez nekaj mesecev podobno razlikovale ocene 
našega novega davčnega sistema. Sedanja različna mnenja pa nas še ne smejo 
motiti, ker o novem davčnem sistemu šele razpravljamo. Zato je prav, da 
pretehtamo tudi vse pomisleke. Ko smo pred meseci razpravljali o tezah tega 
zakona, sem imel podobne pomisleke. Če sodite, da smo pri nas glede davčne 
morale sedaj na boljšem, potem novi sistem ustreza. Če pa bodo mogoča še 
večja izigravanja, kakor so bila dosedanja, potem bi bil prej za to, da je glavna 
obdavčitev še vedno na osebnem dohodku, da bodo tako plačevale prispevke 
tudi tiste organizacije združenega dela, ki dohodka ne bodo izkazovale, široko- 
potezno pa bodo delile osebni dohodek, dnevnice in potne stroške. Tako bodo 
vsaj nekoliko kaznovane za slab gospodarski uspeh, seveda če so zanj res tudi 
odgovorne. Res pa je, da je zaradi tolikšne splošne nelikvidnosti težko dokazati 
odgovornost za neuspeh, saj je znano, da so zaradi nelikvidnosti največkrat 
prizadete tudi visoko produktivne organizacije združenega dela. Ko bomo našli 
pot iz začaranega kroga nelikvidnosti, bomo tudi laže našli pravilen način 
obdavčevanja. Vse pa kaže, da ga ne bomo dosegli že jutri, ker povzročiteljem 
nelikvidnosti dajemo vse večjo potuho, čeprav jih grajamo. Eno je jasno, da 
take politike ne bomo več smeli voditi, če hočemo biti še komu zgled. Če bi bil 
naš sedanji davčni sistem urejen, se ne bi moglo zgoditi — kar je pred kratkim 
napovedal predstavnik zveznega sekretariata za gospodarstvo — da se bo letos 
nabralo v proračunih teritorialnih političnih skupnosti in skladih interesnih 
skupnosti do 30 milijard dinarjev presežka. Sele če bomo ustrezno spremenili 
davčni sistem, ne bo prihajalo do takšnih presežkov, ki omogočajo med drugim 
tudi nekontrolirano naraščanje splošne porabe in veliko drugih težav, ki 
spremljajo pretirano splošno in osebno porabo, navijanje cen in zlasti socialno 
diferenciacijo. 
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Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Prehod na 
obdavčevanje dohodka gospodarskih organizacij ali dobička toplo pozdravljam. 
S tem bomo zaščitili tiste gospodarske panoge, ki so ne po svoji krivdi manj 
rentabilne. Novi davki naj bi predstavljali le nadomestilo za sedanje prispevke 
osebnih dohodkov za republiške in občinske proračune. Problematiko obdavče- 
vanja gospodarstva in prebivalstva pa po mojem mnenju obravnavamo premalo 
kompleksno. Menim, da sedanji sistem maloprodajnega davka naravnost kaznuje 
tiste občane, ki so prisiljeni porabiti svoje dohodke v trgovini z nakupom po- 
trebnega potrošnega in investicijskega blaga. To so predvsem prebivalci z niž- 
jim dohodkom. Stimulirani pa so prebivalci, ki lahko tudi pomemben del svojih 
dohodkov nalagajo v domače denarne zavode in od katerih ne zahtevamo niti 
tega, da bi plačevali vsaj skromen rentni davek. 

Še bolj pa so seveda nagrajeni občani, ki so vlagali oziroma še vlagajo 
sredstva v tuje banke. Da nalagajo naši državljani denar v tuje denarne zavode, 
dokazujejo že reklamni oglasi v našem dnevnem časopisju. Tudi zaradi tega, 
da bi zmanjševali socialne razlike, bi bilo treba zagotoviti zmanjševanje stopnje 
maloprodajnega davka, katerega posledica bi bila verjetno v tem, da bi bilo 
treba iz davka iz dohodka gospodarstva zagotoviti več sredstev, kot jih pri- 
čakuje sedanji osnutek zakona. Menim, da je strah, da bi organizacije združe- 
nega dela pasivizirali s stopnjo davka 10fl/o ali pa tudi nekaj več, povsem 
neupravičen, ter trdim, da imamo v delovnih organizacijah že tako politično 
zrele organe samoupravljanja, ki razumejo, da je tudi v njihovem interesu, da 
proračunske ustanove redno izpolnjujejo svoje obveznosti. V tujini plačujejo 
podjetja vsekakor mnogo večje stopnje od dobička, kakor predvideva naš se- 
danji osnutek. Z uvedbo novega davka se povečuje interes družbe za dobro 
gospodarjenje. Sedanji pregledi zaključnih računov, ki jih opravlja SDK, po 
mojem mnenju ne morejo zadostovati za nove potrebe. Tako organom delav- 
skega samoupravljanja kakor občinskim skupščinam bi bile v veliko pomoč 
obvezne revizije, ki naj bi jih opravila SDK v določenih časovnih razdobjih. 
Cilj teh revizij naj bi ne bil samo ugotavljanje, ali so davki in prispevki pravilno 

'odvedeni ali ne, temveč kako se gospodari z družbenim premoženjem. Menim, 
da bi to ne bilo vmešavanje v delo samoupravnih organov, temveč pomoč pri 
njihovem delu. 

Velika neznanka za občine so razni dislocirani obrati .— ki nimajo statusa 
temeljne organizacije združenega dela. Sedaj namreč občine dobivajo prispevke 
od delavcev, ki so zaposleni v teh obratih. Menim, da bo treba vsaj na razpravi 
o predlogu zakona predložiti poslancem tudi predlog o bodočem financiranju 
občin. Strinjam se s tem, da stopnjo davka od dohodka v gospodarstvu zaradi 
enotnosti in poenostavljenosti določa samo republika. 

Predsednik Miran Goslar: Magda Mihelič, prosim! 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, če bom nekatere stvari, ki so bile danes že omenjene bodisi v razpravi 
bodisi v ekspozeju tovariša Florjančiča, ponovila, vendar menim, da njihova 
pomembnost to opravičuje. 

Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
ne daje vpogleda v celotno davčno reformo, kakršno smo si zamislili, ko smo 
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o njej začeli govoriti. Zajema le neznaten del predvidenih dohodkov. Vzporedno 
pa ni s tem zakonom instrumentarija o financiranju samoupravnih interesnih 
skupnosti, o katerem bi zaradi kompleksnosti lažjega razumevanja in potreb- 
nega izračunavanja najbrž morali razpravljati hkrati. Problem je zlasti v do- 
ločanju virov in stopenj davka za potrebe samoupravnih interesnih skupnosti 
in proračunov družbenopolitičnih skupnosti. 

S predpostavko, da financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na- 
čeloma ostane takšno kot doslej, zakon verjetno izgublja veljavo, saj se z nje- 
govim osnutkom prenaša manj kot 10'°/o sedanjih obremenitev iz osebnega 
dohodka na obremenitev dobička oziroma dohodka. Osnovna zahteva za spre- 
membo davčnega sistema je bila, da bi se občutno zmanjšala obremenitev 
osebnih dohodkov in da bi se bolj obremenile visoko akumulativne delovne 
organizacije. V osnutku zakona bi morala biti priložena tudi kvantifikacija. 
Menim, da je problem kvantifikacije predvsem trojen: 

1. kako bo neka temeljna organizacija združenega dela obračunala davek 
glede na sedanje prispevke in davke; 

2. koliko smo sposobni sedanji izključno stroškovni karakter spremeniti 
v obremenitev čistega dobička oziroma dohodka; 

3. kolikšno davčno osnovo je treba prenesti in kako jo obremeniti? 
Tako za samoupravne interesne skupnosti kakor za temeljne organizacije 

združenega dela je odločilno, iz katere davčne osnove se bo davek plačeval. 
Vsaka samoupravna interesna skupnost bi v okviru svojega samoupravnega 
sporazuma verjetno težko odločala o svojih dohodkih brez poprejšnjega skup- 
nega dogovora, zato bi morali določiti, kako in s katerimi partnerji bi se ta 
koordinacija opravila. 

Manjka tudi vpogled v to, na čem bi temeljilo financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi osnovni pregled, 
kakšni bi bili finančni rezultati tega financiranja in katera ekonomska kate- 
gorija bi bila osnova. Osnova bi lahko bila: ali ista iz dobička, ali za davek 
družbenopolitične skupnosti iz dobička, za samoupravne interesne skupnosti pa 
iz drugih osnov, ne pa iz osebnih dohodkov. 

Pri isti osnovi iz dobička naj bi bila prva varianta za družbenopolitične 
skupnosti obvezna, druga za samoupravne interesne skupnosti pa fakultativna 
na podlagi samoupravnega sporazuma. Najbrž ne bomo smeli določati preveč 
osnov kakor tudi ne preveč stopenj; zakon in vsi iz njega izhajajoči predpisi bi 
morali biti jasni in enostavni in v praksi lahko izvedljivi ter vsakomur raz- 
umljivi. 

Tretji problem kvantifikacije je, kolikšno davčno osnovo je treba prenesti. 
Dosedanji prispevek iz osebnega dohodka za proračune republike in občine je 
najmanjši del, ki bremeni osebni dohodek. Drugi uporabniki dosedanjih sredstev 
iz osebnih dohodkov pa so veliko večji porabniki teh sredstev. 

Najbrž bi morali kvantifikacije postaviti tako, da bi prenašali vsaj 30 do 
50 % dosedanjih prispevkov, ki bremenijo osebni dohodek na dobiček, drugače 
verjetno ne bomo mogli govoriti o povsem novem davčnem sistemu. 

Nadaljnja dilema je, ali naj bo davek republiški ali naj bo republiški in 
občinski. Ob predpostavki, da bi bil davek republiški in občinski, bi verjetno 
nastale večje težave tudi pri financiranju samoupravnih interesnih skupnosti 
in mislim, da bi bilo tako financiranje ekonomsko nezanesljivo za samoupravne 
interesne skupnosti, kajti ni mogoče predvideti, da bi financiranje iz davka na 
dobiček teklo tako enakomerno, zlasti ne v tistih občinah, kjer ni temeljnih 
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organizacij združenega dela. Vsaka družbenopolitična skupnost je v sedanjem 
sistemu financiranja zainteresirana, da je v njeni občini čimveč delavcev in da 
so osebni dohodki čim večji, kajti od tega je odvisna višina njihovega proračuna. 

Iz dosedanjih razprav izhaja, da bi bilo prav, če bi bil ta davek dohodek 
republike. Ob predpostavki, da bi bil davek iz dobička republiški dohodek, bi 
iz tega dohodka verjetno kazalo financirati vso tisto splošno porabo, ki se je 
doslej financirala iz republiškega proračuna in iz drugih republiških virov. 
To so republiški proračun, republiška izobraževalna skupnost za srednje, višje 
in visoke šole, republiška skupnost otroškega varstva za otroški dodatek, za- 
poslovanje, morda tudi del invalidskega zavarovanja in usklajevanje pokojnin 
s splošno rastjo produktivnosti in beneficirane pokojnine, znanost, kultura in 
morda še kaj, kar je splošnega republiškega pomena. 

Za kritje čistih proračunskih potreb pa bi se moral narediti izračun za 
prelivanje sredstev z več variantami. Dve bi lahko bili: ali iz dela sedanjega 
republiškega davka na promet proizvodov, ki bi ga bilo treba prekvalificirati 
v občinskega, ali iz dela davka od dobička, ki bi pripadal republiki. Tako bi 
izravnavali izpad dohodka v proračune občinskih skupščin, ki rezultira iz se- 
danjega načina dotoka teh sredstev, to je iz prispevka na osebni dohodek 
delavcev. Za redno poslovanje samoupravnih interesnih skupnosti, ki se sedaj 
financirajo iz sredstev, ki se zbirajo na ravni občin, pa bi bilo treba — če je le 
mogoče — najti nove osnove. 

Tako bi lahko dodatne prispevke za nesrečo pri delu in prispevke v solidar- 
nostni sklad v zdravstvenem zavarovanju plačevali od bruto osebnih dohodkov 
—. morda enako tudi del prispevkov za invalidsko pokojninsko zavarovanje — 
ali pa da bi bil osnova za to plačilo kapital ali poslovni sklad. Možnosti je 
verjetno več, to je le nekaj misli, o katerih bi kazalo razpravljati. Občani bi 
plačevali čisto pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter prispevek za otroško 
varstvo in osnovno šolstvo iz svojih osebnih dohodkov. 

Mislim, da je problem kvantifikacij tako pomemben, da bi že ob tem 
zakonu morali imeti jasen pregled nad tem, kako se bodo financirale samo- 
upravne interesne skupnosti. 

Ker je zavezanec davka nesporno temeljna organizacija združenega dela, ki 
je ustavno postavljena na raven, na kateri se deli dohodek, je treba zakon 
pripraviti tako, da ne bo destimulativno vplival na ustanavljanje obratov, ki 
niso temeljne organizacije združenega dela in se ustanavljajo predvsem na 
nerazvitih področjih. 

V osnutku zakona ni predvidena možnost kritja izgub. Takšna možnost bi 
morala biti v zakonu predvidena, morda na podlagi samoupravnega sporazuma. 
Vsekakor naj bi se uveljavila solidarnost temeljne organizacije združenega dela 
Z j obdavčitev bi bila verjetno primerna konsolidirana davčna osnova, to je 
obdavčitev dobička na ravni integracijske enote. 

Naslednjo pomembno vprašanje je davčna osnova. Zakon bi moral natančno 
določiti, kaj se odbije od celotnega dohodka, da se dobi davčna osnova in da 
kasnejše izigravanje ne bi bilo mogoče. Osnutek zakona ne predvideva vredno- 
tenje zalog ob obračunu davčne osnove, čeprav je za izračun dohodka ali dobička 
ta postavka izredno pomembna. 

Investicijsko vzdrževanje bi moralo biti z zakonom normirano in za odbitno 
postavko določena najvišja možna meja. Pri amortizaciji bi morali zastopati 
načelo liberalizma in stimulirati delovne organizacije, da bi več vlagale v 
razširjeno reprodukcijo. Zato bi morala biti gornja meja določena z zakonom. 
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Samoupravni sporazumi na tem področju ne morejo biti odločilni. Vse odbitne 
postavke bi morale biti z zakonom natančno opredeljene, med drugim tudi samo- 
prispevki. Ce ne bo določeno, kateri samoprispevki se lahko upoštevajo kot 
odbitna postavka, se lahko zgodi, da bo kaka občina predpisala dosti samo- 
prispevkov in da nekatere delovne organizacije ne bodo imele dosti ali pa nič 
več dohodka za obdavčitev. Kot odbitno postavko bi najbrž kazalo upoštevati 
tudi stroške za splošni ljudski odpor. 

Najtežji problem pri odbitnih postavkah so prav gotovo osebni dohodki. 
Ce bi se upoštevali vsi izplačani osebni dohodki, bi se okrepila prizadevanja za 
večjimi osebnimi dohodki. Razlike med posameznimi organizacijami združenega 
dela bi se tako še povečale. Verjetno bo najbolj sprejemljiv prvi odstavek 18. 
člena osnutka zakona, da se upoštevajo bruto kalkulativni osebni dohodki, 
vendar bi v tem primeru morali težiti za modernejšimi in objektivnejšimi 
metodami, ki bi zagotavljale enak položaj temeljnih organizacij združenega 
dela. Ce kalkulativne osebne dohodke uveljavimo kot odbitno postavko, bi 
kazalo za več izplačane osebne dohodke — torej za stimulativni del osebnih 
dohodkov — in za izdatke, ki se izplačujejo iz sredstev sklada skupne porabe in 
imajo značaj osebnih dohodkov, uvesti progresivno lestvico obdavčenja. Sicer pa 
naj bi bila stopnja davka proporcionalna. 

Ce bi uvedli progresivno lestvico obdavčenja, bi morali ukiniti sedanji 
prispevek v skupne rezerve od izplačanih osebnih dohodkov in sedanji progre- 
sivni davek od izplačil iz sklada skupne porabe. Tak progresivni davek naj bi 
veljal tudi za področje negospodarskih dejavnosti, ki davka iz dobička na 
podlagi tega zakona sicer ne bi plačevale. 

Davčna osnova, to je dobiček ali dohodek, mora biti razumljiva in lahko 
izračunljiva. Zakon mora nedvoumno zajeti vse oprostitve, da ob davčnih na- 
povedih ne bi bilo nejasnosti. Najbrž bi bilo treba povedati tudi to, kaj pomeni 
ta zakon glede na srednjeročni plan SR Slovenije, kako bo vplival na posamezne 
panoge razvoja, kako ga bomo uskladili z davčnimi sistemi drugih republik in 
s tem zagotovili enotnost jugoslovanskega tržišča in kako bomo uredili prehodno 
obdobje in premostili težave, ki se bodo pojavile v prvem letu izvajanja zakona. 

Predlagatelj zakona naj bi pri izdelavi predloga zakona upošteval pripombe, 
ki so bile izrečene na sejah odborov in v raznih drugih razpravah. Predloži naj 
vse ustrezne predpise, zlasti pa uredi financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti. Le tako bo zakon dobil tisto mesto, ki mu ga želimo dati. 

Predsednik Miran Goslar: Obveščem sem, da je komisija na skupni 
seji pripravila predlog besedila v zvezi z razpravo o dogodkih na Koroškem. 
Prosim vas, da odidete v veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.30 in se je nadaljevala skupaj z enotnim 
zborom ob 15.40.) 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo republiškega in 
enotnega zbora. 

Preden bi vas seznanil s predlogom stališč, bi vam rad povedal, da je med 
razpravo o položaju slovenske manjšine v Avstriji in o odnosih med našo državo 
in Avstrijo skupščina SR Slovenije prejela vrsto brzojavk in protestnih pisem, 
med drugim protestno pismo ljubljanskih študentov, brzojavko družbenopolitič- 
nih organizacij občine Postojna, brzojavko dijakov in profesorjev gimnazije v 
Novi Gorici. Vsi izražajo ogorčenje zaradi šovinistične in nacistične gonje av- 
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strijskih ekstremistov proti koroškim Slovencem in podpirajo upravičene za- 
hteve rojakov na Avstrijskem. Pisma in protesti podobne vsebine so prihajali 
tudi na druge republiške organe, tako na republiško konferenco SZDL in izvršni 
svet, sekretariat za informacije in druge organe. 

Naj vam zdaj preberem besedilo, ki ga je sestavila komisija: 
Stališča skupščine SR Slovenije do organiziranega nasilja zoper slovensko 

narodnost na Koroškem ter do jugoslovansko-avstrijskih odnosov, sprejeta na 
skupni seji republiškega in enotnega zbora 20. oktobra 1972. 

Na podlagi vprašanj, ki so jih postavili poslanci vseh zborov, odgovora pred- 
stavnika izvršnega sveta nanje in razprave poslancev ter upoštevajoč ogorčene 
proteste slovenske in vse jugoslovanske javnosti zaradi sedanjega organiziranega 
šovinističnega nasilja proti slovenski manjšini v Avstriji in rušenja dobrih od- 
nosov med Jugoslavijo in Avstrijo, so poslanci republiškega in enotnega zbora 
na skupni seji 20. oktobra 1972 ugotovili: 

prvič, da je SFRJ po podpisu državne pogodbe z Avstrijo vložila velike 
napore za razvijanje koristnih stikov in sodelovanja med državama, v katerih 
je pomemben tudi delež SR Slovenije, 

drugič, da organizirano nasilje zoper slovensko narodnostno skupnost v 
Avstriji, ki ga načrtovano izvajajo zlasti v zadnjih mesecih, spravlja v nevarnost 
dosežene odnose med Jugoslavijo in Avstrijo, 

tretjič, da to nasilje daleč presega značaj nasprotovanja minimalnim ukre- 
pom slovenske narodnostne skupnosti, kot je zakon o postavitvi 205 topograf- 
skih napisov, ampak je zavzelo tak obseg in oblike, ki so v popolnem nasprotju 
z obveznostmi Republike Avstrije po državni pogodbi o vzpostavitvi neodvisne 
in demokratične Avstrije, hkrati pa pomeni resno grožnjo, da se položaj sloven- 
ske narodnostne skupnosti ponovno vrne v stanje, kot ga je le-ta imela v času 
nacizma, 

četrtič, posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da pristojni avstrijski organi tole- 
rirajo akcije šovinističnih in nacističnih elementov, ki kršijo določbe državne 
pogodbe in za katerih preprečevanje je Republika Avstrija zavezana pred pod- 
pisnicami pogodbe, med katerimi je tudi Jugoslavija, in pred OZN, 

petič, da Heimatdienst in druge šovinistične, revanšistične in neonacistične 
sile, ki še vedno delujejo v Avstriji, že 17 let vodijo načrtno in sistematično 
gonjo zoper uresničevanje njenih obveznosti iz državne pogodbe, onemogočajo 
uveljavljanje pravic slovenske narodnostne skupnosti po tej pogodbi, po dekla- 
raciji OZN o človeških pravicah in po drugih mednarodnih dokumentih, zavirajo 
reševanje odprtih vprašanj, kot so vrnitev arhivov in kulturnih vrednot, nasto- 
pajo proti pozitivnim jugoslovansko-avstrijskim odnosom, izražajo teritorialne 
pretenzije proti Jugoslaviji. 

Posebej negativno luč na dopuščanje delovanja takšnih organizacij meče 
tudi dejstvo, da se je ozemlje Republike Avstrije že izkoristilo kot izhodišče 
za subverzivno teroristično delovanje proti Jugoslaviji in da se na avstrijskem 
ozemlju razvija stalna protijugoslovanska dejavnost ustaških, belogardističnih 
in drugih sil. 

Zaskrbljujoče je zlasti dejstvo, da lahko te sile neovirano prenašajo na mla- 
dino svoje nacistične ideje in tradicije, šovinistični in velikonemški odnos do 
slovenske manjšine ter sovraštvo do socialistične Jugoslavije, 

šestič, z izvajanjem terorja na Koroškem in z neizvajanjem državne pogodbe 
se ustvarja stanje napetosti, ki ga ne želi niti Jugoslavija niti Avstrija, kar je 
prišlo do izraza tudi v izjavah odgovornih predstavnikov obeh držav. 
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Kljub temu, da Jugoslavija .in koroški Slovenci sami po uveljavitvi državne 
pogodbe stalno argumentirano opozarjajo na neizpolnjevanje pogodbe, na po- 
slabševanja položaja slovenske narodnostne skupnosti v Avstriji ter na proti- 
slovenski in proti jugoslovanski značaj delovanja koroškega Heimatdiensta in 
drugih šovinističnih in pronacističnih skupin in organizacij, niso avstrijske 
oblasti zoper te do danes ničesar ukrenile, ampak se njihova dejavnost nemoteno 
stopnjuje. 

Na podlagi vseh teh ugotovitev je skupščina SR Slovenije sprejela naslednja 
stališča: 

1. Podpira vse izražene zahteve koroških Slovencev po narodnih, kulturnih, 
gospodarskih in drugih pravicah. 

2. Poziva na nujnost, da republika Avstrija hitro in v celoti uresniči vse 
svoje meddržavne obveznosti do slovenske manjšine v duhu 7. člena državne 
pogodbe, še posebej pa, da ji zagotovi zaščito narodnostnega značaja in ustvari 
tudi potrebne pogoje za njen nemoteni narodni, kulturni in gospodarski razvoj. 

3. Prepovedati in preprečiti je treba dejavnost Karntner Heimatdiensta in 
drugih šovinističnih organizacij, ki je v nasprotju s 5. točko 7. člena državne 
pogodbe — sestavnega dela avstrijske ustave, ki avstrijsko vlado zavezuje, da 
»prepove dejavnost organizacij, katerih cilj je, da hrvaškemu in slovenskemu 
prebivalstvu odvzamejo njegov manjšinski značaj ali manjšinske pravice«. 

4. Skupščina SR Slovenije meni, da morajo pristojni organi Jugoslavije kot 
sopodpisnice državne pogodbe Republiko Avstrijo opozoriti tudi na dosledno 
uresničitev druge točke 9. člena državne pogodbe, ki nalaga razpustitev vseh 
organizacij, »ki se ukvarjajo s sovražno dejavnostjo zoper katerokoli članico 
OZN«. V ta okvir spadajo organizacije in skupine, ki izražajo teritorialne pre- 
tenzije do Jugoslavije in sovražno delujejo proti njeni državni ureditvi ter upo- 
rabljajo avstrijsko ozemlje kot izhodišče za svojo subverzivno dejavnost proti 
sosednji suvereni državi. 

5. Skupščina SR Slovenije meni, da so bili nujni in upravičeni vsi dosedanji 
koraki, ki so jih v zvezi z organizirano akcijo proti manjšini naredili njen 
izvršni svet in pristojni zvezni organi. Zahteva pa, naj pristojni organi tudi 
vnaprej odločno ukrepajo za zaščito pravic slovenske narodnostne skupnosti v 
Avstriji in za dosledno izpolnjevanje obveznosti, ki jih je le-ta prevzela z 
državno pogodbo in z drugimi mednarodnimi sporazumi. V tem okviru bo 
skupščina SR Slovenije podprla tudi vsako pobudo ali zahtevo koroških Slo- 
vencev za zaščito njihovih narodnostnih in človeških pravic. 

Zaradi stopnjevanja terorističnega pritiska je težak položaj slovenske narod- 
nostne skupnosti v Avstriji prerasel okvire Avstrije in jugoslovansko-avstrij- 
skih odnosov, saj je naletel na širok mednarodni odmev in obsodbo v svetovnem 
tisku. Ce se nasilje ne bo ustavilo, se bo internacionalizacija morala nadaljevati 
in stopnjevati tako moralno kot tudi politično in mednarodnopravno. 

Skupščina SR Slovenije pričakuje, da bodo pristojne avstrijske oblasti od- 
ločno ukrepale in naredile vse za spoštovanje državne pogodbe tudi v interesu 
dobrega sosedstva in evropskega sodelovanja. 

Slišali ste predlog stališč, ki ga dajem na glasovanje. (Ploskanje.) Kdor je 
za ta stališča, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so stališča do zaščite naše manjšine v Avstriji in do odnosov 
med SFRJ in Republiko Avstrijo sprejeta. 



47. seja 123 

Končujem sejo obeh zborov. Enotni zbor sejo takoj nadaljuje. 

(Skupna seja republiškega zbora in enotnega zbora je bila končana ob 15.50, 
seja republiškega zbora pa se je nadaljevala ob 15.55.) 

Predsednik Miran Gosi ar: Nadaljujemo razpravo o 4. točki dnev- 
nega reda. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o davkih občanov. 

Uvodno obrazložitev smo že slišali. Imamo pismena poročila odbora za 
finance in proračun, odbora za finance gospodarskega zbora in zakonodajno- 
pravne komisije ter mnenja, stališča in predloge delegatov občin. 

Želi kdo razpravljati? Tovariš Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Razpravo bom do skrajnosti skrajšal. Dinamika našega 
razvoja je takšna, da moramo zakone nenehno spreminjati in dopolnjevati. 
Temu se nikakor ni mogoče izogniti glede na obveznost, ki jo republiki nalagajo 
že sprejeti ustavni amandmaji, po katerih je tudi urejanje sistema obdavčitve 
prešlo v republiško pristojnost. Gre za spremembe, ki jih je treba čimprej ures- 
ničiti in tako dati dober zgled tistim, ki zavlačujejo uveljavitev ustavnih amand- 
majev in s tem zavirajo celoten razvoj. Res pa je, da na drugi strani mnogi 
kritizirajo, češ da nenehno spreminjamo in dopolnjujemo zakone, kar pa mnogo- 
krat ni učinkovito. Na to opozarja tudi novinar Marko Jakše v prispevku »De- 
žuje z jasnega« v Delu z dne 4. oktobra 1972. Navajam: »Pri tem pa spet na- 
letimo na čudno navzkrižje, da na eni strani pripravljamo zakone in samo- 
upravne predpise ob udeležbi nič koliko ljudi v širokih razpravah, na drugi 
strani pa je uveljavljanje teh predpisov in sprejemanje družbenih aktov v glav- 
nem še zunaj široke družbene kontrole, prepuščeno pogosto nosilcem družbene 
moči, ki nemalokrat enačijo skrb za zakonitost z etatizmom in administriranjem, 
izigravanje predpisov pa oznanjajo za samoupravljanje, poslovno skrb za uspeh 
podjetja in podobno.« 

Glede na to, da v tem smislu razpravlja tovariš Marko Jakše — sklicujoč 
se na mojo razpravo na prejšnji seji zbora dne 29. septembra 1972 — naj po- 
udarim, da tudi jaz želim, da bi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davkih občanov omogočil samoupravnim organom čim večjo notranjo kon- 
trolo tako pri izvajanju tega zakona kot pri izvajanju zakona o davkih iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela. 

Ce pa si je Marko Jakše razlagal moja izvajanja na prejšnji seji našega 
zbora tako, da naj vse nepravilnosti, tudi davčne, odpravita pravosodje in poli- 
cija, potem me ni pravilno razumel. V prvi vrsti sem za notranjo samoupravno 
kontrolo, vendar odobravam, da bo z zakonom, o katerem danes razpravljamo, 
dopolnjen postopek za ugotavljanje izvora premoženja, pristojnost za vodenje 
teh postopkov pa bo prenesena na posebne komisije. 

Uzakonjena naj bi bila tudi javnost podatkov o dohodkih. Že prejšnji zakon 
je določal postopek za ugotavljanje izvora premoženja, toda v praksi se žal 
ni uveljavil. Nekoč sem sprožil predlog za ugotavljanje izvora premoženja celo 
sam. Ne na policiji ah javnem tožilstvu, temveč v podjetju, kjer pa so bili samo- 
upravni organi žal nemočni, da bi zadevo razvozljali. Podobno je bilo tudi na 
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občinski upravi za dohodke. Celo javno tožilstvo in sodišča so morali marsi- 
kdaj dvigniti roke in družba je bila prikrajšana pri davkih na visoke osebne 
dohodke, skrite z fiktivnimi dnevnicami in potnimi stroški. Ko delavec, ki si 
danes prizadeva preprečiti utajevanje davkov in drugih zlorab in izkoriščanj, 
pa tudi nered v poslovanju, ne bo več občutil na sebi škodljivih posledic, tedaj 
bo to znak, da je notranja samoupravna kontrola že učinkovitejša in tedaj tudi 
posegi od zunaj ne bodo več potrebni v tolikšni meri kot sedaj. 

To je smisel vseh mojih dosedanjih razprav v zvezi z bogatenjem na račun 
utajevanja davkov in podobnih zlorab. 

Predsednik Miran Goslar: Kido še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks. 

Tudi ta zakon je bil vključen v obrazložitev tov. Florjančiča. Imamo pismeni 
poročili odbora za finance in proračun in zakonodajno-pravne komisije ter mne- 
nja, stališča in predloge delegatov občin. Zeli kdo razpravljati? Tovariš Pu- 
šenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Davek od skupnega dohodka občanov naj bi — zlasti po ukinitvi proračunskih 
prispevkov od osebnih dohodkov — imel čedalje bolj pomembno vlogo. Toda 
učinek tega davka je bil doslej zaradi izredno nizkih stopenj prav nepomemben. 
Lani je bilo plačano iz tega davka 21 700 000, letošnje prvo polletje pa 20 700 000 
N din. Sklepam, da bo znašal dohodek iz tega naslova le okrog 2 % proračun- 
skih prispevkov. Lestvica je milejša od lanske. Zavezanec, ki ne vzdržuje dru- 
žinskih članov in ki bo imel letos 5 milijonov skupnega dohodka, bo plačal 80 ti- 
soč starih din, to je 1,6 % od skupega dohodka. Občan, ki bo imel 6 milijonov 
dohodka, bo plačal 170 tisoč starih din, to je 2,8%. Za 7 milijonov bo treba 
plačati 330 000 starih din, to je 4,7, za 9 milijonov 910 tisoč, to je 10%, in za 
10 milijonov 1 340 000 din, to je 13%. 

Ce pa sta dva družinska člana, ki imata vsak po 5 milijonov starih din 
letnega dohodka, to je 10 milijonov dinarjev, bosta plačala le 160.000 starih 
dinarjev davka. To pa je prav toliko, kolikor plača sedaj davka — brez drugih 
prispevkov — kmečka družina, ki ima za 500 000 din katastrskega dohodka, kar 
pomeni, da ima 4 do 5 ha zemlje. 

Strinjam se s tem, da naj bi neobdavčljivi del dohodka znašal 25 000 ND, 
odbitek za vzdrževanje družinskega člana pa 10 000 din, nikakor pa se ne 
morem strinjati s predlaganimi stopnjami, ki predpisujejo le simbolični davek. 
Ne strinjam se tudi s tem, da veljata ugodnejša lestvica in višji odbitek za 
eno leto nazaj. Nekatere občine s tem davkom ne krijejo niti stroškov, ki jim 
jih to delo povzroča. Načelo, naj za družbene potrebe plačajo več tisti, ki od 
družbe več sprejemajo, razumejo občani povsem drugače, kot pa predvideva 
predloženi osnutek. Ce pa upoštevamo maloprodajni davek, ugotovimo, da 
plačajo občani z nizkimi dohodki neprimerno več kot občani z visokimi dohodki. 
Ti pa imajo poleg tega še razne druge vire dohodkov oziroma prejemkov, ki 
sploh niso obdavčeni. 

Ce bi sprejeli ta predlog, bi po mojem mnenju pomenilo, da govorimo eno, 
delamo pa drugo. Menim, da bi lahko načela, o katerih toliko govorimo, uresni- 
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čili tako, da bi pomembno zvišali davek od skupnega dohodka, hkrati pa znižali 
maloprodajni davek na izdelke, ki jih kupujejo prebivalci z nizkimi dohodki. 
Visoki dohodki nekaterih družin ustvarjajo že sedaj veliko političnih problemov, 
v prihodnje pa jih bodo še več, zlasti če ne bodo primerno obdavčeni. Ker 
odlaganje uvedbe družinskega davka na visok družinski skupni dohodek ne more 
biti v skladu z našo socialno politiko, poudarjam še enkrat, da sem za čim 
prejšnjo uvedbo tega davka. 

Nedavno je »Večer« objavil seznam tistih zavezancev, ki so lani imeli več 
kot 10 milijonov starih dinarjev skupnega dohodka. Mislim, da je to zelo v redu 
in želim, da bi tudi drugi časopisi objavljali imena ljudi z visokimi dohodki. 
Zelo sem presenečen, da je toliko zavezancev, ki so tako zelo prekoračili do- 
govorjeni maksimum, ki znaša 600 000 starih din mesečno, še bolj pa sem prese- 
nečen, da je med temi visokimi dohodkarji tudi nekaj pomembnih političnih 
ljudi, ki dobivajo — kakor lahko sklepamo iz tega seznama — dve plači. 

Predsednik Miran Goslar: Franc Svetelj ima besedo. 

Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram v javni razpravi izražen predlog, ki ga povzema tudi odbor za finance 
in proračun našega zbora, naj bi od nenapovedanega dohodka, ugotovljenega 
po posebnem postopku, plačal občan, pri katerem se tak dohodek ugotovi, 100 % 
davka. To pomeni, da se mu odvzame celoten znesek, ki ga je prigoljufal oziroma 
ukradel. Zakaj puščati takšnemu človeku 30%, če to ni njegovo? Mislim, da je 
treba ta predlog sprejeti. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Tovariš Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bom vam vzel preveč časa. V zvezi z razpravo tovariša Pušenjaka naj povem, 
da se lahko pogovarjamo o tem, da bi do predloga zakona izdelali tudi ostrejšo 
lestvico dohodka občanov, če bo skupščina to sprejela. 

Želim pa poseči v drugi del razprave tovariša Pušenjaka in v imenu se- 
kretariata za finance javno povedati, da se s takim načinom objavljanja in pri- 
kazovanja najvišjih osebnih dohodkov v Sloveniji ne strinjamo. (Mislimo, 
da je skrajno neprimerno, da si časopis tako dela reklamo in viša naklado. Rad 
bi povedal, da so imeli novinarji od februarja meseca, ko smo v republiški 
skupščini sprejeli zakon, možnost objaviti katerikoli dohodek v SR Sloveniji, 
vendar niso objavili r;iti ene številke. V ozračju, kakršno je sedaj, pa tako 
objavljanje dohodkov državljanov, ki so dohodke pridobili popolnoma pošteno 
in skladno z našo zakonodajo, upravičeno vzbuja odpor. Nikakor ni prav, če 
rečemo, da so vsi tisti, ki so na seznamu visokih osebnih dohodkov, tudi 
družbeni škodljivci, da so ta denar neupravičeno pridobili, da imajo dve plači 
in podobno. Med njimi so univerzitetni profesorji, ki imajo po pet in več pa- 
tentov, ki so izumitelji, med njimi so znanstveniki, publicisti itd. Naš interes 
je, da se vsi dohodki prijavljajo in da se od njih plačajo davki. Nikakor pa ne 
odobravamo takšnega obravnavanja visokih osebnih dohodkov. 

Smo odločno za to, da so podatki o osebnih dohodkih javni. To smo 
zapisali tudi v zakon. Mislim pa, da iz tega ni treba delati senzacij, ker gre 
— ponavljam — za državljane, ki so pošteno zaslužili dohodek in ga po veljav- 



126 Republiški zbor 

nem zakonskem sistemu tudi prijavili in plačali vse družbene dajatve. Torej 
ne gre za tiste, ki jih iščemo v zvezi s pismom izvršnega biroja ZKJ in tovariša 
Tita. 

Predsednik Miran Goslar: Ali želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Potem 
predlagam k tem trem točkam skupen sklep, in sicer: 

1. Osnutki zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v SR Sloveniji, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 
občanov in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks se sprejmejo. 

2. Pri pripravi predlogov zakonov izvršni svet upošteva pripombe in suge- 
stije, dane v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih, ter pripombe in 
predloge, dane v razpravi. 

3. Predloge zakonov naj izvršni svet pripravi do konca novembra. 
Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Glede nadaljevanja seje vprašam, ali ste za to, da nadaljujemo sejo po 

dnevnem redu, ali za to, da danes opravimo samo tiste točke, ki so nujne, druge 
pa preložimo na prihodnjo sejo. Tovariš Janko Cesnik ima besedo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Razpoloženje je 
zaradi pozne ure takšno, da bi odložili večino zadev, vendar moram opozoriti 
zbor — tovariš predsednik to že ve — da smo vezani na roke. Nisem proti temu, 
da nekatere točke danes odložimo, vendar bi se bilo dobro zmeniti za čim- 
prejšnjo sejo, tako da bomo predlagateljem omogočili, da predpise pripravijo 
v roku in da jih bo skupščina lahko sprejela še do konca leta. 

Predsednik Miran Goslar: Kar bomo danes odložili, bomo obravnavali 
na seji 8. novembra. Takrat bo glavna točka razprava o gibanju gospodarstva. 

Vidim, da je večina za to, da razpravljamo samo o najnujnejših stvareh. 

7. točka dnevnega reda je zakon o kompenzacijah proizvajalcem 
kruha. 

Predlagatelj je izvršni svet. Izvršni svet navaja, da je zvezni zakon, ki je 
določal kompenzacije za moko, zaradi višjih proizvajalnih cen na zvezni ravni 
prenehal veljati. Zato se s predlaganim zakonom uvaja republiška kompenzacija 
proizvajalcem kruha v smislu 4. točke X'XX(VI. amandmaja k ustavi SR Slove- 
nije. Izvršni svet je predlagal, da obravnavamo zakon v zadnji fazi. Mislim, 
da ni ugovorov proti skrajšanemu postopku. (Ne.) 

Predlog zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni promet, 
odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste 
prejeli. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati. Viktor Seitl ima besedo. 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Raz- 
pravljali smo o predlogu zakona in ugotovili, da je zakon nesistemski in da 
odstopa od načel, za katera se v Sloveniji zavzemamo. Kompenzacije za kruh 
bodo deležni tisti, ki so upravičeni, in tisti, ki niso upravičeni. Zato mislimo, 
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da bi bilo treba v skladu s predpisom o izločanju sredstev občinskim skupščinam 
omogočiti, da del izločenih sredstev nad 14 %> oziroma 16 °/o uporabijo za kom- 
penzacijo tistim kategorijam občanov, ki so socialno ogroženi. V skladih otro- 
škega varstva je možno nadomestiti ta sredstva, delovne organizacije pa tudi 
razpolagajo z zadostnimi sredstvi, da lahko to nadomestijo. To bi morali po 
mojem mnenju uskladiti tudi z načeli in stališči do socialnih razlik. Ker pa 
verjetno — glede na položaj v proizvodnji kruha — tega ni mogoče takoj 
izvesti in ker dejansko nastajajo izgube, ni drugega izhoda, kot da zakon sprej- 
memo, čeprav se z njim ne strinjamo. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Nihče več ne želi besede? (Ne.) 
Glasujmo torej o predlogu zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha. 

Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha 
sprejet. 

Sledi 16. točka dnevnega reda, to je srednjeročni načrt vodnega 
sklada SR Slovenije za obdobje 1971—1975 z dodatkom. 

Predlagatelj je vodni sklad SR Slovenije. Srednjeročni načrt vodnega 
sklada smo imeli že na dnevnem redu 45. seje. Takrat smo zaradi katastrofalnih 
poplav v Pomurju sprejeli sklep, naj se srednjeročni načrt dopolni in šele nato 
predloži skupščini. Zato imamo danes prvotni srednjeročni načrt in dodatek, 
ki predstavljata dokončni srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je pred- 
ložil predlog odloka o potrditvi celotnega srednjeročnega načrta vodnega go- 
spodarstva. Kdo želi razpravljati? Nihče se ne javlja k besedi. 

Torej glasujmo! Kdor je za sprejem predloga odloka o potrditvi srednje- 
ročnega načrta in dodatka, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je srednjeročni načrt z dodatkom k srednjeročnemu načrtu 
vodnega gospodarstva SR Slovenije sprejet. 

Imamo še zadnjo točko dnevnega reda, to so volitve in imeno- 
vanja. 

Najprej glasujemo o predlogu odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega so- 
dišča v Mariboru! Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Želi kdo 
razpravljati o tem odloku? (Ne želi.) 

Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog odloka je sprejet. S tem sta dolžnosti sodnika okrožnega sodišča 
v Mariboru razrešena Božidar Boezio in Franjo Vesenjak. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča 
v Mariboru. Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Želi kdo raz- 
pravljati? (Ne želi.) 

Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da smo sprejeli predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega 
gospodarskega sodišča v Mariboru in s tem izvolili za sodnika okrožnega gospo- 
darskega sodišča tovariša Božidarja Boezija, dosedanjega sodnika okrožnega 
sodišča v Mariboru. 

Nazadnje še odlok o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v 
Celju. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujmo! 

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

Tudi ta odlok je sprejet. Tovariš Ivan Les jak je razrešen dolžnosti sodnika 
okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 

Seja je končana. Hvala lepa! 

(Seja se je končala ob 16.20.) 



GOSPODARSKI 2R0R 

44. seja 

(29. septembra 1972) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora. 

Začetek seje ob 10. uri. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Pričenjam 44. sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. Opravičilo 

se je 12 poslancev. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Pred prehodom na določitev in obravnavo dnevnega reda bomo poslušali 

poročilo mandatno-imunitetne komisije v zvezi z obvestilom okrožnega sodišča 
Novo mesto, da je začelo kazenski postopek zoper poslanca gospodarskega zbora 
Petra Vujčiča. 

Prosim poročevalca mandatno-imunitetne komisije, da prebere poročilo. 
Besedo ima tovariš Žarko Zigon. 

Žarko Zigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poro- 
čilo mandatno-imunitetne komisije o obravnavi obvestila okrožnega sodišča 
Novo mesto, da je zoper Petra Vujčiča, poslanca gospodarskega zbora, uvedena 
kazenska preiskava, in predloga, da se da privoljenje za njegov pripor: 

»Mandatno-imunitetni komisiji gospodarskega zbora je bilo dne 27. julija 
1972 predloženo v proučitev obvestilo okrožnega sodišča Novo mesto, s katerim 
sporoča, da je zoper Petra Vujčiča, poslanca gospodarskega zbora, uvedena 
kazenska preiskava, ter hkrati predlaga, da gospodarski zbor da dovoljenje za 
pripor navedenega poslanca. 

Iz predloženih spisov je komisija ugotovila, da je bila na zahtevo okrožnega 
javnega tožilca iz Novega mesta s sklepom preiskovalnega sodnika okrožnega 
sodišča Novo mesto uvedena kazenska preiskava zoper poslanca gospodarskega 
zbora Petra Vujčiča, ki se izrecno opozorjen — na imuniteto ni skliceval, ker 
obstaja utemeljen sum, da je kot generalni direktor belokrajske trikotažne 
industrije »Beti« Metlika v sodelovanju s še nekaterimi obdolženimi storil 
kazniva dejanja: 

— zlorabe pooblastil v gospodarstvu po členu 231 c/II in I kazenskega za- 
konika ; 

9 
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— jemanja podkupnine po členu 225/IV v zvezi s členom 325/1 in VI ka- 
zenskega zakonika; 

— grabeža po členu 225/1 v zvezi s členom 314 a/II in III kazenskega za- 
konika ; 

— zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz člena 314/1 in III kazen- 
skega zakonika; 

— protipravnega zavzetja zemljišča, ki je družbena last, po členu 218 a/I 
kazenskega zakonika. 

Sodišče v svojem sklepu o uvedbi preiskave tudi navaja, da bo šele s pre- 
iskavo mogoče zbrati vse podatke in dokaze, na podlagi katerih bo mogoče 
odločiti, ali naj se vloži obtožnica, zoper koga in za katero dejanje, in na- 
tančneje ugotovita vloga in obseg odgovornosti posameznega obdolženca. 

Komisija je proučila tudi predlog omenjenega sodišča, da se da dovoljenje 
za pripor navedenega poslanca kot obdolženca, in sicer iz razloga po členu 176/11 
točke 1 zakona o kazenskem postopku, kajti iz poročila UJV Novo mesto in 
obvestila skupščine občine Metlika z dne 17. 7. 1972 je očitno, da se obdolženec 
namerava z begom izogniti kazenskemu postopku. Res je že pobegnil v tujino, 
potrebno pa bi bilo odrediti pripor in tiralico, če bi se morebiti vrnil oziroma 
ponovno pojavil v naši državi. 

Glede na značaj inkriminiranih dejanj, ki niso v zvezi z opravljanjem 
javne funkcije poslanca, je mandatno-imunitetna komisija sklenila predlagati 
zboru, da se obvestilo o uvedbi kazenskega postopka zoper poslanca gospodar- 
skega zbora Petra Vujčiča vzame na znanje in da se dovoli pripor navedenega 
poslanca. 

Ko sta obvestilo in predlog okrožnega sodišča v Novem mestu prispela v 
skupščino, gospodarski zbor ni bil zbran, zato je mandatno-imunitetna komisija 
v skladu s pooblastili, ki jih daje 56. člen poslovnika skupščine SR Slovenije, 
s svojimi odločitvami seznanila dne 31. 7. 1972 okrožno sodišče v Novem mestu. 
V skladu z določbami poslovnika daje sedaj mandatno-imunitetna komisija 
svojo odločitev v potrditev zboru. Predsednik Jože Lesar, 1. r.« 

Obveščam poslance, da lahko na kratko poročam tudi o vsebini kazenskih 
dejanj, če to zahtevajo. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Zigon, ker zbor to želi, prosim, da 
nadaljujete. 

Žarko Zigon: Pripominjam, da je to le izvleček in ne povsem podrobna 
obrazložitev kaznivih dejanj, ki jih je obdolžen Peter Vujčič: 

»Iz sklepa preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča Novo mesto o uvedbi 
kazenske preiskave zoper poslanca gospodarskega zbora Petra Vujčiča, je raz- 
vidno, da obstaja utemeljen sum, da je Peter Vujčič kot generalni direktor 
belokranjske trikotažne industrije »Beti« Metlika v sodelovanju s še nekaterimi 
soudeleženci storil naslednja kazniva dejanja: 

1. Kaznivo dejanje zlorabe pooblastil v gospodarstvu s tem, da je kot 
odgovorna oseba gospodarske organizacije z namenom, da bi pridobil proti- 
pravno premoženjsko korist za gospodarsko organizacijo, v kateri je zaposlen, 
z uporabo listin z neresnično vsebino, protipravno pridobil od skupnosti sredstva 
ter ustvaril in imel nedovoljene sklade v tujini in jih uporabljal. 

V letu 1969 je ob gradnji novega obrata krepirnice in barvarne podjetja 
Beti v Metliki skupaj s komercialnim direktorjem zasnoval načrt in sta se do- 
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govorila, da bosta del v tujini najetega deviznega kredita za uvoz opreme in 
strojev za nov tovarniški obrat, za odplačilo katerega niso imeli zagotovljenih 
lastnih deviznih sredstev, odplačala z devizami, ki jih bosta protipravno in 
skrivaj ustvarila v tujini z deviznimi plačili višjih cen pri uvozu surovin. Prav 
tako sta v začetku leta 1969 zasnovala načrt in se dogovorila, da bosta v tujini 
najela devizni depozit, za uporabo katerega bosta obresti in provizijo, za odpla- 
čilo katerih niso imeli zagotovljenih lastnih deviz, odplačala z razlikami v 
ceni uvoženih surovin. 

Kaznivo dejanje pooblastil v gospodarstvu je v dogovoru z direktorjem 
nekega drugega podjetja storil s tem, da sta kot odgovorni osebi gospodarske 
organizacije z namenom, da bi pridobila protipravno premoženjsko korist za 
gospodarski organizaciji, pri katerih sta zaposlena, napravila in uporabila listine 
z neresnično vsebino in ustvarila nedovoljen sklad v državi s preprodajo reten- 
cijske devizne kvote. 

2. Kaznivo dejanje jemanja podkupnine je storil s tem, da je osumljen, 
da je kot odgovorna oseba delovne organizacije, po uvozu že omenjene opreme 
in strojev za nov tovarniški obrat sprejel kot darilo ročno zlato uro. 

3. Kaznivega dejanja grabeža je osumljen s tem, da je kot odgovorna oseba 
delovne organizacije zlorabil svoj položaj in svoje pravice in si pri tem pri- 
dobil protipravno premoženjsko korist s tem, da je po neupravičeno nizki ceni 
kupil družinsko stanovanjsko hišo, ki je bila last podjetja »Beti«. 

4. Kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic je osum- 
ljen s tem, da je samovoljno naročil, da asfaltirajo tudi odsek poti do njegove 
stanovanjske hiše, kar je bilo plačano iz sredstev podjetja »Beti«. 

5. Kaznivo dejanje protipravnega zavzetja zemljišča je storil s tem, da je 
samovoljno zavzel in ogradil in k svoji zemljiški parceli priključil 300 m2 stavb- 
nega zemljišča, ki je družbena lastnina. 

Zaradi utemeljenega suma, da je storil zgoraj navedena kazniva dejanja, 
je uvedena preiskava. Šele med preiskavo bo mogoče zbrati vse podrobne po- 
datke in dokaze, na podlagi katerih bo mogoče odločiti, ali naj se vloži obtož- 
nica, zoper koga in za katero dejanje, ali naj se postopek morebiti ustavi. Zlasti 
pa bo mogoče šele s preiskavo, z zbiranjem nadaljnjih dokazov, z nadaljnjimi 
zaslišanji in izvedenskim delom natančneje ugotoviti vlogo in obseg odgovor- 
nosti obdolženca.« 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste poročilo mandatno-imunitetne komi- 
sije. Poročilo komisije dajem v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče. 

Končujem razpravo in dajem na glasovanje odločitev mandatno-imunitetne 
komisije, ki jo je sprejela in posredovala 31. julija 1.1., ko zbor ni bil zbran. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (15 poslancev.) 

Čeprav smo ravnokar glasovali, vidim in slišim, da želite, da ugotovimo 
kvorum oziroma da glasujemo poimensko. (Poslanci se strinjajo.) Potem pre- 
idemo na poimensko glasovanje, ker to zahteva zbor. 

Sekretar Boris Saj ina: Vsak poslanec naj odgovori z »za«, »proti« 
ali »vzdržal«. Cital bom samo priimke in vas prosim, da se odzivate. (Sekretar 
zbora kliče poslance, ki glasujejo.) Skupaj je glasovalo 54 poslancev. Od tega 

9» 
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je 31 poslancev glasovalo za potrditev odločitve mandatno-imunitetne komisije, 
23 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. 

Predsednik Tone Bole: Ker je večina poslancev glasovala za poročilo, 
je poročilo sprejeto. 

Prehajam na določitev dnevnega reda današnje seje. Za današnjo sejo pred- 
lagam zboru naslednji, razširjeni dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 42. in 43. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks; 
4. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slove- 

nije kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicij- 
skih kreditov; 

5. osnutek zakona o Narodni banki Slovenije; 
6. predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi 

v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgo- 
vinske in projektivne gospodarske dejavnosti; 

1: osnutek zakona o zemljiškem katastru; 
8. osnutek zakona o geodetski izmeri; 
9. predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem; 

10. informacija o stanju požarnega varstva v SR Sloveniji s predlogom 
sklepov in priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji; 

11. soglasje k predlogu za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo 
vgraditev pri proizvodnji potniških avtomobilov v volški tovarni avtomobilov 
iz SFRJ v ZSSR in o dobavah potniških avtomobilov; rezervnih delov, kovinsko- 
predelovalne opreme in materiala iz ZSSR v SFRJ ; 

12. soglasje k posojilni pogodbi z Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
za financiranje, gradnje 380-kilovatnega prenosnega omrežja Jugoslavije in 
sporazuma o garanciji, sklenjeni med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj; 

13. soglasje k sporazumu med ZD,A in SFRJ o zavarovanju ameriških 
privatnih investicij pred nekomercialnimi riziki; 

14. soglasje k ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo ptic; 
15. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh 

zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 
Ali se zbor strinja s predloženim dnevnim redom? (Da.) 
Ker pripomb ni, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Obveščam zbor, da sem poleg izvršnega sveta in predstavnikov predlaga- 

teljev aktov na sejo povabil še: gospodarsko zbornico SR Slovenije, republiški 
svet zveze sindikatov Slovenije, guvernerja Narodne banke Slovenije, pred- 
stavnika republiške konference SZDL Slovenije, predstavnika geodetske uprave 
SR Slovenije, predstavnika skupnosti SR Slovenije za varstvo okolja, pred- 
stavnika gasilske zveze Slovenije ter pristojne republiške upravne organe. Pred- 
stavnike pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
42. in 43. seje zbora. 

Zapisnika ste prejeli skupaj s sklicem za današnjo sejo. Ima kdo pripombe 
k zapisniku 42. in 43. seje zbora? (Ne javi se nihče.) 
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Ce pripomb ni, ugotavljam, da sta zapisnika 42. in 43. seje zbora odobrena. 

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

Obveščam zbor, da je poslanec Danilo Cerkvenik na svoje dodatno poslansko 
vprašanje medtem že prejel pismen odgovor izvršnega sveta. 

Na poslansko vprašanje tovariša Stojana Makovca, ki ga je postavil na 
42. seji, bo odgovoril tovariš Marjan Ekart. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tovariš Stojan 
Makovec, poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije, je postavil 
izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje: Ali lahko izvršni svet ustrezno 
ukrepa, da se preprečijo pojavi, ko posamezni avtoprevozniki odjavljajo obrt 
v svoji občini, in se zaradi ugodnejših pogojev v drugih občinah oziroma de- 
lovnih organizacijah v njih zaposlujejo kot pogodbeni avtoprevozniki? 

Poslanec tovariš Makovec pripominja, da gre za avtoprevoznike, ki so 
odjavili obrt avtoprevozniških storitev pri skupščini občine Ajdovščina in se 
zaradi manjših dajatev zaposlili oziroma dali tovorne avtomobile v najem 
kmetijski zadrugi v Ribnici. Tovariš poslanec tudi sprašuje, ali je sklepanje 
takih pogodb s strani delovnih organizacij, ki posameznim občanom omogočajo, 
da se izognejo plačilu davkov oziroma večjih dajatev, v okviru veljavnih pred- 
pisov dovoljeno. Odgovor: 

Nekaj delovnih organizacij v SR Sloveniji, podobno kot tovariš poslanec 
ugotavlja za kmetijsko zadrugo Ribnica, z lastniki tovornih motornih vozil 
sklepa pogodbe o najemu teh vozil. Čeprav gre formalno-pravno samo za po- 
godbe o najemu vozil, se dejanska razmerja med pogodbenima strankama po 
svoji vsebini od tega močno oddaljujejo. Gre za posebno razmerje, v katerem 
se prepletajo elementi najema in delovnega razmerja lastnika vozila. Take 
pogodbe je možno izpodbijati, če se izkaže, da je z njimi storjen gospodarski 
prestopek ali prekršek. Ker pa so za tako presojo pristojni le pravosodni organi, 
bo republiški sekretariat za finance s temi pogodbami seznanil pristojno javno 
pravobranilstvo, da jih prouči in tudi ukrepa v mejah svoje pristojnosti. 

Čeprav je težnja po izognitvi davčnim obveznostim ali po manjših dajatvah 
pri posameznikih nedvomno tudi motiv za sklepanje takih pogodb z delovnimi 
organizacijami, moramo opozoriti, da se v okviru takega sodelovanja dosežen 
dohodek po veljavnih predpisih ni v ničemer blažje davčno obravnavan kot 
dohodek, dosežen s samostojnim opravljanjem avtoprevozniške dejavnosti. 
Nasprotno, dohodek, dosežen z oddajanjem vozil v najem, predstavlja dohodek 
od premoženja, ki se obdavčuje z davkom od dohodka od premoženja, in sicer 
po bistveno višjih stopnjah, kot se obdavčujejo po veljavnih predpisih osebni 
dohodki, doseženi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. Ce torej v praksi 
kljub temu prihaja do tega, da je obremenitev dohodkov, doseženih s takšnimi 
pogodbami, manjša kot obremenitev dohodkov samostojnih avtoprevoznikov z 
enakim obsegom prometa in enakim dohodkom, potem vzrok ni v sistemu, 
temveč v tem, da dejansko dosežen dohodek v takih aranžmajih ni realno 
ugotovljen in s tem tudi neustrezno davčno zajet. Ugotavljamo zlasti poskuse 
zniževanja zneska najemnine na račun pretirano visokih stroškov ter nerealno 
visoke amortizacije. 

Republiški sekretariat za finance ukrepa v vseh ugotovljenih primerih takih 
izigravanj tako, da od občinskih upravnih uprav zahteva dosledno preveritev 
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resničnosti davčnih napovedi. Lanskega maja je s posebno okrožnico na te 
pojave opozoril tudi občinske upravne organe. Sklenitev take pogodbe namreč 
sama po sebi nima nobenih posledic pri krajevni pristojnosti za obdavčitev. 
Zavezanec je namreč tudi po sklenitvi take pogodbe še naprej obdavčen v 
občini, kjer ima svoje stalno prebivališče, le da v tej občini ne plačuje več 
davka od obrtne dejavnosti, temveč davek na dohodke od premoženja. Res je, 
da vzporedno s sklenitvijo takih pogodb večkrat prihaja tudi do izmišljenih 
sprememb stalnega prebivališča. 

Republiški sekretariat za finance od davčnih uprav dosledno zahteva odstop 
takih zavezancev pristojnim občinam. Moram reči, da je samo davčna uprava 
Ribnica na intervencijo sekretariata lani in letos odstopila pristojnim občinam 
20 avtoprevoznikov, ki so bili obdavčeni v tej občini, čeprav sami in njihove 
družine živijo drugje. 

Izvršni svet pri tem poudarja, da je treba prakso prevzemanja zavezancev 
med občinami na podlagi izmišljenih stalnih prebivališč in s podobnimi izigra- 
vanji odločno prekiniti. Taka praksa ni le grobo izigravanje davčnih predpisov 
in predpisov o stalnem prebivališču, temveč neposredno nasprotuje našim 
prizadevanjem za dosledno izvajanje davčne politike in naporom, da na tem 
področju ustvarimo red. Zato bo republiški sekretariat za finance v mejah svoje 
pristojnosti tudi v prihodnje brezkompromisno zahteval spoštovanje zakonitih 
predpisov. Ne bi smela izostati tudi družbenopolitična ocena teh pojavov in 
s tem povezana politična odgovornost ne le neposrednih nosilcev teh pojavov, 
temveč vseh, ki take pojave spodbujajo ali ustvarjajo. Ti pa niso vedno in povsod 
samo v davčnih upravah. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Ekart, prosim, če tovarišu poslancu 
posredujete tudi pismeni odgovor. 

Na poslansko vprašanje tovariša Jožeta Slaviča, ki ga je izvršnemu svetu 
postavil 13. 7. tega leta, bo odgovoril tovariš Jože Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije, tovariš Jože Slavič, 

je izvršnemu svetu postavil naslednje vprašanje: 
Kako se bo izvajala druga multilateralna kompenzacija v tem letu oziroma 
a) ali so predvideni drugačni načini prijav udeležencev, 
b) ali je zagotovljeno, da bo trajala manj časa, 
c) kako bo zagotovljena gospodarska smotrnost poteka odplačil in prio- 

riteta? 
Odgovor: Pri glavni centrali službe družbenega knjigovodstva je imenovana 

komisija, ki naj bi proučila način izvedbe druge faze obvezne multilateralne 
kompenzacije. Cilj je, da bi se druga faza kompenzacije izvedla bolj uspešno 
in hitreje kot se je prva. Na podlagi informacije o delu komisije dajemo na vaše 
vprašanje naslednji odgovor: 

pod a) Komisija predlaga, da se za drugo fazo kompenzacije prijavljajo ob- 
veznosti uporabnikov družbenih sredstev, ki dospejo do 30. 9. 1972. Prijava 
mora biti enkratna in ne sukcesivna, tako kot je bila v prvi fazi kompenzacije. 
Zadnji rok za prijavo bi moral biti nepreklicen in ga ne bi smela zamuditi 
nobena organizacija. 

pod b) Kot najbolj ugoden čas, v katerem naj se kompenzacija opravi, se 
predvideva čas od 6. novembra do 5. decembra, tako da bi uporabniki druž- 
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benih sredstev dobili poročila o opravljeni kompenzaciji in naloge za obračun 
že 6. in 7. decembra tega leta. Da bi se čas kompenzacije skrajšal, je izpopol- 
njena tehnika obdelave podatkov pri službi družbenega knjigovodstva. 

pod c) Komisija je posebej proučila vprašanje prioritete izkompenziranih 
obveznosti. Prioriteto naj bi po možnosti imeli sodni sklepi in akceptni nalogi. 
Ce to ne bi bilo izvedljivo, predlaga komisija, da se kompenzacija opravi v dveh 
stopnjah. V prvi stopnji naj bi se izkompenzirali sodni sklepi in akceptni nalogi, 
v drugi pa neizkompenzirani zneski iz sodnih sklepov in akceptnih nalogov ter 
redne obveznosti. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Slavič, ali si zadovoljen z odgovorom? 

Jože Slavič (iz klopi): Rok bi bil lahko še krajši. 

Predsednik Tone Bole: Na pismeno poslansko vprašanje tovariša To- 
neta Polajnarja, ki ga je postavil 12. tega meseca, bo odgovoril tovariš dr. 
Miroslav Saje. 

Dr. Miroslav Saje: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec 
tovariš Jože Polajnar je naslovil na izvršni svet nekatera vprašanja o pro- 
metu z zemljišči. V svojem pismenem zahtevku je, potem ko je obrazložil posa- 
mezna zakonska določila s področja zemljiške politike, zahteval odgovore na 
nasledn j a vprašanj a: 

1. Ali je mogoč promet z zemljišči, ki so z urbanističnimi redi določena 
kot stavbna zemljišča? 

2. Ali ima občinska skupščina na teh zemljiščih predkupno pravico? 
3. Kako je treba razumeti drugo alineo 42. člena zakona o razlastitvi in o 

prisilnem prenosu pravice uporabe? 
4. Katere naloge uresničuje občina po sprejetih urbanističnih dokumentih 

in katera kupna pogodba je sklenjena namesto razlastitve v smislu določb 4. 
člena zakona o davku na promet nepremičnin? 

5. Kaj se šteje za kmetijsko zemljišče in kateri pridobitnik lastninske pra- 
vice ali pravice uporabe mora plačati ta davek, če se zemljišče večkrat prenese 
v smislu zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se 
uporabljajo v nekmetijske namene? 

Odgovor: Koncepcija zemljiške politike, ki smo jo deloma uresničili z 
republiškimi zakoni, ki jih omenja tovariš poslanec, izhaja iz »predloga izhodišč 
za ureditev prometa z zemljišči«. Ta dokument so hkrati z osnutki omenjenih 
zakonov obravnavali tudi pristojni skupščinski odbori ter republiški in gospo- 
darski zbor te skupščine. 

V izhodiščih je bila poudarjena potreba, da z določenimi pravnimi instituti 
omogočimo prehod nezazidanega stavbnega zemljišča v družbeno lastnino ozi- 
roma v upravljanje občine, da bi s tem materializirali urbanistično politiko 
in tako zagotovili organiziran razvoj mest in naselij in smotrno izrabljanje 
slovenskega prostora. 

Hkrati z uresničevanjem tega cilja smo v izhodiščih poudarjali pomen kon- 
troliranega pravnega prometa z zemljišči s strani družbenih dejavnikov, iz- 
hajajoč iz ustavnih načel, da zemljiška gradbena renta pripada družbi, ne pa 
lastnikom in imetnikom pravice uporabe na zemljiščih. V sedanjih zakonih so 
bila zato sprejeta ustrezna pravna pravila, ki sodelujejo tudi v smeri prepreče- 



136 Gospodarski zbor 

vanja prisvajanja ekstra profita na zemljišču, ustvarjenega brez osebnega dela 
in lastnih vlaganj njihovih lastnikov ter preprečevanja špekulacije z zemljišči, 
ki se je v zadnjem obdobju razmahnila zlasti na območju mest in večjih naselij. 
Ker smo z omenjenimi zakoni lahko uredili le nekatera vprašanja, ne pa celotne 
problematike, ki zadeva zemljiško politiko, se zdi, da posamezne določbe teh 
zakonov niso dovolj jasne za praktično uporabo. V tem smislu daje izvršni svet 
na poslansko vprašanje tale odgovor, izhajajoč slej ko prej iz sprejetih osnov 
naše prihodnje zemljiške politike. 

Združujem prvo in drugo vprašanje in dajem tale odgovor: 
Prepoved prometa s kmetijskimi zemljišči po 19. členu zakona o razpola- 

ganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem se ne nanaša na nezazidana stavbna 
zemljišča, ki jih določa urbanistični red, temveč izključno na kmetijska zem- 
ljišča. Zakon namreč ni v ničemer posegel v spremembe sprejetih urbanističnih 
dokumentov, bodisi da gre za urbanistične načrte, zazidalne načrte ali za urba- 
nistični red v občini. V 2. členu tega zakona je dana opredelitev stavbnega 
zemljišča, za katero so uveljavljeni pravni instituti. Gre za stavbna zemljišča 
v mestih in naseljih, ki imajo urbanistični načrt ali zazidalni načrt. Na teh 
območjih je namreč potrebna družbena intervencija, ker se na njih pojavlja 
nezakonit promet, prilaščanje zemljiške rente, stihijska in črna zazidava in 
podobne anomalije. Promet z zemljišči, ki jih občinski urbanistični redi na- 
menjajo za gradbene namene, je torej prost. To pomeni, da se za taka 
stavbna zemljišča ne uveljavlja prisilni prenos pravic uporabe na občino in 
da na takih zemljiščih občina tudi nima predkupne pravice. Individualna stano- 
vanjska gradnja na teh območjih ni ovirana in lahko normalno poteka. 

Odgovor na tretje vprašanje: Druga alinea 42. člena zakona o razlastitvi 
in o prisilnem prenosu pravice uporabe, ki določa, da se šteje za stavbno zem- 
ljišče tudi takšno zemljišče, za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovo- 
ljenje, se nanaša na situacijo, ko je lastnik ali imetnik pravice uporabe na 
zemljišču pridobil lokacijsko dovoljenje. S tem dovoljenjem je bilo na oblastveni 
način priznano zemljišču svojstvo stavbnega zemljišča, zato se v razlastitvenem 
postopku tako zemljišče šteje za stavbno zemljišče. To načelo velja za vsa 
zemljišča, za katera je bilo izdano lokacijsko dovoljenje. 

Odgovor na četrto vprašanje: Tretja točka 4. člena zakona o davku na pro- 
met nepremičnin ima v mislih primer, ko občina v skladu z veljavnimi predpisi 
sama nastopa kot premoženjsko pravni subjekt. Kot tak subjekt je lahko tudi 
investitor za gradnjo komunalnih naprav, stanovanj, šol in podobnih objektov, 
ki so določeni v sprejetih urbanističnih dokumentih. Kadar občina odkupuje 
nepremičnine v tem svojstvu in v te namene, je mogoča oprostitev plačila 
prometnega davka. Naslednja, 4. točka tega člena obravnava primere, ko inve- 
stitor sklene kupno pogodbo, da bi uveljavil razlastitev za potrebe gradnje 
takega objekta, za katerega bi bila sicer razlastitev dovoljena po zakonu o raz- 
lastitvi in o prisilnem prenosu pravic uporabe. Če v takih primerih pride do 
sporazumnega prenosa zemljišča iz zasebne lastnine v družbeno lastnino in je 
tak sporazum potrjen s kupno pogodbo, je prodajalec oproščen plačila pro- 
metnega davka. 

Ne glede na to obrazložitev opozarjamo, da je prometni davek od nepre- 
mičnin dohodek občine, da predpisovanje njegove višine in tudi oprostitev spada 
v pristojnost občine in da je zato občinska skupščina sama pristojna, da odloča 
o tem, kaj je potrebno za uresničevanje njenih nalog v urbanističnih doku- 
mentih in ali je podano dejansko stanje za oprostitev prometnega davka pri 
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prenosu nepremičnin s kupno pogodbo namesto z razlastitvijo. Ne glede na to je 
republiški sekretariat za finance naročil vsem davčnim upravam, naj preskrbijo 
mnenja premoženj sko-pravnega organa občinske skupščine o tem, ali je pogodba 
sklenjena namesto razlastitve, preden priznajo to oprostitev. 

Na peto vprašanje dajem tale odgovor: 

Namen zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se 
pridobivajo v nekmetijske namene, je ta, da se izgubljene kmetijske površine, 
ker jih ni mogoče nadomestiti v naravi, nadoknadijo z usposobitvijo drugih 
zemljišč za kmetijsko obdelavo s pomočjo denarnih sredstev, ki jih plačujejo 
tisti investitorji, ki uporabijo kmetijsko površino za gradbeni ali drugi namen. 
Za kmetijsko zemljišče po tem zakonu se šteje vsako zemljišče, ki je v naravi 
kmetijsko zemljišče, vključno tudi neobdelano zemljišče, čeprav je morebiti tako 
zemljišče po splošnih urbanističnih dokumentih ali po pravkar obravnavanih 
zakonih določeno kot stavbno zemljišče. Republiški davek na promet kmetijskih 
zemljišč se plača samo pri prvem pravnem prenosu kmetijskega zemljišča ter 
so nadaljnji prenosi pravice uporabe na njem oproščeni tega davka. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Polajnar, ali vas odgovor zadovoljuje? 

Tone Polajnar (iz klopi): Rad bi pismen odgovor. Menim, da bi 
odgovori na poslanska vprašanja morali biti kratki, preprosti in jasni. 

Predsednik Tone Bole: Če sem prav razumel, je pripomba tovariša 
bila, da bi odgovori morali biti bolj natančni. Je tako, tovariš Polajnar? (Da.) 

Med sklicem seje je poslanec Franc Petauer postavil izvršnemu svetu pisme- 
no vprašanje. Ali lahko predstavnik izvršnega sveta odgovbri že na današnji 
seji? (Ne.) 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ce predstavnik izvršnega sveta ne more odgovoriti, bi prosil, da bi čimprej 
dobil pismen odgovor, ker me glede na vsebino vprašanja odgovor zelo zanima. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi postaviti novo poslansko vprašanje? 
Tovariš Janez Ster. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zaradi 
kompenzacij za moko smo pred kratkim dobili nove zvišane prometne davke 
za vse gradbene materiale. Ker menim, da to bistveno posega v življenjski 
standard predvsem tistih naših delavcev, ki gradijo svoje hiše — ne zato, ker bi 
imeli preveč denarja, temveč zato, ker drugače do stanovanja ne moremo priti 
— in še posebej v našo stroko, v kateri novi davki bistveno motijo legalni 
promet z lesom, bi želel slišati odgovor na tole vprašanje: 

Kateri motivi so vodili izvršni svet, da je dal soglasje za to kompenzacijo, 
saj vemo, da je bil za to potreben medrepubliški dogovor? Ali izvršni svet lahko 
predloži kalkulacijo, koliko denarja gre za to kompenzacijo oziroma koliko se ga 
bo zbralo z zvišanimi davki? Morda precej več, kot je potrebno. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Tovariš Jože Javornik. 
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Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V letu 1972, zlasti v poletni turistični sezoni, so bile motnje pri oskrbi gostinstva 
in drugih kupcev z živinorejskimi proizvodi, predvsem s svežim mesom. Izvrš- 
nemu svetu postavljam naslednja poslanska vprašanja: 

Kako ocenjuje sposobnost živinorejske proizvodnje v SR Sloveniji za ne- 
moteno oskrbo kupcev? 

Kako ocenjuje sposobnost delovnih organizacij, ki se ukvarjajo s predelavo 
in prometom živil živinorejskega izvora glede na nesorazmerja cen med surovi- 
nami in končnimi proizvodi? 

Kaj bo izvršni svet storil, da se zagotovi v letu 1973 normalna oskrba 
porabnikov mesa in drugih živinorejskih proizvodov? 

Želim obsežnejše odgovore z ustreznimi podatki in analizami ter utemeljit- 
vami. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Tovariš Natan Bernot, prosim! 

Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Naša država je 
poleg Avstrije in Italije članica regionalne grupe SUDEL evropske unije za 
proizvodnjo in transport električne energije. 

Napeljan je bil 220-kilovoltni daljnovod, ki povezuje električno omrežje 
Jugoslavije, Avstrije in Italije. V Sloveniji sta bila napeljana povezovalna 
daljnovoda Podlog na Selu za smer proti Avstriji ter Divača za smer proti 
Italiji. Smoter tega povezovanja je bilo vzporedno obratovanje s sosedoma. Kot 
je javnosti znano, so bile prve priprave že opravljene enako tudi poskusno 
obratovanje tega obroča. S paralelnim obratovanjem bi dosegli večjo zanesljivost 
pri dobavi električne energije in boljšo kvaliteto. Izvršni svet vprašujem, zakaj 
se pripravljeno in že zgrajeno omrežje ne vključi v vzporedno obratovanje? 

Drugo vprašanje: »Gospodarski vestnik« je v zadnji številki priobčil infor- 
macijo, da manjka za investicije v Jugoslaviji 15 milijard, to je 1500 starih 
milijonov za nepokrite investicije. Struktura teh nepokritih investicij je taka, da 
je SR Slovenija udeležena približno z dvema odstotkoma. Ali izvršni svet meni, 
da je SR Slovenija s tem odstotkom na čelu novega procesa, ki bo potegnil 
vse ostale za sabo, ali je na repu, ki jo bo potegnil v drugačno gospodarsko 
situacijo? 

Na prvo vprašanje bi želel tudi pismen odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Prosim, tovariš Franc Petauer. 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zadnjem času smo bili priča precejšnji sladkorni mrzlici, ki je v mnogih 
proizvodnih delovnih organizacijah povzročila težave zaradi pomanjkanja slad- 
korja kot surovine, pri kupcih pa psihozo mrzličnega nakupa iz bojazni, da bo 
sladkorja zmanjkalo. Poglavitni vzroki takšne psihoze so bile nepravilne infor- 
macije v dnevnem tisku — mogoče so celo bile pravilne, vendar časovno ne- 
usklađene o nevarnosti povišanja cene sladkorja zaradi zvišanja cene sladkorne 
pese. Zaradi nezadostnih zalog tega blaga v trgovskih organizacijah in državnih 
rezervah se je zgodilo, da sta bili Slovenija in Jugoslavija brez sladkorja 2, 3, 
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4 ali celo 5 dni. Kaj bi se zgodilo, če bi nas prizadela večja naravna nesreča 
ali če bi nastopilo vojno stanje? 

V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu oziroma sekretariatu za gospo- 
darstvo naslednje vprašanje: 

Kdaj bomo končno uredili vprašanje materialnih rezerv v SR Sloveniji, ki 
bodo zagotovile prebroditev kriz, ki bodo vedno nastopale spričo tega, da doma 
nimamo dovolj tega proizvoda in da smo približno z 20 do 25 '% odvisni od 
uvoza? Čeprav smo to vprašanje reševali že več let, še do danes ni rešeno. Zdi 
se mi, da je pojav, ki smo ga doživeli pred dnevi, resno opozorilo, da tega 
vprašanja ne kaže več odlagati. 

V časopisu beremo, da je v domačih tovarnah, ki so blizu slovenskim mejam, 
okrog 14 000 ton sladkorja, ki pa ga ne dajo v promet, ker ni rešeno vprašanje 
maloprodajnih cen. Vse to mora kupec prenašati in upravičeno kritizira trgovino, 
organi, ki so za to pristojni, pa kritizirajo direkcijo za prehrano, ki pravi, da 
trgovina ni pravočasno vplačala sladkorja. Vemo pa, da ima trgovina velike 
količine sladkorja predplačanega, vendar ga ne dobi, zaradi neusklađene urbani- 
zacije in distribucije tega blaga. 

Prosim, da republiški sekretariat za gospodarstvo odgovori na postavljeno 
vprašanje. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
(Nihče.) Potem lahko končam to točko dnevnega reda. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in predlagal, da ga obravnavamo po 
skrajšanem postopku, to je kot predlog zakona. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona in 
predlagani način obravnave? Besedo ima tovariš Jože Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
juniju in avgustu letos je bilo območje severovzhodne Slovenije prizadeto 
s poplavami in neurji. Po ocenitvi je bilo za okrog 350 milijonov dinarjev škode. 
Obsežna solidarnostna akcija zbiranja pomoči za ublažitev nastalih posledic je 
bila organizirana po vsej Sloveniji. 

Izvršni svet je v svoji pristojnosti sprejel več ukrepov. Skupščini pa danes 
predlaga, da sprejme: 

1. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks. 

Po tem predlogu bodo plačevanja republiškega davka od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, ki za leto 1972 znaša 0,76% od bruto osebnega dohodka, 
oproščene organizacije združenega dela, ki se na prizadetih območjih ukvarjajo 
s kmetijsko proizvodnjo. Navedena oprostitev bo veljala za vse leto, in sicer za 
tiste prizadete organizacije združenega dela, ki jih je ugotovil izvršni svet. 
Z istim zakonom bo republika odstopila prizadetim občinam na območju, ki ga 
ugotovi izvršni svet, republiški davek od kmetijske dejavnosti, ki ustreza 12 °/o 
od davčne osnove in ga plačujejo zavezanci, katerim se ne odmerja prispevek 
za zdravstveno zavarovanje kmetov. Ta odstop velja za vsa vplačila tega davka 
v prizadetih občinah, izvršena od 1. januarja do 31. decembra letos. 
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2. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slo- 
venije kmetijskimi delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investi- 
cijskih sredstev. 

S predlaganim podaljšanjem veljavnosti navedenega zakona, in sicer za leto 
1973 in 1974, bi prispevek, ki ga daje republika kmetijskim delovnim organi- 
zacijam za plačevanje anuitet od investicijskih kreditov in znaša 10 milijonov 
dinarjev na leto, dobile samo tiste kmetijske delovne organizacije, ki so imele 
v letu 1972 večjo škodo zaradi poplav in neurja, določil pa bi jih izvršni svet. 

Povzetek vseh ukrepov, ki so bili predlagani oziroma sprejeti za oblažitev 
škode, povzročene s poplavami in neurji v letu 1972 v tej skupščini in izvršnem 
svetu, sem prebral že na seji enotnega zbora, zato tega ne bi ponavljal. 

Predsednik Tone Bole: K predlogu zakona ste prejeli pismeno poročilo 
odbora za finance našega zbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije, v 
katerem predlaga redakcijski amandma k 2. členu. 

Najprej se moramo odločiti, ali bomo predlog zakona obravnavali po skraj- 
šanem postopku. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja z obravnavo po skrajšanem postopku. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) Če nihče 
ne želi, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona skupaj z 
redakcijskim amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 2. členu. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o dopolnitvi zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slovenije kmetij- 
skim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov. 

Obrazložitev ste slišali že pri prejšnji točki. Prejeli ste pismeni poročili 
odbora za finance in zakonodajno-pravne komisije. Odbor in komisija nimata 
pripomb. 

Ali se zbor strinja, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem po- 
stopku? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
osnutka zakona o narodni banki Slovenije. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Prosim predstavnika izvršnega 
sveta, da obrazloži osnutek zakona, če meni, da je to potrebno. 

Besedo ima tovariš Jože Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred 
vami je osnutek zakona o Narodni banki Slovenije, ki ga je pripravil izvršni 
svet skupščine SR Slovenije skupaj z Narodno banko Slovenije. Dosedanje 
razprave v pristojnih odborih skupščine, v zakonodajno-pravni komisiji in v 
javnosti so potrdile osnovne usmeritve, ki so dane v osnutku, in hkrati pokazale, 



44. seja 141 

da gre za urejanje področja, ki je z več vidikov izredno pomembno za naš 
nadaljnji razvoj. Nekatere izmed njih še posebej poudarjam. 

Z zakonom o Narodni banki Slovenije prevzema republika Slovenija skladno 
z doseženo stopnjo razvoja med narodi in narodnostmi oziroma med republi- 
kami in pokrajinama, ki smo jo opredelili v lanskih spremembah zvezne ustave, 
pomembno in odgovorno funkcijo v skupni kreditno-monetarni politiki. Ker 
gre za področje, ki ima — čeprav včasih preveč poudarjeno — zelo pomembno 
vlogo v skupni ekonomski politiki Jugoslavije, bi morali pri končnem obli- 
kovanju predloga zakona z vso pozornostjo proučiti v razpravi dane pripombe 
in to vlogo ter odgovornost jasneje opredeliti. Pri tem moramo seveda spoštovati 
veljavni zakon o Narodni banki Jugoslavije, ki tudi urejata ta vprašanja, ki 
pa mora biti po našem prepričanju dopolnjen ravno v tem delu, namreč tam, 
kjer so določila o odgovornosti, pristojnosti in načinu odločanja o pomembnih 
vprašanjih s področja skupne kreditno-monetarne politike. 

Na to nas zlasti opozarja letošnje izvajanje skupne kreditno-monetarne 
politike in trenutno stanje, ki vznemirja, ker je rezultat tega predlog za veliko 
povečanje z ekonomsko politiko določenega obsega primarnega denarja. Za 
takšno stanje ne gre izvzemati odgovornosti delo sveta guvernerjev Narodne 
banke Jugoslavije, ki je slonelo na lani sprejetem zakonu. Nikakor ne gre za 
to, da bi se izogibali soodgovornosti za nastali položaj, res pa je, da se odloča 
o zelo pomembnih vprašanjih z navadno ali z dvotretjinsko večino in to o vpra- 
šanjih, o katerih bi se po našem mnenju moralo odločati s soglasjem. 

Z ustavnimi spremembami smo oblikovali institucijo dogovarjanja v med- 
republiških komitejih. Za vprašanja, ki so dostikrat po pomenu in obsegu dosti 
manjša, se v svetu guvernerjev Narodne banke Jugoslavije zahteva soglasje. To 
nas sili v razmišljanje, da je pomembna institucija dogovarjanja tudi svet 
guvernerjev Narodne banke Jugoslavije, saj je sestavljen po načelu enakopravne 
zastopanosti republik in pokrajin ter odloča o zelo pomembnih vprašanjih. To 
je toliko pomembnejše ob dejstvu, da kreditno-monetarna politika zaradi svo- 
jega obsega dejansko pomeni v Jugoslaviji enega najpomembnejših gospodarskih 
instrumentov in ima taka, kakršna je sedaj, po odpravi možnosti investicijskih 
posegov s strani federacije, pomembno možnost prelivanja akumulacije med 
gospodarskimi panogami pa tudi med posameznimi območji v okviru Jugo- 
slavije. Zato je naša obveznost, da v zakonu o Narodni banki Slovenije določimo 
njeno pristojnost in odgovornost v skupni kreditno-monetarni politiki in hkrati 
zahtevamo ureditev tega vprašanja v zakonu o Narodni banki Jugoslavije, da 
bi tako skladno z doseženo stopnjo razvoja razmejili pristojnosti in odgovornosti 
tudi pri vodenju politike Narodne banke Jugoslavije ter odstranili .še eno izmed 
pomembnih žarišč morebitnih sporov oziroma nesoglasij. 

Druga, nič manj pomembna naloga je, da v zakonu opredelimo funkcijo 
Narodne banke Slovenije v našem prostoru, saj v okviru skupne emisijske 
politike Narodna banka Slovenije na podlagi smernic skupščine ob sodelovanju 
izvršnega sveta in pristojnih republiških sekretariatov usmerja pomemben del 
skupne emisije pa tudi druga sredstva, s katerimi razpolaga SR Slovenija. 
S tem dobiva ekonomska politika republike tudi na tem področju materialno 
podlago za usmerjanje gospodarskega in družbenega razvoja tako v kratko- 
ročnem kot v dolgoročnem smislu. 

Prve korake v tej smeri smo že storili lani in zlasti letos, saj smo z zakoni 
in odloki skupščine ter izvršnega sveta usmerili v letu 1971 iz emisije 137 
milijonov, v letu 1972 333 milijonov, iz zunanjega posojila 244,22 milijona, iz 
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sredstev hranilnih vlog, poštnih hranilnic 80 milijonov, iz 30'% depozita za 
nekatere negospodarske oziroma neproizvodne investicije po sedanji oceni pa 
150 milijonov dinarjev. 

Nedvomno bo šel razvoj v prihodnje v smeri povečanja obsega sredstev, 
ki jih bomo usmerjali na ta način. Zato je nujno, da na podlagi načelnih izhodišč 
iz XiXiXVIII. dopolnila k republiški ustavi in dosedanje — čeprav kratkotrajne 
— prakse v zakonu čimbolj natančno razmejimo odnose med skupščino, njenimi 
izvršilnimi organi in organi Narodne banke Slovenije. V razpravah v skupščini 
o tem osnutku so bile dane konkretne pripombe in predlogi v tej smeri in naša 
naloga bo pripraviti predlog zakona v tem duhu. Pri tem naj poudarim, da gre 
pri razmejevanju odnosov tako za možnost vplivanja in odločanja kot za 
odgovornost posameznih subjektov pri izvajanju kreditno-monetarne politike 
v republiki. 

Pri pripravi predloga zakona bomo morali ustrezneje opredeliti funkcijo 
Narodne banke Slovenije v okviru celotne ekonomske politike, predvsem z 
vidika večje sposobnosti družbe, da v večji meri obvladuje posledice cikličnih 
pojavov v gospodarstvu. Gre zlasti za nujnost, da ustvarimo ustrezne rezerve, 
ki v danem trenutku lahko — kot monetarni instrument — tudi prispevajo 
k stabilnosti dinarja. Pri tem moramo imeti pred očmi celotnost ekonomskega 
instrumentarja, ki ga imamo ali ki ga uvajamo. Pred nami je namreč zakon 
o davku na poslovni uspeh temeljnih organizacij združenega dela, s katerim se 
bo v določeni meri lahko vplivalo tudi na usmerjanje razvoja. 

Večja zajemanja po tej osnovi, kot bo tekoča družbena poraba, bi se lahko 
usmerila v smotrne oblike rezerv, ki bi jih kasneje sproščali skladno z gibanji 
gospodarskega razvoja. Konkretna politika rezerv bo morala seveda upoštevati 
stanje in smeri razvoja v vsej Jugoslaviji, sicer bi bil njen učinek minimalen 
pa tudi nelogičen. 

Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena določilu 18. člena osnutka, 
po katerem izvršni svet lahko določi, da se določena sredstva SR Slovenije 
vodijo pri Narodni banki Slovenije. Znano je, da gre pri tem za avista in z 
zakonom zbrana sredstva v SR Sloveniji, ki se vodijo na račun pri poslovni 
banki. Ker gre za z zakonom zbrana sredstva, je upravičen pomislek proti taki 
praksi. Zato bo treba z dodatnimi napori pri izdelavi predloga poiskati ustrez- 
nejšo formulacijo tega člena in tako sistemsko rešiti to vprašanje. 

Način upravljanja Narodne banke Slovenije smo v osnutku zapisali v duhu 
5. točke XXXVIII. dopolnila k ustavi SR Slovenije. Ta namreč predvideva, da 
Narodno banko Slovenije upravljata guverner in svet. Z vidika razvoja nadalj- 
njega družbenoekonomskega sistema so bili dani tehtni pomisleki k taki rešitvi. 
Predvsem se v njej dejansko izgublja odgovornost guvernerja in kolektiva 
Narodne banke pa tudi pristojnih republiških organov. Če namreč svet narodne 
banke imenuje skupščina SR Slovenije, enako pa tudi imenuje guvernerja in 
svoje izvršilne organe, to je izvršni svet in republiške sekretarje, potem ni več 
jasno, kakšna je medsebojna odgovornost. Tako postavljen svet je tudi preživela 
oblika družbenega upravljanja, ki smo jo ali jo odpravljamo v vseh podobnih 
primerih, na primer v nekdanjih republiških skladih in interesnih skupnostih. 
So tudi mnenja, da gre prav pri narodni banki za ustanovo, ki ima poseben 
položaj in je zato nujen takšen svet, kot je predlagan v osnutku. Vsekakor bomo 
morali ta dejstva temeljito pretehtati in način upravljanja prilagoditi funkciji 
Narodne banke pa tudi doseženi stopnji razvoja upravljanja v družbi oziroma 
zagotovitvi ustreznega vpliva združenega dela na politiko Narodne banke Slo- 
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venije. Menimo, da bo na podlagi rešitev v osnutku in danih mnenj, pripomb 
in predlogov v razpravi, mogoče pripraviti sistemski zakon o Narodni banki 
Slovenije, s katerim bomo ustrezno opredelili to zelo pomembno vprašanje. 

Predsednik Tone Bole: K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora 
za finance in zakonodajno-pravne komisije. Želita poročevalca še dopolniti 
poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi 
sodelovati v razpravi. Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona naj predloži izvršni svet. Pri pripravi besedila zakona 

naj upošteva pripombe odbora za finance gospodarskega zbora in zakonodajno- 
pravne komisije. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži najkasneje do 1. novembra 
1972. 

Sklep dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep o osnutku zakona o Narodni banki Slovenije so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi 
lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in 
projektivne gospodarske dejavnosti. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja še ustno obrazložiti predlog za izdajo zakona. Besedo ima Marjan 
Dolenc, sekretar za gospodarstvo. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagal bi, da to točko začasno odložite, ker bi referent, moj pomočnik to- 
variš Kogovšek to lahko opravil kasneje. Sedaj je namreč ta točka na dnevnem 
redu republiškega zbora. 

Predsednik Tone Bole: Se zbor strinja, da gremo naprej in da se 
potem vrnemo na 6. točko? (Poslanci se strinjajo.) Ker iz podobnih razlogov niso 
navzoči predstavniki izvršnega sveta tudi za 7., 8. in 9. točko dnevnega reda, 
prehajam na 10. točko dnevnega reda, pozneje pa se vrnemo na 6. točko dnev- 
nega reda. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
informacije o stanju požarnega varstva SR Slovenije s predlogom sklepov in 
priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji. 

Informacijo in predlog sklepov je predložil izvršni svet. Prosim predstav- 
nika izvršnega sveta, da da uvodno obrazložitev. Besedo ima tovariš Anton 
Stipanič, namestnik republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Anton Stipanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predložena informacija o stanju požarnega varstva v ŠR Sloveniji in pred- 

log sklepov in priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji sta bila obra v- 
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navana na zasedanju delegatov občin, v odboru za družbenopolitični sistem in 
notranjo politiko in v odboru za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora. Informacija je bila obravnavana in sprejeta tudi na izvršnem svetu 
skupščine SR Slovenije. 

Pripombe na teh razpravah so si bile podobne, in sicer, da je treba dosledno 
izvajati zakon o varstvu pred požarom, predvsem na tista določila, ki dajejo 
vse možnosti za uresničenje samozaščite pri vseh dejavnikih požarnega varstva 
na določenem območju. Zakon predvideva izdelavo občinskih načrtov varstva 
pred požarom, ki naj določijo smernice za razvoj požarnovarnostne službe na 
določenem območju, upoštevajoč pri tem preventivne ukrepe, izpopolnitev 
gasilskih organizacij in njihove opreme. 

Na dosedanjih razpravah je bilo omenjeno, da občinske skupščine posvečajo 
premalo pozornosti samozaščitnemu dejavniku, ki naj bi bil izražen predvsem 
v organiziranju požarne varnostne skupnosti v občini ali za več občin skupaj. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je s svojo informacijo o stanju 
požarnega varstva nameraval obvestiti o stanju in razvoju požarne zaščite po 
izidu zakona in hkrati opozoriti pristojne organe, da je treba čim hitreje ures- 
ničiti zakon, predvsem pa sprejeti občinske načrte o varstvu pred požarom in 
organizirati požarne skupnosti za eno ali več občin skupaj. 

Informacija o varstvu pred požarom je bila dostavljena izvršnemu svetu 
skupščine SR Slovenije še pred kongresom gasilske zveze Slovenije. Gasilska 
zveza Slovenije je posredovala skupščini pripombe o stanju požarnega varstva 
z željo, da se informacija dopolni s sklepi, ki so bili sprejeti na kongresu gasilske 
zveze Slovenije. V tem smislu so bili v razpravah v skupščinskih telesih, ki so 
obravnavala informacijo, sprejeti sklepi in stališča, da se predložena informacija 
dopolni s sklepi gasilskega kongresa. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve kot predlagatelj te informacije 
pripombe v celoti sprejema in bo gradivo ustrezno dopolnil. Zato prosim, da ga 
upoštevate kot osnutek, predlog pa vam bo ponovno predložen v obravnavo in 
sprejem. Pripombe poslancev bodo dragocene, saj bomo lahko pripravili do- 
kument, ki bo na eni strani angažiral vse strokovne in družbene dejavnike, da 
bi se intencije zakona o varstvu pred požarom in o gasilstvu čimbolj uresni- 
čevala, na drugi strani pa bi pričela vsaj zastajati —• če že ne padati — visoka 
številka, ki vsako leto govori o veliki škodi, ki jo naši družbi povzročajo požari. 

Predsednik Tone Bole: Zeli poročevalec odbora še ustno dopolniti 
poročilo odbora? (Ne želi.) 

K predlogu sklepov in priporočil ste prejeli tudi mnenje zasedanja delegatov 
občin, iz katerega je prav tako razvidno, da bo ta skupščinski akt treba ustrezno 
dopolniti in spremeniti. Zeli predstavnik zasedanja delegatov občin še ustno 
obrazložiti svoja stališča? (Ne želi.) Ker zakonodajno-pravna komisija še ni 
predložila svojega poročila, prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije, 
da obrazloži stališče komisije do tega akta. Besedo ima tovariš Stane Simšič. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakonodajno-pravna komisija je imela v svojem načrtu obravnavo tega do- 
kumenta. Glede na nekatere bistvene pripombe gasilske zveze Slovenije je 
menila, da ni potrebno, da dokument obravnava že sedaj, temveč ga bo obrav- 
navala v naslednji fazi, to je v fazi predloga. Takrat bo dala tudi svoje pri- 
pombe. 
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Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v 
razpravi? (Nihče.) Ugotavljam, da nihče. 

Končujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog sklepov in priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji se 

sprejme kot osnutek skupščinskega akta. 
2. Izvršni svet naj pripravi predlog sklepov in priporočil ob upoštevanju 

pripomb in stališč, izraženih v poročilih oziroma mnenjih odbora za družbeno- 
ekonomske odnose gospodarskega zbora in zasedanja delegatov občin. K pred- 
logu sklepov in priporočil naj predloži ustrezno dopolnjeno informacijo o stanju 
požarnega varstva v SR Sloveniji. 

3. Predlog sklepov in priporočil naj izvršni svet predloži skupščini SR Slo- 
venije do 1. novembra 1972. 

Sklep dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, ki smo jo začasno odložili, 
to je na obravnavo osnutka zakona o zemljiškem katastru. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet in predlagal, da ga obravnavamo 
po skrajšanem postopku. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da obrazloži 
osnutek zakona in predlagani način obravnave. 

Miroslav Črnivec: Ker je gradivo povezano, bom hkrati obrazložil 
tudi naslednjo točko dnevnega reda. 

Predsednik Tone Bole: Slišali bomo torej tudi obrazložitev osnutka 
zakona o geodetski izmeri. 

Miroslav Črnivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Na podlagi 13. člena ustavnega zakona o izvajanju ustavnih amandmajev 
je SR Slovenija do konca letošnjega leta dolžna s svojimi zakoni urediti zadeve, 
ki jih je doslej urejal zvezni zakon o izmeritvi zemljišč in o zemljiškem katastru. 
Tako nam ustava nalaga in omogoča, da z zakonom o geodetski izmeri in z 
zakonom o zemljiškem katastru uredimo geodetsko evidenco v skladu z druž- 
benimi potrebami in zahtevami, ki so se izoblikovale že v prejšnjem obdobju 
razvoja geodetske službe v sodobno prostorsko institucijo. Zato oba zakona, ka- 
terih osnutka danes obravnavamo, nista le formalni prenos prejšnjih zveznih 
določil na republiko, temveč predstavljata vsebinsko in kvalitetno razširitev in 
poglobitev urejanja geodetskih zadev. 

Zakon o geodetski izmeri ureja sistem izdelave, vzdrževanja in uporabe 
osnovnih načrtov in kart, ki so zaradi najširše uporabnosti za potrebe družbe- 
nega in prostorskega planiranja in delovanja republiških in občinskih služb ter 
splošnega načrtovanja in prostorskih posegov zadeve splošnega pomena za SR 
Slovenijo. Glede na prejšnjo zakonodajo se s tem zakonom razširja področje 
dela tudi na izdelavo topografskih in preglednih kart in na urejanje zadev in 
uporabe letalskih posnetkov, v skladu s prakso zadnjih petih let pa se uza- 
konjuje tudi ustreznejši način financiranja in programiranja teh del. 

Drugi zakon — zakon o zemljiškem katastru — ureja evidentiranje vseh 
zemljišč na območju SR Slovenije glede lastnine, uporabe in statusa za namene 
prostorskega planiranja, urejanja lastninskopravnih odnosov, izračunavanja 
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davkov in prispevkov, za statistične namene in druge. S tem zakonom se na 
novo uvaja registriranje prostorskih režimov, ki kot posledica zakonov ali 
odlokov vplivajo na razpolaganje z zemljišči. Uzakonjuje se tudi nova kvaliteta 
pri evidentiranju lastninskih odnosov. Zakon upošteva sedanje stanje zemlji- 
škega katastra in družbeni interes ter možnosti za njegovo obnovo. Zato 
podrobneje ureja tudi postopno uvajanje novega sistema glede na potrebe 
družbenopolitičnih skupnosti, organizacij in posameznikov. 

Zakona predstavljata uresničitev teženj in konceptov, ki so se glede na 
družbeni interes izoblikovali tudi pri sprejemanju dolgoročnega in srednje- 
ročnega programa geodetskih del. Za to so sredstva za vsebinsko in kvalitetno 
razširitev kot posledice teh dveh zakonov že zagotovljena v okviru skupščin- 
skega odloka o financiranju geodetskih del do leta 1975. Dinamika nadaljnje 
izpolnitve geodetskih evidenc bo odvisna od družbenega interesa, ki se bo 
izražal v srednjeročnih programih družbenopolitičnih skupnosti. 

Z zakonom, ki ju danes obravnavamo, urejamo glavna vprašanja geodetskih 
prostorskih evidenc. Zaradi tega urejanja bo treba dopolniti ali spremeniti še 
zakon o geodetski službi, zakon o katastru komunalnih naprav in zakon o do- 
ločanju katastrskega dohodka. Predlagatelj meni, da se je treba najprej do- 
govoriti, katere in kakšne geodetske evidence so družbi nujno potrebne, se- 
kundarno pa postaviti zato ustrezno službo in urediti nadaljnjo uporabo. Zato 
prosim zbor, da predlagana osnutka obravnava in sprejme. 

Predsednik Tone Bole: Kot gradivo ste prejeli poročili odbora za 
družbenoekonomske odnose našega zbora in zakonodajno-pravne komisije. Že- 
lita poročevalca še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

K osnutku zakona ste prejeli tudi mnenja, stališča in predloge zasedanja 
delegatov občin. 

Se zbor strinja s predlogom, da se osnutek zakona o zemljiškem katastru 
obravnava po skrajšanem postopku? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja z obravnavo po skrajšanem postopku. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovarišica Mara Žlebnikova, prosim! 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne želim se 
spuščati v pripombe k osnutku tega zakona, ki terjajo predvsem razjasnitev 
v strokovnih geodetskih krogih. Nikakor pa ne morem mimo tega, da ne bi 
povedala svojega mnenja v zvezi s predvideno rešitvijo financiranja in vzdrže- 
vanja zemljiškega katastra, ker se mi zdi, da se je le treba dogovoriti za načela, 
ki bodo tudi na tem področju usklađena in uglašena z načeli razvojne politike 
republike. 

Glede variant v 31. členu osnutku sem za to, da se sprejme druga varianta. 
Po prvi različici naj bi bilo financiranje razdeljeno med občino in republiko po 
naravi posameznih geodetskih del. Vendar se mi zdi, da so vsa predvidena dela 
celota in bi se bilo zato najbrž boljše odločiti za obliko sofinanciranja celotne 
dejavnosti in sicer po sporazumu ali po dogovoru med občinami in republiko. 

Naslednja, morda nekoliko bolj kritična pripomba, pa velja določilu v 54. 
členu osnutka zakona. Predvideno je namreč, da strokovna dela, ki zahtevajo 
enotno mehanografsko oziroma elektronsko obdelavo in ki se opravljajo v 
republiškem računskem centru, sofinancirata republika in občina. Menim, da je 
določilo, ki veže udeležbo republike na obdelavo v določeni instituciji v repu- 
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bliškem predpisu, skoraj nevzdržno. Strinjam se sicer s tem, da je treba za- 
gotoviti enotno obdelavo zemljiškega katastra, vendar menim, da bi morali 
predpisi pogojevati udeležbo republike predvsem z merili, ki bi to enotno 
obdelavo zagotavljali, ne pa s tem, da se obdelava veže na neko republiško 
institucijo. Vedeti namreč moramo, da se računski centri ne razvijajo le v 
Ljubljani, temveč tudi v drugih regionalnih centrih v republiki, in da bodo 
občine, ki težijo k takim centrom, zainteresirane, da celotno obdelavo prostor- 
skih podatkov opravijo v takem regionalnem centru. To je bolj racionalno in 
smotrno. S takšnim določilom zakona, da se bo republika pojavila s soudeležbo 
le takrat, kadar se bodo podatki obdelovali v republiškem računskem centru, 
bodo občine prisiljene sprejeti to ponudbo. S tem pa seveda postaja vprašljiv 
celoten razvoj prostorske obdelave podatkov. Iz sedanjega besedila osnutka 
zakona je celo videti, da je predlagatelju bolj pomembno, da spravi obdelavo 
v republiški računski center, kot pa da zagotovi enotnost podatkov. Menim, da je 
pri sestavi predloga zakona treba to pripombo proučiti in zadevo ustrezneje 
rešiti. 

(Vodstvo seje prevzema podpredsednik zbora Janez Vidmar.) 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Nih- 
če.) Končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se v načelu sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj upošteva pripombe in stališča, ki so dana v poročilih odbora za , 
družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in zakonodajno-pravne komi- 
sije, mnenja, stališča in predlog zasedanja delegatov občin ter pripombe in 
mnenja današnje razprave. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet pripravi do 1. 12. 1972. 
Predloženi sklep dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o geodetski izmeri. 

Uvodno obrazložitev smo že poslušali. Osnutek zakona je predložil izvršni 
svet, ki je tudi predlagal, da ga obravnavamo po skrajšanem postopku. 

Ali se zbor strinja z obravnavo po skrajšanem postopku. Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Prejeli ste poročili odbora za družbenoekonomske odnose in zakonodajno- 
pravne komisije. Ali želi kdo od poročevalcev besedo? (Ne želi.) Prejeli ste tudi 
mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in pred- 
lagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet. Pri določitvi besedila predloga 

zakona naj upošteva pripombe, predloge in stališča iz poročil odbora in zakono- 
dajno-pravne komisije ter mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov 
občin. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži najkasneje do 1. 12. 1972. 
10* 
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Sklep dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Prosim predstavnika za 
uvodno obrazložitev. Besedo ima dr. Miro Saje. 

Dr. Miroslav Saje: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Predlogu 
za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem smo priložili tudi posebno 
informacijo o problemih onesnaženja zraka v Sloveniji. Se prej so poslanci pre- 
jeli obsežno brošuro o ogroženosti okolja v Sloveniji. Zaradi tega menim, da ni 
treba še posebej pojasnjevati razlogov, ki narekujejo sprejetje republiškega 
zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem. 

Čeprav iz vseh omenjenih dokumentov izhaja, da onesnaženost zraka v Slo- 
veniji še ni kritična, ugotavljamo, da v večjih mestih in industrijskih območjih 
in deloma tudi na turistično-rekreacijskih območjih zavzema onesnaženje zraka 
čedalje večji obseg in čedalje hujšo stopnjo. Pospešena urbanizacija in razvoj 
industrije, nagla rast motornega prometa in spremembe pri uporabi goriv so 
dejavniki, ki skoraj neopazno, a tranjo vplivajo na kakovost in onesnaženost 
zraka. Tem dinamičnim pojavom moramo prilagoditi tudi ustrezne družbene 
protiukrepe, da obvarujemo zdravje občanov in vegetacijo pred okvarami in 
gospodarstvo pred škodo zaradi korozije in podobnih vzrokov. 

Zato izhaja naš predlog iz načela, da je treba v prihodnje ukrepati pred- 
vsem preventivno, zlasti pri izdelavi urbanističnih dokumentov in pri izbiri 
lokacije objektov in naprav, ki povzročajo onesnaženje zraka. Prav tako mo- 
ramo skrbeti, da bodo novi objekti opremljeni z ustreznimi napravami za pre- 
prečevanje onesnaženja oziroma bolj temeljito preudariti primernost novih 
tehnoloških postopkov glede na klimatološke in druge razmere. Vsem tem vpra- 
šanjem doslej nismo posvečali dovolj pozornosti. Eksistentne vire onesnaženja 
naj bi postopoma odpravljali po sistemu sanacijskih programov, ki bi jih 
morale sprejeti vse organizacije združenega dela in vsa ogrožena območja. Za 
sanacijo morajo skrbeti organizacije združenega dela in drugi, ki spuščajo v 
zrak škodljive snovi. Ker onesnaževalci sami ne bodo zmogli sanacije, pred- 
videvamo solidarnostno udeležbo prizadetih in uvedbo dveh prispevkov: pri- 
spevka za varstvo zraka pred onesnaženjem in prispevka za onesnaženje zraka. 
To sicer ni priljubljen ukrep, je pa nujen. 

Življenjska zainteresiranost delavcev in občanov za rešitev problema one- 
snaženega zraka se bo okrepila z ustanovitvijo samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ki jih združujejo v boju proti onesnaženju zraka. Te samoupravne skup- 
nosti so tudi najbolj primerna oblika za uravnovešen je pretiranih zahtev v 
zvezi z varstvom zraka pa tudi za odpravo pasivnosti neposrednih onesnaže- 
valcev zraka. 

Tovariši poslanci! V posameznih telesih skupščine SR Slovenije ste podprli 
predlog za izdajo zakona; prosim tudi druge poslance, da potrdijo naš predlog. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Poleg predloga za izdajo zakona ste 
prejeli še informacijo o problemih onesnaženja zraka v SR Sloveniji, poročilo 
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skupščinske komisije za varstvo okolja, poročilo zakonodajno-pravne komisije, 
mnenje odbora za finance, mnenje odbora za proizvodnjo in blagovni promet. 

Zele poročevalci odbora še ustno obrazložiti poročila? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, kon- 

čujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi izvršni svet. Pri pripravi osnutka naj upo- 

števa mnenja in predloge, ki so jih v svojih poročilih dali komisija za varstvo 
okolja, zakonodajno-pravna komisija, odbor za finance ter odbor za proizvodnjo 
in blagovni promet gospodarskega zbora. 

3. Osnutek zakona naj izvršni svet predloži najkasneje do 1. 12. 1972. 
Predlog sklepa dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi po- 

slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na soglasje k pred- 
logu za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo vgraditev pri proizvod- 
nji potniških avtomobilov v volški tovarni avtomobilov iz SFRJ v ZSSR in o 
dobavah potniških avtomobilov, rezervnih delov, kovinskopredelovalne opreme 
in materiala iz ZSSR v SFRJ. 

Sporazum je zaradi soglasja skupščine SR Slovenije v smislu 4. točke 
XiXXlV. dopolnila k zvezni ustavi predložil zvezni izvršni svet. 

Mnenje izvršnega sveta ste prejeli šele danes, zato prosim predstavnika 
izvršnega sveta, da sporoči zboru mnenje glede obravnavanega sporazuma. Be- 
sedo ima tovariš Marjan Dolenc, sekretar za gospodarstvo. 

Marjan Dolenc: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na 26. seji 22. 9. 1972 obravnaval 
predlog, da skupščina SR Slovenije da soglasje za ratifikacijo sporazuma o do- 
bavah delov za prvo vgraditev pri proizvodnji potniških avtomobilov v volški 
tovarni avtomobilov iz SFRJ za ZSSR in dobavo potniških avtomobilov, rezerv- 
nih delov, kovinskopredelovalne opreme in materiala iz ZSSR v SFRJ za ob- 
dobje 1969!—1975, podpisanega 27. februarja 1969 v Moskvi. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije meni, da predložena ratifikacija spora- 
zuma ne1 bi bila v skladu z ustavnim sistemom. Ker gre za poslovho-tehnično 
sodelovanje med dvema gospodarskima organizacijama, morajo dati garancijo 
za poslovni riziko predvsem poslovne banke, drugo garancijo pa družbeno- 
politične skupnosti v ustrezni republiki — to je v republiki Srbiji — oziroma 
narodna banka SR Srbije. Ko bodo izpolnjeni ti pogoji, lahko ratifikacija velja. 
Skratka, soglasje dajemo pod pogojem, da se izpolnijo omenjeni ukrepi, to je 
garancija SR Srbije. Ker gre za sporazum, ki je bil sklenjen pred veljavo ustav- 
nih amandmajev, je ta okoliščina najbrž pomembna. 

Predsedujoči Janez Vidmar: K sporazumu ste prejeli poročilo odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet. Ali želi poročevalec odbora poslanec Vav- 
potič še ustno obrazložiti pripombe odbora? Ugotavljam, da tovariša Vavpotiča 
ni v dvorani. Ali želi besedo predsednik odbora tovariš Eržen? (Ne.) Odbor je 
hkrati namreč tudi predlagatelj odloka, ki ste ga danes prejeli med sejo in 
mislim, da ga ne bi brali. K sporazumu ste prejeli tudi pripombe skupščinske 
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komisije za vprašanje mednarodnih odnosov in poročilo zakonodajno-pravne 
komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi 
besedo, prehajam na glasovanje o soglasju SR Slovenije k ratifikaciji tega spo- 
razuma. Se zbor strinja, da se da soglasje k predlogu za ratifikacijo sporazuma v 
smislu predloženega odloka o soglasju? (Da.) Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo so- 
glasja k posojilni pogodbi z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za finan- 
ciranje gradnje 380-kilovatnega prenosnega omrežja Jugoslavije in sporazuma 
o garanciji, sklenjeni med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj. 

Pogodbo o posojilu in sporazumu o garanciji je zaradi soglasja skupščine 
SR Slovenije v smislu 4. točke X(XXIV. dopolnila k zvezni ustavi predložil 
zvezni izvršni svet. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta sporočiti svoje mnenje glede obrav- 
navanega sporazuma? (Izvršni svet se strinja.) Danes ste prejeli tudi predlog 
zakona o ratifikaciji, ki ga je zvezni izvršni svet poslal naknadno. Besedo ima 
Davorin Cvilak, podsekretar v republiškem sekretariatu za finance. 

Davorin Cvilak: Tovarišice in tovariši poslanci! Dopolnilno vas ob- 
veščam samo o naslednjem: tovariš predsednik odbora, ki je razpravljal o tem 
sporazumu, ve, da je bilo v razpravi odprto vprašanje, ali se obveznosti, ki 
izhajajo iz take soglasnosti glede eventualne refundacije za intervencije fede- 
racije, prevzemajo za celoten projekt ali samo za del, ki pripada Sloveniji 
oziroma podjetjem iz Slovenije. V odloku je jasno opredeljeno, da se to nanaša 
samo na naš del. 

Rad bi tudi povedal, da smo včeraj končno dobili — in sicer v obliki teleksa 
— grob osnutek pogodbe, ki so ga pripravili organi federacije, iz katerega se 
vidi, da gre samo za morebitne intervencije in le za refundacijo tistega dela, ki 
bi bil potreben, če investitor in njegova poslovna banka ne bi poravnala svojih 
obveznosti. Samo v tem primeru bi pri izvajanju tega sporazuma o garanciji 
morala intervenirati federacija. Zato se tudi v smislu te soglasnosti federaciji 
mora vrniti le del sredstev, s katerim bi intervenirala. 

Predsedujoči Janez Vidmar: K pogodbi oziroma k sporazumu ste 
prejeli tudi poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet, iz katerega je 
razvidno, da odbor ni zavzel dokončnega stališča, ker je želel najprej slišati 
stališče izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. Ali je potreben ponoven posvet 
odbora ali pa ustreza obrazložitev, ki je bila podana danes? Besedo ima pred- 
sednik odbora, tovariš Jože Eržen. 

Jože Eržen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz po- 
ročila je razvidno, da se je razprava o tem soglasju sukala okrog dveh osnovnih 
vprašanj. Na eno je že odgovoril tovariš Cvilak. Vprašanje je bilo, ali se daje 
soglasje za celotno garancijo ali samo za tisti del sredstev, ki se bodo porabila 
v SR Sloveniji. Iz predloga odloka o soglasju je razvidno, da je ta problem 
rešen že v besedilu odloka. 

Drugo vprašanje je bilo, ali se tisti del projekta, ki se nanaša na SR Slo- 
venijo, morda lahko izvede kasneje. V zvezi s tem smo zahtevali, da zavzame 
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stališče tudi izvršni svet. Spričo pozitivnega stališča izvršnega sveta so po- 
misleki odbora odpadli. Članom odbora predlagam, da dajo soglasje in pred- 
lagajo zboru sprejetje odloka. (Odbor se strinja.) V imenu odbora predlagam 
zboru, da sprejme odlok. 

Predsedujoči Janez Vidmar: K sporazumu ste prejeli tudi pripombe 
skupščinske komisije za vprašanja mednarodnih odnosov in poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ugotavljam, da nihče. 
Prehajam na glasovanje o soglasju SR Slovenije k podpisu pogodbe o poso- 

jilu in sporazuma o garanciji. Kdor se strinja, da se da zahtevano soglasje, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasje sprejel. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo so- 
glasja k sporazumu med ZDA in SFRJ o zavarovanju ameriških privatnih inve- 
sticij pred nekomercialnimi riziki. 

Predlog sporazuma je zaradi soglasja skupščine SR Slovenije v smislu 4. 
točke XXXIV. dopolnila k zvezni ustavi predložil zvezni izvršni svet. Tovariš 
Marjan Dolenc, republiški sekretar za gospodarstvo, bo dal mnenje izvršnega 
sveta. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Moram vas 
opozoriti, da sta izvršni svet in strokovna služba v takih primerih v neprijetnem 
položaju. Mi namreč ne sodelujemo pri razgovorih, ne dobimo niti tekočih ob- 
vestil niti ne gradiva in originalnih dokumentov. Na to opozarjam zato, ker se 
je začela velika razprava o 4. točki sporazuma, ki je sicer v celoti povsem 
sprejemljiv in ga naše gospodarstvo lahko samo pozdravi. V 4. točki smo seveda 
opozorili na velike posledice, ki bi jih povzročilo predloženo besedilo. Izvršni 
svet je na tako obliko opozoril; podobno so storili tudi odbori skupščine. Ko 
smo zahtevali pismeno pojasnilo, smo dobili odgovor, ki povsem zadovoljuje. 
Priložen vam je v obliki kopije teleksa. Zato je izvršni svet na današnji jutranji 
seji o tej zadevi ponovno razpravljal. Izvršni svet skupščine SR Slovenije se 
strinja, da skupščina sprejme akt v smislu 58. člena odloka o spremembah in 
dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije in da soglasje k navedenemu 
sporazumu. 

Predsednik Tone Bole: K sporazumu je predložil pismeno poročilo tudi 
odbor za finance, ki predlaga zboru, da da soglasje k sporazumu. Zeli poroče- 
valec odbora še ustno obrazložiti stališče odbora? Besedo ima predsednica od- 
bora tovarišica Mara Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Povedala bom 
samo to, da z obrazložitvijo tovariša Dolenca odpadejo tudi tiste pripombe s 
seje našega odbora, ki so se nanašale na nejasnost besedila v 4. točki na deveti 
strani sporazuma, in sicer glede garancije oziroma pravic vlade garanta. Slo je 
za napako v prevodu. 

Ker niste dobili predloga odloka, ki naj bi ga sprejel naš zbor, dovolite, 
da besedilo odloka preberem. 
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Predlagam, da se sprejme odlok o soglasju k predlogu sporazuma med ZDA 
in SFRJ o garanciji za ameriške privatne investicije od nekomercialnih rizikov 
v besedilu: »Daje se soglasje k predlogu sporazuma med Združenimi državami 
Amerike in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o garanciji za ame- 
riške privatne investicije od nekomercialnih rizikov, sklenjenega z izmenjavo 
not in podpisanega v Beogradu maja 1972.« 

Predsednik Tone Bole: K sporazumu ste prejeli tudi pripombe skup- 
ščinske komisije za vprašanja mednarodnih odnosov in zakonodajno-pravne 
komisije. Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) 

Ker nihče ne želi besede, končujem razpravo in prehajam na glasovanje o 
soglasju SR Slovenije k podpisu tega sporazuma. Kdor je za podpis, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno dal soglasje k sporazumu. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo so- 
glasja k ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo ptic. 

Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije je v soglasje skup- 
ščini SR Slovenije v smislu 1. točke XXjXlV. dopolnila k zvezni ustavi predložil 
zvezni izvršni > svet. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti 
stališče do predloga zakona? 

Sekretar zbora me je opozoril, da je izvršni svet pismeno sporočil, da se 
strinja s predlogom zakona. 

Dovolite, da preberem zadnji del sporočila: 
»Izvršni svet skupščine SR Slovenije se strinja, da skupščina SR Slovenije 

sprejme akt v smislu 58. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
skupščine S R Slovenije (Uradni list SRS, št. 26/72) o soglasju k navedenemu 
zakonskemu predlogu.« 

K predlogu odloka o soglasju ste prejeli tudi poročili komisije za varstvo 
okolja in zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) Ker 
nihče ne želi besede, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka 
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo 
ptic. Kdor je za soglasje, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se je zbor soglasno odločil za soglasje k predlogu zakona o 
ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo ptic. 

Prehajam na 15. točko dnevnega r e d a , to je na obravnavo pred- 
loga odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja. Mogoče želi 
predstavnik še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Končujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za pred- 
log, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
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Tovarišice in tovariši poslanci! Obveščam vas, da aam je ostala še 6. točka 
dnevnega reda. Predlagam krajši odmor, nato pa bomo obravnavali 6. točko 
dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Obravnavati 
moramo še 6. točko dnevnega reda, to je predloga za izdajo zakona 
o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini samostojno 
opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske 
dejavnosti. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Prosim predstavnika pred- 
lagatelja tovariša Ivana Kogovška, da obrazloži predlog za izdajo zakona. 

Ivan Kogovšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da pred obravnavo predloga nakažem nekatere temeljne razloge 
za novo pravno ureditev položaja osebnega dela v našem družbenoekonomskem 
sistemu. 

Prvi razlog, ki se je pokazal tudi v stališčih, zapisanih v dokumentih 9. kon- 
gresa ZKJ, zvezne konference SZDL in zveze sindikatov Jugoslavije, je vsekakor 
družbenoekonomski razvoj naše samoupravne socialistične družbe. V teh sta- 
liščih sta bila opredeljena družbenopolitična vloga in ekonomski položaj oseb- 
nega dela z zasebnimi sredstvi v okviru plansko-tržnega gospodarstva. Skladno 
s tako opredeljeno družbenopolitično in ekonomsko vlogo osebnega dela z za- 
sebnimi sredstvi so opredeljena tudi ustavna določila XiXXIV. amandmaja k 
ustavi SR Slovenije. S tem, da delovnim ljudem, ki opravljajo osebno delo z 
zasebnimi sredstvi, dajejo načeloma enak družbenoekonomski položaj, da imajo 
v načelu enake pravice in obveznosti, kot jih imajo delovni ljudje v organiza- 
cijah združenega dela, narekujejo ustavni amandmaji novo pravno ureditev na 
področju osebnega dela z zasebnimi sredstvi. Pobuda za novo pravno ureditev 
področja osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi izhaja tudi neposredno 
iz začrtane politike pospeševanja gospodarskega razvoja SR Slovenije in od- 
pravljanja neskladnosti v njegovi strukturi, med drugim tudi z razvijanjem 
tako imenovanega malega gospodarstva na številnih področjih obrtniške pro- 
izvodnje in nuđenje storitev v gostinstvu, prevozništvu, brodarstvu in drugih 
dejavnostih. 

Družbeni plan razvoja Slovenije za obdobje 1971—1975 zelo poudarja prav 
razvoj malega gospodarstva. V njegovem okviru je poudarjena tudi zasebna 
dejavnost, ki naj s svojo produkcijo izdelkov in storitev obogati tržišče ali pa s 
produkcijo v kooperaciji z organizacijami združenega dela dopolni in obogati 
družbeno proizvodnjo velikih produkcijskih enot. Razvoj tehnologije in racio- 
nalna organizacija sodobnih proizvodnih procesov, ki jo spremlja naraščajoča 
delitev dela, terjajo, da se v velikih produkcijskih enotah vse bolj uveljavljajo 
poslovno elastične male enote, kot dobavitelji sestavnih delov njihovih izdelkov 
in tudi kot končni proizvajalci izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo čedalje bolj 
diferencirano povpraševanje prebivalstva. Predlagana pravna ureditev osebnega 
dela z zasebnimi sredstvi sloni na tem, da je temeljni namen malega gospo- 
darstva — in v njegovem okviru zasebne dejavnosti — dopolnjevati družbeno 
proizvodnjo na osnovah naše družbenopolitične ureditve, ki v nadaljnjem 
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razvoju družbenoekonomskih odnosov temeljijo na samoupravljanju in na druž- 
beni lastnini proizvajalnih sredstev. Poleg že ustaljene oblike organiziranja 
zasebnih dejavnosti so v predlagani pravni ureditvi predvidene tudi takšne 
organizacijske oblike zasebnih delovnih enot, v katerih prihaja z udeležbo 
delavcev v dohodku in z njihovim soupravljanjem ali pa celo s samoupravlja- 
njem do vračanja družbene lastnine. S pričujočim predlogom za izdajo zakona 
so ustvarjeni sistemski pogoji, ki naj stimulativno vplivajo, da bi v večji meri 
pritegnili zasebna sredstva in iniciativo delovnih ljudi v tovrstno gospodarsko 
ude j štovanje. 

Možnosti, ki jih odpira predlog za zasebno gospodarsko dejavnost, so po- 
membne tudi zaradi odpiranja novih delovnih mest za zaposlovanje delavcev, 
za razvoj terciarnih dejavnosti in za zaposlovanje zdomcev, ki so lahko s svojo 
strokovno sposobnostjo, pridobljeno v tujini, in s svojimi proizvodnimi in po- 
slovnimi zamislimi ter s svojimi prihranki delovni in finančni vir za nujno po- 
treben razvoj malega gospodarstva. 

Z uveljavljenim zakonskim predlogom lahko splošni proces vlaganja pri- 
hrankov zasebnikov — in med njimi zlasti zdomcev — v razvoj malega gospo- 
darstva v znatni meri nadomesti financiranje razvoja malega gospodarstva iz 
družbenih sredstev in tako sprošča del teh sredstev za druge naložbe. 

Tovariši poslanci! Mislim, da boste morali v razpravi o tem predlogu pred- 
vsem ugotoviti, ali teze v predlogu pomenijo izpeljavo in uresničevanje ustav- 
nega načela, da je zajamčena svoboda samostojnega osebnega dela občana z 
delovnimi sredstvi v njihovi lastnini, kadar opravljanje dejavnosti ustreza na- 
činu, materialni podlagi in možnosti osebnega dela, in ali so te teze izdelane po 
načelih delavskih amandmajev. Rad bi vas opozoril, da bi v razpravi posvetili 
pozornost še nekaterim drugim pomembnim vprašanjem, npr. vprašanju, ali je 
smotrna predlagana zakonska ureditev, ki v enem zakonu zajema vse dejavnosti 
s področja proizvodnje blaga in storitev, osebnih storitev in intelektualnih sto- 
ritev gospodarskega pomena. Opravljanje kulturnih, poklicnih in drugih ne- 
gospodarskih dejavnosti pa se prepušča drugim zakonom. 

Postavlja se tudi vprašanje, ah področja dejavnosti, ki so v predlogu opre- 
deljena kot področja, na katerih delovni ljudje uveljavljajo pravico osebnega 
dela z osebnimi sredstvi, ustrezajo načinu materialni podlagi in možnostim 
osebnega dela, tako kakor terja ustavno načelo. Glede opredelitve zasebnih 
dejavnosti, ki jih občani lahko opravljajo, se po načelu tega predloga samo glo- 
balno določa, kaj se šteje kot obrtna, gostinska, prevozniška oziroma brodarska 
dejavnost. Predlog ne predvideva, da bi bile posamezne dejavnosti podrobneje 
opredeljene v posebni nomenklaturi, vključeni v zakon, niti ne v izvršilnem 
oziroma podzakonskem predpisu, temveč določa, kaj se po načinu, materialni 
podlagi ter glede na gospodarsko politični pomen šteje za osebno delo. Če 
se pojavi dvom, ali kaka dejavnost spada npr. v obrtno, gostinsko ali prevoz- 
niško dejavnost, predlog predvideva pooblastilo republiškega sekretariata za 
gospodarstvo SR Slovenije, ki da obvezno mnenje. Predlog tudi predvideva, da 
se v tem ali v kakem drugem zakonu določi, katera dela se lahko opravljajo 
le v omejenem obsegu oziroma katero delo se ne more opravljati kot zasebna 
dejavnost, čeprav se šteje kot gospodarska dejavnost. Trgovina bo npr. bistveno 
omejena, prav tako bodo verjetno omejitve v gostinstvu, to je glede hotelov, 
barov in podobno, v letalskem prevozu, v proizvodnji obrti, pri izdelovanju 
orožja, strupov, razstreliv in podobno. 



44. seja 155 

Menim, da je predlagana rešitev primerna, ker omogoča večje prilagajanje 
zasebnih gospodarskih dejavnosti dejanskim potrebam bodočega gospodarskega 
in družbneega razvoja, še posebno, če upoštevamo predvideno preraščanje samo- 
stojnega osebnega dela v posebne oblike združenega dela. 

Predlagana opredelitev dejavnosti namreč omogoča večjo elastičnost zlasti 
pri uvajanju novih dejavnosti, ki se nenehno pojavljajo zaradi večjih potreb, 
tehnološkega razvoja in delitve dela. 

V tej zvezi se postavlja vprašanje, kako bo v praksi možno nadzorovati, ali 
nosilec dejavnosti prekoračuje predmet poslovanja, ki mu je dovoljen. Odgovor 
na to je v predlagani rešitvi, da se predmet poslovanja registrira in v dovoljenju 
natančno določijo dela, ki spadajo v okvir širšega ali ožjega poklica oziroma 
stroke. Ker so v predlogu za izdajo zakona področja, na katerih je možno osebno 
delo z osebnimi sredstvi, le globalno določena, se postavlja tudi vprašanje, ali 
je smotrna v predlogu vsebovana teza, da je treba s posebnim zakonom določiti 
obseg poslovanja v nekaterih dejavnosti in tudi področje dejavnosti, kjer ni 
mogoče opravljati osebnega dela z zasebnimi sredstvi, ali pa je nasprotno boljša 
rešitev, da se že v tem zakonu opredelijo dejavnosti, ki jih prek določenega 
okvira poslovanja ali pa v celoti ni mogoče šteti kot področja osebnega dela z 
zasebnimi sredstvi. 

Sprejemljiva in v splošnem družbenem interesu je tudi določba, da se na 
področjih, kjer se ne da opravljati delo z zasebnimi sredstvi v klasičnih oblikah, 
to lahko opravlja le, če je organizirano v višjih oblikah, to je v pogodbeni 
delovni skupnosti oziroma v pogodbeni delovni organizaciji. 

Pogoji glede strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti občana so v pred- 
logu določeni tako, da lahko opravljajo zasebno gospodarsko dejavnost praviloma 
le tisti, ki imajo za tako delo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposoblje- 
nost. Tak pogoj bi se po predlaganih načelih uveljavil za vse dejavnosti, pri 
katerih sta od kakovosti proizvodov ali opravljene storitve odvisna varnost 
življenja in premoženja občanov. 

Poleg varstvenih razlogov je pri tem upoštevano tudi načelo, da bo le tisti, 
ki ima določeno znanje oziroma poklicno usposobljenost, tudi sam osebno delal 
v dejavnosti. Od stopnje strokovnega znanja oziroma usposobljenosti je po nače- 
lu, navedenem v predlogu za izdajo zakona, odvisen predmet poslovanja zasebnih 
dejavnosti. Po tem načelu občan lahko navede kot predmet poslovanja le tista 
dela, ki jim ustreza s stopnjo svoje strokovne izobrazbe oziroma usposobljeno- 
sti skladno z nomenklaturo poklicev širšega oziroma ožjega profila. 

Glede zaposlovanja dopolnilnih delavcev so v predlogu predvidene vari- 
antne rešitve. Število delavcev v zasebni gospodarski dejavnosti je navedeno le 
orientacijsko kot izhodišče za razpravo. Predlog prve, še posebej pa predlog 
druge variante izhajata s stališča, da je uporaba dela drugih delavcev bolj 
omejena v tistih dejavnostih, ki se ukvarjajo z maloserijsko proizvodnjo, s pre- 
težno uporabo visoko produkcijskih strojev in opreme. Pri vseh drugih rešitvah 
pa predlog izhaja iz načela, da se število delavcev dovoljuje glede na način 
opravljene dejavnosti, narave dela, družbeni pomen in glede na potrebe po 
širjenju takšne dejavnosti. Pri predlaganih možnostih je treba upoštevati tudi 
namen, da se s povečanjem cenzusa povečajo zmogljivosti nekaterih storitvenih 
dejavnosti. Predlagane rešitve pa je treba oceniti tudi s stališča racionalne de- 
litve dela in uporabe delovnih sredstev. 

Menim, da je pet do sedem zaposlenih delavcev že dovolj velika delovna 
skupnost, ki je zasebniku in delavcem podlaga za vstop v pogodbeno delovno 



156 Gospodarski zbor 

skupnost pa tudi za sklenitev pogodbe o ustanovitvi pogodbene delovne organi- 
zacije. Ce bi postavili kot mejo manjše število delavcev, to je manj kot pet, bi 
tako delovno skupnost v njenem razvoju preveč obremenjevala administracija, 
kakršno bo zahtevala pogodbena delovna organizacija. 

Ker je delitev dohodka prav gotovo poseben element za odpravo izkori- 
ščanja rezultatov tujega dela, je predlagano tudi načelo, da se v določenem 
obsegu lahko poveča najvišje število delavcev, če so le-ti udeleženi pri dohodku, 
ki je dosežen s skupnim delom. V predlogu so tudi obravnavane variante glede 
dela družinskih članov in odpiranja skupnih obrti, pogodbenih delovnih skup- 
nosti in podobno. 

Pri določanju največjega števila delavcev, ki jih lahko zaposli zasebnik na 
podlagi delovne pogodbe, so pomembni odnosi, ki se oblikujejo z delovno po- 
godbo. S kolektivno pogodbo o delovnih razmerjih med delodajalci in zasebniki 
oziroma z delovno pogodbo med delodajalcem in delavcem, ki jo skleneta na 
podlagi kolektivne pogodbe, je dana realna podlaga za izenačevanje pravic in 
dolžnosti teh delavcev z delavci v združenem delu. S tako pogodbo in uporabo 
drugih predpisov se ureja položaj delavcev predvsem tako, da se preprečuje 
izkoriščanje rezultatov tujega dela, da je osebni dohodek delavca sorazmeren 
vloženemu delu, da sta delavcu zagotovljeni socialna varnost in stabilnost, da se 
tudi druge pravice in dolžnosti delavca prilagodijo razmeram v združenem delu. 
Z davčno politiko in z obveznim vodenjem poslovnih knjig pa se bo ustvarila 
realna podlaga, da se objektivno ugotavlja doseženi dohodek in prepreči ne- 
upravičeno bogatenje, da se doseže progresivna obdavčitev dohodka, ki ga za- 
sebnik nameni za osebno potrebo, da se zasebnik stimulira za vlaganje zasebnih 
sredstev v razširjeno reprodukcijo, v modernizacijo in za pokrivanje splošnih 
in družbenih potreb, pri tem pa se prepušča občinam, da usmerjajo in spodbu- 
jajo zasebno iniciativo v razvoju tistih dejavnosti, ki so na njihovem območju 
najbolj potrebna. Potrebno je, da se bolj uveljavi udeležba delavcev pri dobičku 
in da se v mejah, ki jih omogoča že sedanji sistem, čimbolj izenačijo družbene 
obveznosti zasebnega in družbenega gospodarstva. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Razprava o tem predlogu torej ne bo mogla 
mimo vprašanj o maksimumu delovnih sredstev in o številu delavcev, ki jih 
lahko zaposli prosilec zasebnih dejavnosti, zlasti v dosedanjih oblikah zasebnih 
dejavnosti klasične obrti pa tudi v pogodbenih skupnostih. 

XXXIV. ustavni amandma nalaga, da se z zakonom določi največji obseg 
delovnih sredstev in poslovnih prostorov, s katerimi se opravlja zasebna de- 
javnost. 

Merilo za obseg sredstev, ki morajo po ustavni določbi ustrezati opravljanju 
dejavnosti s samostojnim osebnim delom, je bilo težko postaviti. Potreben 
obseg sredstev je namreč zelo različen ob različnih in posameznih dejavnostih. 
Tudi z enakimi objektivnimi merili ni mogoče zajeti vseh specifičnosti pri oprav- 
ljanju posamezne storitve, še težje pa v različnih strokah in v različnih delovnih 
razmerah. 

Pri oceni ponuđenih rešitev in pri sprejemanju stališč je treba nujno upošte- 
vati splošen družbenogospodarski interes, da se v zasebnih dejavnostih uvelja- 
vita napredna tehnika in tehnologija dela, da bodo obrtne delavnice, gostinski 
obrati in prometna sredstva v zasebnem sektorju omogočili tudi na tem področju 
višjo raven produktivnosti in ekonomičnosti dela. 

Zaradi tega je v predlogu predvideno, da se obseg sredstev za področje 
obrti in gostinstva določi po vrednosti osnovnih sredstev na enega dopolnilnega 
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delavca v skladu z cenzusom o zaposlovanju drugih oseb v dopolnilnem delu. 
Navedeni so tudi pogoji za revalorizacijo in morebitno povečanje obsega osnov- 
nih sredstev. Upoštevano je tudi ustavno načelo, ki za delovnega človeka ozi- 
roma nosilca dejavnosti, ki svoje delo in delovna sredstva združuje z delom 
drugih oseb v posebnih organizacijah združenega dela, to je v pogodbeni delovni 
organizaciji, ne predvideva omejitve pri lastnini in pravici do delovnih sred- 
stev. V predlogu se ne omejuje poslovni prostor po površini, ker je površina 
poslovnega ali ustreznega prostora v tolikšni meri odvisna od specifičnosti in 
načina dela posameznih dejavnosti, da jih ni mogoče meriti z enakimi merili. 

Za prevozniške dejavnosti, cestni in vodni promet, so priložene omejitve 
glede števila oziroma velikosti poslovnega objekta. Tudi pri tem je upoštevana 
narava dela in družbeni pomen dejavnosti ter načelo, da je osnova dejavnosti 
osebno delo nosilcev dovoljenja. 

Načeli o zaposlovanju drugih oseb v dopolnilnem delu in lastninski pravici 
oziroma pravici, do uporabe določene vrednosti osnovnih sredstev ob možnosti 
prehoda v višjo obliko združevanja pomenita ekonomsko omejevanje obsega 
poslovanja oziroma postopno odpravljanje teh omejitev za pogodbene delovne 
skupnosti ter za pogodbene delovne organizacije, ki so posebne organizacije 
združenega dela. 

V načelu, po katerem se kot prva ali prehodna višja oblika združenega dela 
pogodbena delovna skupnost predlaga kot oblika osebnega dela na zasebnih 
sredstvih in kjer se uvajajo obveznosti o udeležbi delavcev pri dohodku, ustvar- 
jenem s skupnim delom, je treba vgraditi tudi druge elemente. Mišljena sta 
predvsem družbeni dogovor in davčna politika, ki občanu ne bosta samo omo- 
gočila, temveč ga bosta tudi stimulirala, da svoje delo postopno združuje z 
delom drugih. 

Čeprav se z institutom udeležbe delavcev pri dohodku uvaja nova kvaliteta, 
je vendar jasno, da je šele pogodbena delovna organizacija izrazitejša oblika 
uveljavljanja samoupravnih pravic delavcev. Za prehod v višje oblike združe- 
vanja dela zasebnikovega dela in sredstev v združenem delu je nujno potrebna 
prehodna doba. Treba bo v praksi utrditi zaupanje v pravno in ekonomsko var- 
nost, čeprav ji je dana podlaga za to že v XXXIV. amandmaju. Načela o pove- 
zovanju osebnega dela občanov in njihovih sredstev v zadrugah in ustanavljanju 
nabavno-prodajnih zadrug in teze o zadrugah nasploh izhajajo iz hotenja, da 
se merila na tem delu obravnavajo po enoti kot izhodišče za razpravo. Pri oceni 
predlaganih rešitev bo treba upoštevati, da predlog vključuje nekatera načela in 
zakonske norme dosedanje pravne ureditve, kot novo pa se podobno kot v za- 
konu o združevanju kmetov predlaga ustanovitev obrtne zadružne zveze Slo- 
venije. 

Odprto je vprašanje, ali naj se v pričujočem zakonskem predlogu zajema 
tudi zadružništvo ali pa naj se uredi s posebnim zakonom. Opredeliti pa se bo 
treba za kriterije, po katerih bo moral samostojni obrtnik, ki prekorači zgornjo 
mejo zaposlenih delavcev oziroma obseg delovnih sredstev, sprejeti delitev do- 
hodka in njegovo razporejanje, tako kot je predvideno za pogodbene delovne 
organizacije, to je za posebne oblike organizacije združenega dela, kjer se ob 
zasebnikovih sredstvih ustvarijo tudi družbena sredstva in kjer se že uvajajo 
nekatere oblike samoupravljanja v delovnih skupnostih. 

Pri tem naj povem, da so dosedanje javne razprave v okviru gospodarske 
zbornice, občinskih in republiških konferenc SZiDL, zlasti pa v skupščinskih od- 
borih obeh zborov republiške skupščine opozorile, da bi bilo treba za nastanek 
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takšnih organizacij bolj določno opredeliti pravice ustanovitelja, ki mu gredo iz 
naslova vloženih sredstev, udeležbe pri dohodku, vodenja, zastopanja organi- 
zacije in poslovnega odločanja v njej. V razpravah —• zlasti med obrtniki — 
je bilo poudarjeno vprašanje, kdaj oziroma pri kakšnih zasebnikovih sredstvih 
izgubi takšna organizacija status pogodbene delovne organizacije in preide v 
organizacijo združenega dela. Prav tako je bilo v razpravah sproženo vprašanje 
pravne varnosti in naložbe zasebnikovih kot tudi pravic delavcev iz tekočega 
in minulega dela. V razpravah je prevladovalo mnenje, naj bi se z zakonom 
podrobneje opredelili pogoji za opravljanje osebnega dela z zasebnimi sredstvi, 
kjer naj bi bile omenjene diskrecijske pravice upravnih organov, razen pri 
uvajanju zasebne trgovinske dejavnosti in kadar se zasebna dejavnost opravlja 
kot postranski poklic. 

V razpravah so bila načeta tudi številna vprašanja v zvezi s pogoji za 
opravljanje posameznih dejavnosti, ki se nanašajo na sedež dejavnosti, število 
poslovnih prostorov, ambulantno prodajo, strokovno izobrazbo, preverjanje stro- 
kovne sposobnosti, delo družinskih članov in nadaljevanje dela po poslovodji 
v primeru bolezni ah smrti nosilca dovoljenja. Prav tako so bila načeta tudi 
vprašanja v zvezi s pogoji in pravno opredelitvijo opravljanja domače in 
umetne obrti ter turističnih dejavnosti. 

V vseh razpravah pa je bilo poudarjeno, da bi bilo treba hkrati s sprejetjem 
tega zakona urediti tudi davčno zakonodajo in druge predpise, ki bi v na- 
daljnjem razvoju tega področja izenačevali pogoje poslovanja zasebnih dejav- 
nosti in usmerjali ta razvoj v okvir družbenih interesov. V zvezi s tem je bil 
dan poseben poudarek sankcijam in vlogi inšpekcijskih organov, da bi se 
zagotovilo izvajanje tega zakona. 

Doslej je iz razprav možno povzeti, da so stališča v predlogu za izdajo 
zakona sprejemljiva kot izhodišče za pripravo osnutka zakona. Pričakujemo ne 
le, da bodo v današnji razpravi ta stališča v osnovi tudi sprejeta, ampak da 
bodo tudi obogatena z napotki za sestavi j alce zakonskega osnutka, ki bo moral 
v ponovno javno razpravo. 

Predsednik Tone Bole: K predlogu za izdajo zakona sta pismeni 
poročili predložila tudi odbor za družbenoekonomske odnose in zakonodajno- 
pravna komisija. Ali želita še ustno obrazložiti stališča? (Ne želita.) 

K predlogu za izdajo zakona ste prejeli tudi pripombe svetov in drugih teles 
gospodarske zbornice. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima poslanec 
Natan Bernot. 

Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Strinjam se s 
predlogom, da se izda tak zakon. Vprašujem pa, ali je pravilno, da v ta zakon 
vključimo tudi projektivne gospodarske dejavnosti. V tem smislu je potekala 
razprava na svetu za gradbeništvo gospodarske zbornice. Poročilo ste dobili 
v gradivu. Predlagam, da predlagatelj to ponovno prouči pri pripravi osnutka 
zakona. Projektivna dejavnost je zelo delikatna dejavnost. Zasebna dejavnost 
na tem področju ima lahko dolgoročne posledice na razvoj našega gospodarstva. 
Ce predlagatelj vztraja, da se uredi to vprašanje v okviru tega zakona, je 
določila treba uskladiti z novim zakonom o gradbeništvu, ki je v pripravi. Prav 
tako je treba upoštevati pripombe, ki jih je dal svet za gradbeništvo gospo- 
darske zbornice. 
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Predsednik Tone Bole: V razpravi bo sodeloval poslanec Rudi Vavpotič. 

Rudi Vavpotič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Menim, da 
imamo pred sabo predlog za izdajo zakona, ki bo v prihodnjem razdobju petih, 
desetih let bistveno vplival tako na družbene kakor tudi na ekonomske razmere 
v Sloveniji. Vsekakor vidim v zakonu boljšo rešitev, kakor je bila dosedanja. 
Menim, da so nekatera vprašanja širše zajeta in bolje definirana. 2e v začetku 
svoje razprave hočem poudariti, da gre pri zasebni dejavnosti zaradi obnašanja 
nosilcev teh dejavnosti v tehnološkem kakor tudi v psihološkem smislu za neko 
posebno kategorijo občanov. Na to nas je že pred leti opozoril štrajk tako 
imenovanih prevoznikov. Ce na ideološko stran tega problema gledamo z vidika 
splošnega nacionalnega interesa, menim, da bi se gospodarstvo kompleksneje 
razvijalo tudi z obrtjo, ki je povsod na svetu sestavni del gospodarstva in 
dopolnjuje nekatere dejavnosti. Kljub temu vendarle menim, da bi bilo treba 
tudi v tem zakonu nekatere stvari dopolniti. 

Prvo moje vprašanje zadeva število zaposlenih. Po vseh pogovorih, ki sem 
jih imel, po razpravah z obrtniki, s kooperanti in drugimi menim, da bi bilo 
pametno ostati pri sedaj dovoljenem številu. Zakaj? Čeprav se v tem zakonu 
predlaga zaostritev glede strokovne usposobljenosti obrtnika in glede drugih 
pogojev, vsi vemo, da je bilo veliko prijav na ženo, brata in drugo sorodstvo. 
Ze danes imamo obrtnike, ki zaposlujejo tudi po dvajset ljudi. Za vsakogar bi 
verjetno težko dokazali, da izkorišča presežno delo svojih delavcev. Področje, 
na katerem delam, to je v tehnologiji orodjarstva, v tehnologiji predelave duro- 
plastov, zahteva visoko kvalificiran kader, ki ga industrija usposobi šele v 
desetih letih s strokovnim izobraževanjem in s prakso doma in v tujini, z 
licencami, kooperacijo in tako naprej. Nato pa ti kadri postavijo vprašanje 
osebnih dohodkov, stanovanja in če se jim to takoj ne reši, gredo k zasebniku. 
In podobno: Ko naša podjetja navežejo stike s tujimi firmami, se nato ta 
visoko strokovni kader preplačuje in odhaja. Mislim, da bi bilo treba v zakonih 
določiti, da se vzgoja in usposabljanje tega kadra plačata, sicer bodo delavci 
še naprej odhajali k zasebnikom, ki jih bodo znali izkoristiti. Po izkušnjah vem, 
da tega ni mogoče določiti drugače kot s samoupravnimi akti, ki naj v delovni 
organizaciji omejijo take primere. Menim, da so to občutljiva vprašanja, ki 
povzročajo celo sodne spore. 

Drugo je vprašanje popoldanskega dela, od katerega ima korist predvsem 
zasebna obrt. Izkorišča se cela vrsta strokovnjakov in delovnih organizacij, ki 
zasebnikom posojajo tehnologijo in ljudi. To mi je znano iz industrije orod- 
jarstva, ki drago plačuje tehnologijo. Obrtnik pa jo dobi praktično zastonj in 
to ovrednoti kot svojo zaslugo za uspešno poslovanje, da ne govorimo o drugih 
stvareh, ki jih ima delavec v industrijski organizaciji. To je vprašanje splošnega 
standarda, stanovanj in drugega, ki jih predlog za izdajo zakona kot novo obliko 
sicer zajema, vendar se mi zdi, da bi se na tem področju dalo verjetno še več 
narediti, da bi se izraba neposrednega glavnega dela upoštevala, kakor se tudi 
v industrijski gospodarski organizaciji. 

Ne bi rad, da bi vas te besede navedle na misel, da sem proti razvoju 
zasebne obrti. Osebno jo globoko cenim, zlasti tisto dejavnost, v kateri ji pripada 
prvo mesto. Mislim, da se je Slovenija vključila — glede na vsebino dela 
slovenske industrije — v mobilizacijo razvoja obrti. To je komparativna pred- 
nost, ki jo imamo na Slovenskem, ki jo znamo tudi dinamično in racionalno 
izkoriščati. Pred tem pa bi rad opozoril na problem razvoja obrti tudi s stališča 
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socialne diferenciacije, ki ima vzrok tudi v tistem, kar sem imenoval presežek. 
Ne govorim o zadevah, kot so prikrivanje dohodka, davčne utaje itd. 

Tretje vprašanje se nanaša na omejitev osnovnih sredstev in delovnih 
prostorov. Mislim, da se to da urediti. V delovni organizaciji moramo voditi 
evidenco in moramo vedeti, kakšna osnovna sredstva imamo, koliko so vredna, 
kako se z njimi upravlja. Torej glede tega ni problemov. Če je stroj uvožen, 
imamo carinsko deklaracijo in račun. Ce je osnovno sredstvo kupljeno doma, 
imamo račun, za opremo imamo tudi račun. Tudi zasebni obrtnik mora knjigo- 
vodsko prikazati osnovna sredstva. Mislim, da je odvisno predvsem od natanč- 
nosti vodenja knjigovodstva obrtnikov, ah lahko vodimo ustrezno davčno 
politiko, ki naj bi bila sestavni del tega zakona. Od tega, ali lahko obrtnike 
administrativno kontroliramo, je po mojem sploh sprejemljiva vsaka razširjena 
prayica in končno tudi velikost obrti in število zaposlenih delavcev, ki se 
dovoljuje, da jih ima zasebni obrtnik. To bi mogla biti varna predhodnica, da 
ne bi zašli v drugo skrajnost, da se pozneje ne bomo kesali, če smo šli v tako 
sprostitev, spraševali, zakaj nismo poprej uredili teh osnovnih vprašanj. 

Ne mislim drugače, govorim predvsem iz življenjske prakse, iz življenja, ki 
ga živim. Ce te zadeve ne bodo tako potekale, bomo doživeli, da nam bodo 
visoko kvalificirani kadri, o katerih sem prej govoril, še naprej uhajali iz 
industrije in podpirali primitivne obrtnike, ki so dovolj elastični pri izigravanju 
naših zakonov oziroma zakonske nemoči. Rezultat bo negativen za gospodarstvo 
in za družbo. To bo vplivalo na povečanje diferenciacije in na razvoj manj 
kvalitetne družbe v smislu reda in zaostajanja nekaterih industrijskih panog, 
ki jih bomo onemogočili z neupravičeno pomočjo, raznim obrtnikom. Ze danes 
ugotavljamo, da imamo strokovnjake — to se zelo pogosto dogaja v zunanji 
trgovini — ki jih plačuje 100 000 din več na mesec, ker se ji to splača. Taki 
strokovnjaki dobesedno ukradejo tehnologijo in jo prodajo konkurenci kot 
zastopniki kakšne tuje firme. 

Taki primeri se sedaj pojavljajo tudi v obrti. Ljudje smo taki, da se 
odločimo tudi za tako pot. Osnutek zakona bi moral upoštevati vse te elemente. 
Predlagam, da bi s skupnim delom ta vprašanja še bolj obdelali. Nanje bi 
opozoril predvsem zaradi tega, ker mogoče na prvi pogled, ko govorimo o 
ustavnih pravicah zasebnikov dela, to zelo lepo zveni. Toda iz razprave z obrtniki 
izhaja: sedaj smo vas pa prisilili, da nam boste povečali dovoljeno število 
zaposlenih. To je stališče primitivnega obrtnika, ki je vedel, da sem poslanec 
in direktor tovarne. Nisem verjel, da nekateri res tako mislijo. Potem me je to 
le začelo zanimati in sem spoznal, da se ti ljudje že počutijo kot sila, ki v naši 
družbi pritiska na družbena dogajanja tako v psihološkem kot v ekonomskem 
smislu. To so tako občutljiva vprašanja, da jih je treba dobro proučiti in jih 
zakonsko tako opredeliti, da ne bo možnosti za preveliko izigravanje. 

Predsednik Tone Bole: V razpravi bo sodeloval poslanec Viktor Ko- 
renčan. 

Viktor Korenčan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Potem ko je izvršni svet julija 1972 sprejel predlog za izdajo zakona o 
osebnem delu občanov, sem bil navzoč na raznih posvetih. Nekateri so bili 
organizirani posebej za to, na nekaterih pa je bila to le točka dnevnega reda. 
Nekatere predloge in pripombe sem si zapisal in jih bom kar prečital, da bom 
krajši. 
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1. Ugotavljalo se je, da je gradivo, ki naj bi ga zajel predlagani zakon, 
izredno pomembno za bodoči družbeni in gospodarski razvoj na področju oseb- 
nega dela, posebno še zato, ker je bila z nedavnimi spremembami zvezne ustave 
prenesena pravna ureditev osebnega dela v zakoradajno pristojnost republik in 
bo tako nov zakon pomenil pravno ureditev teh vprašanj v Sloveniji. 

Dosedanje razprave o predlogu za izdajo zakona o osebnem delu so pokazale, 
da je nujno treba sprejeti nov zakon, ker dosedanja zakonska ureditev ovira 
normalni razvoj opravljanja gospodarske dejavnosti z osebnim delom. 

2. Najprej bom povedal nekaj pripomb k uvodnim določbam. Podpiram 
načelo, ki je navedeno tudi v nekaterih gradivih, da občani, ki opravljajo po 
tem zakonu dovoljeno gospodarsko dejavnost, lahko medsebojno združujejo 
svoje delo in sredstva v višje oblike dela. Pri tem menim, da bi bilo treba že 
v uvodu zakona poudariti, da velja to samo za tista gospodarska področja 
oziroma panoge, ki jih zakon izrecno dovoljuje oziroma ne prepoveduje. 

Zakon naj zajema celotno področje osebnega dela občanov z lastnimi 
sredstvi za delo v gospodarstvu, torej tudi v trgovini, kar doslej s predpisi ni 
bilo urejeno. 

3. Pri naštevanju dejavnosti, ki jo lahko opravljajo občani z osebnim delom, 
naj se uvede načelo izločitvenega postopka. Zakon naj izrecno določi, katerih 
dejavnosti občan ne sme opravljati, ne pa da podrobno našteva, katere sme. 

4. Ce ni jasno, kaj spada ali ne spada v okvir dovoljene dejavnosti, naj bi 
dal obvezno mnenje republiški sekretariat za gospodarstvo po prejšnjem ob- 
veznem mnenju zbornice. 

5. Glede opravljanja grafične obrti sem mnenja, naj bi se dovolilo oprav- 
ljanje tistih grafičnih del, ki imajo značaj ekonomske propagande. 

6. Podpiram načelo, da se obseg sredstev, za katero je občanom zagotovljena 
lastninska pravica, določi v sorazmerju z zgornjo mejo zaposlovanja drugih 
oseb, in to enotno za vsa področja osebnega dela v gospodarstvu razen za 
prevozništvo v cestnem prometu in brodarstvu, kjer naj se meja določi s šte- 
vilom oziroma tonažo vozila. V predlogu postavljena meja za delovno mesto 
300 000 din je po mojem mnenju v okviru sedanjih razmejitev realna. Mislim 
tudi, da bi zgornja meja morala biti glede na stalna gibanja tako elastična, da 
bi jo pri morebitnem porastu cen spreminjali. 

Mislim, da bi kot osnova morala veljati neodpisana vrednost sredstev. Glede 
opravljanja gospodarske dejavnosti podpiram načelo, da lahko občan odpre samo 
eno delavnico, obrat, prodajalno ali poslovalnico, vendar naj bi bilo dopustno, 
da bi imel občan v istem kraju dva delavniška prostora, če mu en prostor zaradi 
površine ali narave dela ne bi zadoščal. Menim, da ne bi smeli biti preveč ostri, 
če ima nekdo velik prostor v enem kraju ali v istem kraju dva majhna prostora. 
Prostor mora biti tolikšen, da lahko obrtnik nemoteno opravlja svojo dejavnost. 

Gostinstvu naj se omogoči opravljanje dejavnosti v stranskih obratih, kar 
velja za sezono, na primer na izletniških točkah in podobno. Ambulantna 
prodaja naj se na prostoru, kjer že delujejo gospodarske organizacije, dovoli 
s soglasjem organizacije. Razprava bo pokazala, da je to potrebno, ker so 
gospodarske organizacije vložile sredstva ne samo v prodajne prostore, ampak 
tudi v infrastrukturo. Urejene razmere pa ambulantni prodaji omogočijo, da ji 
trgovina lepo cvete. Zaradi tega naj se taka prodaja dovoli le v soglasju z 
delovnimi organizacijami. 

Podpiram načelo, da dovoljenja za dejavnost ni mogoče odreči, če se 
izpolnijo vsi zahtevani pogoji, kar velja tudi za trgovino. Veljalo naj bi načelo, 
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da lahko občan opravlja le tiste gospodarske dejavnosti, ki jih pokriva s stopnjo 
strokovne usposobljenosti. Pravilno je tudi načelo, da se strokovna izobrazba 
brezpogojno zahteva pri vseh tistih dejavnostih, pri katerih je od kvalitete 
proizvodov ali storitev odvisna varnost življenja ali premoženja uporabnikov 
oziroma kupcev. 

Karakteristične dejavnosti, za katere se brezpogojno zahteva izobrazba, naj 
navede že zakon, o drugih spornih primerih pa je treba dobiti mnenje zbornice. 
Kadar ne bi zahtevah izobrazbe, temveč samo usposobljenost, bi morala odločati 
posebna komisija. 

Strinjam se z načelom, ki stimulira občana, da dohodek deli z delavci, 
vendar menim, da bi morali določiti vsaj okvire, kaj se šteje v takem primeru 
kot dohodek, ki se deli. Predlagam, da je davčna osnova dohodek po odbitku 
kalkulativnega dohodka nosilca dovoljenja. 

Predlagam, da bi v zakonu samo globalno opredelili gostinsko dejavnost, 
tako da bi izpustili naštevanje obratov, ki jih zasebnik lahko odpre, ker se v 
praksi pojavljajo vedno nove vrste in oblike gostinskih obratov. Zakon naj 
izrecno določi, katerih vrst obratov zasebnik ne sme imeti. O tem sem že govoril, 
vendar le na splošno. 

V prevozniškem prometu naj bi zasebniku dovolili prevoz s tovornjaki brez 
omejitve tonaže in razdalje, vendar naj delo opravlja zasebni prevoznik sam 
z morebitnim sovoznikom. 

Taksistom naj se dovoli uporaba dveh taksijev in morda uporaba kombija, 
pri čemer naj se za vožnjo uporablja samo eno vozilo, ki ga mora voziti sam 
prevoznik. 

Za dopolnilno delo drugih delavcev predlagam, da bi za obrt in gostinstvo 
sprejeli tretjo varianto predloga za izdajo zakona, ki naj bi jo dopolnili z do- 
ločilom, da lahko občinski organ po lastni presoji dovoli v obrti in gostinstvu 
tudi večje število delavcev med sezono. Prav tako bi bilo treba dovoliti, da se 
v gostinstvu ob nedeljah in praznikih ter prireditvah ipd. zaposlijo delavci na 
podlagi civilnopravnega razmerja za nekaj ur ali za posamezen dan. Odprto 
je vprašanje, kam je šteti stalno zaposlene glasbenike v gostinstvu. Predlagam, 
da glasbenikov ne štejemo v cenzus delovne sile. Lahko se prepričamo, da to ni 
najbolj pridobitna dejavnost. 

Za trgovino in prevozništvo se strinjam s predlaganim številom zaposlenih 
delavcev. Glede vprašanja, ali naj se družinski člani štejejo v cenzus tuje 
delovne sile, sem mnenja, naj se zakonec nosilca dovoljenja ne šteje v cenzus, 
drugi člani pa se obravnavajo tako, kakor predvideva varianta v tezi 6. 20. 

Predlagam, da se uzakoni možnost, da lahko občan, ki iz objektivnih 
razlogov — to je zaradi bolezni ali podobno >— ne more opravljati svoje gospo- 
darske dejavnosti, začasno zaposli strokovno usposobljenega poslovodjo z dovo- 
ljenjem občinskega organa. Prav tako naj se še naprej zadrži sedanja zakonska 
ureditev, da lahko vdova po smrti nosilca zaposli poslovodjo, če ni strokovno 
usposobljena za to dejavnost. 

Glede na domače obrti sprejemam vsa stališča in načela, ki so izražena 
v predlogu. V zakonu bi bilo treba opredeliti še umetno obrt. 

Opravljanje obrti kot postranskega poklica naj v novem zakonu ne bi 
dovolili. Če bo v zakonu predviden tudi institut postranskega poklica, naj se 
pogoji glede izdaje dovoljenj izenačijo s pogoji, ki jih mora za odpiranje redne 
obrtne dejavnosti izpolnjevati redni obrtnik. Izjema naj bi veljala glede oprav- 
ljanja obrti kot postranskega poklica le za tiste kraje in podeželje, kjer ni 
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obrtnikov oziroma te storitvene dejavnosti. Se bolje bi bilo, da mu občina dovoli 
redno obrt, vendar naj ga primerno stimulira, tako da mu da maksimalne 
olajšave oziroma da ga minimalno obremeni. 

Glede pogodbenih delovnih organizacij podpiram v zakonu predvidene ob- 
like preraščanja klasičnega osebnega dela v prehodne oblike združenega dela. 
Predlagam, da bi te določbe dopolnili še z določilom, naj občinske skupščine 
poenostavijo prakso pri presoji ustanovitvenih pogodb, ki jih bodo pri ustano- 
vitvah pogodbenih delovnih organizacij sklepali zainteresirani občani in delavci. 
Zakon naj določi okvire ali minimalne norme za deleže ustanoviteljev obvezni 
delež dohodka iz dohodka in iz naslova vloženega kapitala ter za sklade, ki 
pomenijo nastajanje družbenega premoženja. 

Zaradi posebnega položaja zadružništva v naši družbi naj bi vprašanja, ki 
obravnavajo obrtne zadruge, izločili in obdelali v posebnem zakonu o zadruž- 
ništvu. 

Oddajanje zasebnih turističnih sob kot oblika postranske gostinsko-turistične 
dejavnosti naj se podrobno obdela v zakonu o gostinstvu. 

Po sprejemu tega zakona, ki ga danes obravnavamo, bomo morali uskla- 
diti številne zakonske predpise, ki se nanašajo na opravljanje osebnega dela 
z zasebnimi delovnimi sredstvi. Med drugim je najbolj pereče vprašanje ize- 
načevanja pogojev poslovanja z organizacijami združenega dela, kar zadeva 
nabave reprodukcijskega materiala. Uskladiti kaže tudi zakon o gradnji investi- 
cijskih objektov, ki zasebnikom ne dovoljuje udeležbe pri licitaciji. Uskladiti 
bo treba tudi zakon o davku občanov in druge. Pri vsem tem pa mi nekaj ni 
jasno. Ker spremljam tudi javna občila, ki so iz drugih republik, sem ugotovil, 
da se stališča do tega vprašanja precej razlikujejo. Zato končno postavljam 
vprašanje predlagatelju predloga za izdajo zakona o osebnem delu: Ali je glede 
tega že doseženo soglasje ali pa ne bo uskladitve, ki je sicer nujna, če gre za 
vprašanje zveznega pomena, kjer je obvezno, da se po ustavi mora doseči 
uskladitev? Ali se bodo stališča republik do osebnega dela uskladila? Mislim 
vsaj na grobo usklađenost, ki bo potrebna, še posebno ker gre za nekatera 
vprašanja, ki so v drugih republikah sporna. Nehote dobiš občutek, da so še 
daleč s svojimi stališči glede na naše sedanje možnosti oziroma glede na to, 
kar je dovoljevala že naša dosedanja zakonodaja. Kakšna je dejanska stopnja 
razvoja obrti, pa ne bi mogel govoriti, ker ne poznam njihovih razmer. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Nisem imel 
namena razpravljati, vendar se oglašam zaradi tega, da podprem prejšnja 
govornika. Imam le eno pripombo. Redni obrtniki, ki so pod kontrolo, morajo 
dajati sredstva za skupnost, pavšalisti pa so mnogokrat v boljšem položaju, ker 
dopoldne počivajo v podjetjih, popoldne pa izrabljajo še dva ali tri pomožne 
delavce. Mogoče so tudi boljše opremljeni kot redni obrtniki. Tako se skrivajo 
pod označbo pavšalistov ter družbi ne odvajajo nobenih davkov in si neopravi- 
čeno prisvajajo velik dobiček. Menim, da bi občine morale imeti boljšo kontrolo 
in take ljudi trdo prijeti. Strinjam se, da ni treba nadzorovati majhnih obrtnikov 
na podeželju, kot so čevljarji in šivilje, ki se ne morejo okoristiti, toda v velikih 
središčih, kjer so pavšalisti z delavnicami — mogoče skritimi, redno pa dobro 
opremljenimi — bi morali biti ostrejši. Ker neupravičeno uporabljajo delovno 
silo, jih je treba kaznovati in tudi primerno obdavčiti. 
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Predsednik Tone Bole: Kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) Kon- 
čujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona se v načelu sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi izvršni svet. Pri pripravi besedila zakona 

naj upošteva pripombe odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora, zakonodajno-pravne komisije ter pripombe svetov in drugih teles gospo- 
darske zbornice in pripombe ter mnenja z razprave na današnji seji zbora. 

3. Osnutek zakona naj izvršni svet predloži najkasneje do 1. novembra 1972. 
Predlog sklepa dajem na glasovanje. Kdor je za tako oblikovan sklep, naj 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. S tem je dnevni red današnje 
seje izčrpan. Prosim, da še malo potrpite. 

Republiški zbor nas je obvestil, da je 11. točko dnevnega reda sprejel 
v nekoliko spremenjenem besedilu. Zato vas prosim, če vzamete odlok, ki zadeva 
sporazum med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo o dobavah osebnih avtomobilov. 
Republiški zbor je spremenil zadnji del zadnjega odstavka. Tam, kjer se besedilo 
začne: »pod pogojem, da«, je republiški zbor spremenil besedilo, ki je po vsebini 
ostalo isto, samo malo drugače teče. Republiški zbor meni, da je novo besedilo 
jasnejše: »da pred ratifikacijo SR Slovenija da SFRJ Jugoslaviji na osnovi 
garancij poslovnih bank, s katerimi imajo zavodi »Crvena zastava« poslovne 
aranžmaje, garancijo za vse iz te pogodbe izhajajoče obveznosti«. 

Posvetoval sem se tudi s sekretarjem zbora. Tudi on meni, da je vsebina 
ista. Ali se strinjate s spremembo? (Poslanci se strinjajo.) Kdor je za besedilo, 
ki ga je sprejel republiški zbor, naj dvigne roko! (Večina poslancev glasuje za.) 
Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je besedilo odloka Usklađeno z republiškim zborom. 
Končujem sejo in se vam zahvaljujem. 

(Seja je bila končana ob 14. uri.) 
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45. seja 

(18. oktobra 1972) 

Predsedoval: Janez Vidmar, 
podpredsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 45. 
sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. 

Zaradi odsotnosti predsednika zbora, ki je kot član delegacije zvezne 
konference Socialistične zveze na obisku v Belgiji, bom kot podpredsednik zbora 
vodil današnjo sejo zbora. Prosim, da v skladu z določbami poslovnika izberemo 
poslanca, ki mi bo pomagal pri vodenju seje. Predlagam, da to dolžnost zaupamo 
poslancu Jožetu Javorniku. Se zbor strinja? (Poslanci se strinjajo.) Prosim 
tovariša Javornika, da zasede svoje mesto v predsedstvu zbora. 

Odsotnost so opravičili poslanci: Natan Bernot, Cvetko Doplihar, Lojze 
Fortuna, Franc Korelc, Viktor Korenčan, Štefan Podričnik, Egon Prinčič, Joško 
Rozman, Janez Ster, Anton Zimšek, Dimitrij Furlan in Miran Krajnik. Ugo- 
tavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 44. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zvezne skupščine z dne 30. 7. 1972, da se začne sprememba 

ustave SFRJ; 
4. osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela v SR Sloveniji; 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov; 
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks; 
7. predlog zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha; 
8. predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih; 
9. predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih; 

10. predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev (kmetij); 

11. srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje od 
1971 do 1975 z dodatkom. 
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Ali se strinjate s predloženim dnevnim redom? Je kdo proti? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Obveščam zbor, da sem poleg predstavnikov izvršnega sveta in predla- 

gateljev aktov povabil na sejo še: gospodarsko zbornico SR Slovenije, Zvezo 
sindikatov Slovenije, republiško konferenco SZDL, Zadružno zvezo Slovenije, 
vodni sklad SR Slovenije, ustavno sodišče in pristojne republiške upravne 
organe. 

Predstavnike pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

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

Zapisnik 44. seje zbora ste prejeli skupaj s sklicem za 45. sejo zbora. Ali 
ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ni pripomb.) 

Ugotavljam, da nihče nima pripomb. Zapisnik 44. seje zbora je odobren. 

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

Na pismeno poslansko vprašanje poslanca Franca Petauerj.a z dne 21. 9. 
1972, ki ga je postavil izvršnemu svetu v zvezi s popravkom odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odloka o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve, 
bo odgovoril tovariš Aleksander Skraban, podsekretar v republiškem sekre- 
tariatu za gospodarstvo. 

Aleksander Skraban: V zvezi z odlokom o spremembah in do- 
polnitvah odloka o maksimiranju cen vseh izdelkov in storitev (»Uradni list 
SFRJ«, št. 31/72), s katerim so bile sproščene cene nekaterih industrijskih 
izdelkov, in s popravkom tega odloka (»Uradni list SFRJ« št. 40/72), po katerem 
sprostitev cen ne velja za trgovske delovne organizacije, je poslanec Franc 
Petauer postavil naslednja vprašanja: 

»Ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije oziroma njegov predstavnik 
soglašal s popravkom odloka, objavljenim v »Uradnem listu SFRJ« št. 40/72, 
ki se nanaša na odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o maksimiranju cen 
za vse proizvode in storitve, ki je bil objavljen v »Uradnem listu SFRJ« št. 
31/72? 

Ce je izvršni svet skupščine SR Slovenije oziroma njegov predstavnik so- 
glašal s popravkom, objavljenim v »Uradnem listu SFRJ« št. 40, kako se potem 
lahko razume zakon o družbeni kontroli cen v »Uradnem listu SFRJ« št. 25/72, 
ki pravi: »Za proizvode, za katere se cene prosto oblikujejo v proizvodnji, 
praviloma ni dovoljeno predpisovati ukrepov neposredne družbene kontrole 
cen v predelavi in v prometu.«? 

Kaj bo izvršni svet skupščine SR Slovenije — če ga niso vprašali za mnenje 
glede popravka v »Uradnem listu SFRJ« št. 40 ali pa popravek ni bil tiskarska 
pomota — storil, da zavaruje zakonitost pri izdajanju državnih aktov?« 

Odgovor: V zvezi z vprašanjem, ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije 
oziroma njegov predstavnik soglašal s popravkom odloka o spremembah in z 
dopolnitvijo odloka o maksimiranju cen vseh izdelkov in storitev, moramo 
poudariti, da je kontrola cen za izdelke, katerih cene so bile sproščene z omenje- 
nim odlokom, v pristojnosti federacije. Za takšne izdelke zveznemu izvršnemu 
svetu ni potrebno soglasje republik in pokrajin. Zaradi tega republike v tem 
primeru niso bile konzultirane. 
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Po informacijah, ki smo jih dobili od pristojnega zveznega organa, je bil 
odlok popravljen zato, ker niso zalegla pojasnila zveznega tržnega inšpektorata, 
da se liberalizacija cen ne nanaša na trgovske organizacije. Na terenu so se 
namreč najprej sklicevali na »Uradni list SFRJ« št. 31/72, kjer je rečeno, da 
lahko cene za navedene industrijske izdelke delovne organizacije oblikujejo 
po tržnih pogojih. Zato so pristojni zvezni organi dne 26. 7. 1972 sklenili, da 
zvezni tržni inšpektorat ponovno opozori republiške in pokrajinske tržne inšpek- 
cije, da se liberalizacija cen ne nanaša na trgovske organizacije, ker bi to bilo 
v nasprotju z namenom liberalizacije cen. 

Da bi se izključile drugačne razlage in da ne bi prihajalo do sporov, so 
tudi sklenili, da se objavi popravek, in sicer tako, da se pred besedi »delovne 
organizacije« doda beseda »proizvajalne«. Objavljen popravek v »Uradnem 
listu SFRJ« št. 40 torej ni sprememba odloka, marveč je le popravek, s katerim 
se besedilo usklajuje s smislom in z vsebino omenjenega predpisa, kakor tudi 
z namenom, ki ga je zvezni izvršni svet imel, ko je predpis sprejemal. 

Kar zadeva tolmačenja zakona o družbeni kontroli cen, poudarjamo, da 
drugi odstavek 18. člena zakona o družbeni kontroli cen ne pomeni avtomatizma 
v oblikovanju cen in v režimu družbene kontrole cen. V tem odstavku je namreč 
rečeno, da za proizvode, za katere se cene prosto oblikujejo v proizvodnji, 
praviloma ni dovoljeno predpisovati ukrepov neposredne družbene kontrole cen 
v predelavi in v prometu. Besede »praviloma ni dovoljeno« torej še ne pomenijo, 
da v nobenem primeru niso dovoljene drugačne rešitve. Te so pogojene z 
razmerami na trgu in pri postopni liberalizaciji cen lahko pričakujemo, da z 
liberalizacijo cen v proizvodnji ne bo vedno nastopila liberalizacija cen v trgo- 
vini, in narobe, da se bodo lahko liberalizirale cene nekaterih izdelkov v trgovini, 
ne da bi se liberalizirale cene v proizvodnji. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Ali je poslanec Petauer zadovoljen z 
odgovorom? Besedo ima poslanec Franc Petauer. 

Franc Petauer: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z odgovorom nisem zadovoljen, ker ne odgovarja na tista bistvena vprašanja, 
ki sem jih postavil. Zvezni izvršni svet ni razpravljal o spremembi odloka, 
ampak je sprememba nastala zaradi tega, ker je nekdo tako morda na seji 
mislil. Prosim, da delegacija slovenskih poslancev v zvezni skupščini postavi 
v zvezni skupščini poslansko vprašanje zveznemu izvršnemu svetu. Želim, da 
se to vprašanje pravilno razjasni. Zadnje čase opažam, da uradni listi prinašajo 
čudne interpretacije nekaterih vprašanj. Predpisi so pomanjkljivi tako v pre- 
vodu iz srbohrvaškega v slovenski jezik kot tudi vsebinsko. To pomeni, da se 
precej površno sestavljajo tako pomembni dokumenti, kot so zvezni zakoni. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Na poslansko vprašanje poslanca Janeza 
Stera, ki ga je izvršnemu svetu postavil na 44. seji zbora, bo odgovoril Marjan 
Ekart, pomočnik republiškega sekretarja za finance. Poslanec Janez 5 ter je sicer 
odsoten, vendar menim, da bi bilo kljub temu primerno, da se odgovor posreduje 
na zboru, poslancu Steru pa bi poslali pismeni odgovor. Besedo ima Marjan 
Ekart, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Marjan Ekart: Pred sejo je bilo dogovorjeno, da bo poslancu Steru 
odgovorjeno pismeno. 
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Predsedujoči Janez Vidmar: Na poslansko vprašanje poslanca Jožeta 
Javornika, ki ga je postavil izvršnemu svetu na 44. seji zbora, bo odgovoril 
Lojze Komel, pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo. 

Lojze Komel: Tovariš poslanec Jože Javornik sprašuje izvršni svet: 
1. Kako ocenjuje sposobnost živinorejske proizvodnje v SR Sloveniji za 

nemoteno oskrbo potrošnje? 
2. Kako ocenjuje sposobnost delovnih organizacij, ki se ukvarjajo s pre- 

delavo in prometom živil živinorejskega izvora, glede na nesorazmerja cen med 
surovinami in končnim proizvodom? 

3. Kako bo glede na te ocene ukrepal izvršni svet, da se zagotovi normalna 
oskrba kupcev mesa in drugih živinorejskih proizvodov v letu 1973? 

Odgovarjam: 
Proizvodnja govejega mesa v SR Sloveniji lahko v celoti zadovolji potrebe 

slovenskega trga. Sporazum o oblikovanju cen mesa in mleka je ugodno vplival 
na orientacijo živinorejcev na pitanje živali, tako na pitanje mlade govedine, 
ki se pretežno izvaža, kot na pitanje živali za večjo težo. Tudi živinorejski fond, 
ki je organiziran z nalogo, da se pospeši proizvodnja kvalitetnega goveda, je 
stimuliral organizacije za rejo goveda. Zaradi izredno konjunkturnih cen v 
izvozu in v veri, da se bodo tudi na domačem trgu uredile cene kvalitetno 
spitane živine, so predvsem izvozne organizacije svoje plane presegle tako v 
proizvodnji kot V izvozu. Kvalitetna spitana živina, ki nima v domači prodajni 
ceni pokritih proizvodnih stroškov, se največ izvaža, za domači trg pa kupuje 
v drugih republikah govedo slabše kvalitete. 

Ce bi se cene živine, predvsem mlade govedine, odobrile na ekonomskem 
nivoju, tako da bi bili kriti glavni proizvodni stroški delovnih organizacij, bi 
bilo na domačem trgu tudi več mesa. 

Pridobivanje mleka zadovoljuje vse potrebe slovenskega trga. Iz drugih 
republik dokupu jemo le nekatere mlečne izdelke, ki jih slovenska mlekarska 
industrija ne izdeluje. V proizvodnji mleka je SR Slovenija suficitarna in se 
znatne količine mleka in mlečnih izdelkov prodajajo v druge republike ali pa 
izvažajo. 

Proizvodnja mleka narašča. Po podatkih mlekarn je bilo v letu 1971 od- ( 

kupljeno 150 milijonov litrov mleka, v prvem polletju letošnjega leta pa je bilo 
odkupljeno že 83 milijonov 380 tisoč litrov mleka. Prognoza za letošnji celoletni 
odkup je 170 milijonov litrov mleka. Glede na stopnjevanje rasti proizvodnje 
in odkupa mleka predvidevamo, da bo v letu 1973 odkup porastel na 192 
milijonov litrov mleka. Iz podatkov o sredstvih potrebnih za izplačilo premij 
za mleko na podlagi odkupa in porabe mleka v znesku 0,30 din za liter je 
razvidno, da SR Slovenija proda zunaj svojega območja najmanj 16 milijonov 
litrov mleka, bodisi nepredelanega ali kot mlečne izdelke. 

S proizvodnjo prašičjega mesa ne pokrivamo potreb domačega trga. Slo- 
venija potrebuje okrog 400 000 prašičev na leto, domača proizvodnja pa jih daje 
le 200 000. Naši najmočnejši preskrbovalni bazi sta sosednja Hrvatska in Voj- 
vodina. S primerno politiko cen mesa in reprodukcijskega materiala, predvsem 
koruze, bi primanjkljaj prašičjega mesa na Slovenskem znatno omilili ali v 
doglednem času celo odpravili. V Sloveniji je prašičjereja še slabo organizirana. 
Na eni strani imamo družbena gospodarstva, ki se bojujejo za rentabilnost in 
nimajo možnosti obnavljati osnovno čredo s kvalitetnejšim plemenskim materia- 
lom iz drugih krajev, kjer je selekcijska služba organizirana. Po drugi strani pa 
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je zasebni proizvajalec še močno avtarktično usmerjen in tudi nima večjih 
finančnih možnosti za nabavo plemenskih živali za preusmeritev v specializirano 
proizvodnjo. Z izboljšanim plemenskim materialom bi lahko povečali dnevni 
prirast pri enaki porabi krme na dan. Vsi proizvajalci v Sloveniji izpitajo letno 
na trg in za lastne potrebe do 400 000 prašičev, tržna proizvodnja pa je — kakor 
sem že omenil — 50'%, to je 200 000 prašičev. Založenost slovenskega trga 
pa je trenutno torej odvisna od dobav iz drugih republik, seveda pod pogojem, 
da so cene prašičjega mesa usklađene. 

Proizvodnja perutninskega mesa pokriva potrebe domačega trga. Ta pro- 
izvodnja se lahko najbolj prilagaja razmeram na trgu in jo je mogoče še 
povečati, predvsem v kooperaciji. Potrebni so predvsem stimulativni proporci 
na relaciji cen krme in mesa. Po srednjeročnem programu se bo proizvodnja 
mesa povečala do 23 ■%. 

Na drugo vprašanje odgovarjamo: 
Stalno povečanje odkupnih cen klavne živine, govedine, prašičev, telet ter 

zamrznjene prodajne cene mesa in mesnih izdelkov povzrpčajo veliko razliko 
med odkupnimi cenami klavne živine in prodajnimi cenami mesa in mesnih 
izdelkov. 

Pogoji poslovanja mesne predelovalne industrije so v veliki meri admini- 
strativno urejeni, kar povzroča, da posluje mesna industrija čedalje bolj ne- 
rentabilno in z rastočimi izgubami. Klavnice imajo na primer pri enem 
kilogramu prašičjega mesa okoli 3 din izgube, odkupne cene klavne živine pa 
še naraščajo. Računati je na še slabša razmerja in na še večjo izgubo v mesno- 
predelovalni industriji. Zaradi nerešenih vprašanj glede prodajnih cen mesa 
in izdelkov je prenehala dobava mesa — predvsem prašičjega — iz drugih 
republik, posebno iz sosednje Hrvatske. Posledica je slaba preskrba tržišča 
z mesom in mesnimi izdelki. 

Z republiškim odlokom z dne 15. 4. 1972 leta je bila urejena minimalna 
odkupna cena mleka in sicer na osnovi 0,55 din za tolščobno enoto. Urejene so 
bile tudi premije za proizvajalce tržnega mleka, to je 0,30 din po litru mleka. 
Drobnoprodajne cene mleka, ki so v pristojnosti občinskih skupščin, so bile 
hitro prilagojene novim minimalnim odkupnim cenam mleka. 

Odprto je ostalo vprašanje drobnoprodajnih cen mlečnih izdelkov, ki so v 
pristojnosti zveznega zavoda za cene in za katere še vedno velja izhodiščna 
osnova odkupne cene mleka na bazi 50 starih dinarjev za tolščobno enoto. 
Z omenjenim odlokom so mlekarski industriji ukinili tudi sosednjo republiško 
premijo za vse količine mleka v višini 0,10 dinarja po litru. 

Slovenska mlekarska industrija predela 40'% mleka, posamezni obrati pa še 
mnogo več. Posledica je, da trenutno poslujejo tiste mlekarne, ki največ mleka 
predelujejo v mlečne izdelke, že z izgubo. 

Odgovarjamo še na zadnje vprašanje: 
Izvršni svet si prizadeva, da zvezni izvršni svet v okviru obstoječih pred- 

pisov omogoči, da se drobnoprodajne cene govejega in prašičjega mesa in 
mesnih izdelkov uskladijo s cenami v sosednjih republikah, predvsem pa v 
tistih, kjer naša živilska industrija kupuje živino. Prizadevamo si, da se drobno- 
prodajne cene mlečnih izdelkov oblikujejo po odkupni ceni mleka, to je na bazi 
0,55 dinarja za procent tolščobe, kar je v skladu s sporazumom med republi- 
kami in pokrajinami, ki je bil dosežen v marcu leta 1972. Ti ukrepi se morajo 
čim hitreje uveljaviti. Nadalje si bo izvršni svet prizadeval za sprostitev cen 
nekaterih mesnih izdelkov, predvsem delikatesam in specialitetam, za postopno 
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sprostitev določenih vrst in kvalitet mesa, kot je telečje meso določene kvalitete, 
baby beef in perutnina. Cim hitreje naj se družbena kontrola cen mlečnih in 
mesnih izdelkov prenese s federacije na republike in pokrajine. Republiški 
izvršni svet bo tudi naprej podpiral vse napore sporazuma in druge ukrepe, ki 
vodijo k sanaciji tržišča. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Ali je poslanec Jože Javornik zadovoljen 
z odgovorom? 

Jože Javornik: Tovariš podpredsednik, tovariši poslanci! Zahvaljujem 
se za izčrpen odgovor, ki je podal celotno problematiko porabe, predelave in 
proizvodnje. Z zadnjim delom odgovora pa ne morem biti povsem zadovoljen. 
Treba je določiti roke, do kdaj se bodo te naloge izvršile. Predelovalna in živilska 
industrija nista sami sebi namen, marveč je njun namen v proizvodnji in porabi. 
Tudi ni glavni problem v izgubah te predelave, marveč je problem odjem pri- 
marne proizvodnje in prenos teh proizvodov v predelani obliki do kupca. Če 
bomo še naprej čakali in odlašali, se lahko zgodi, da bo primarna proizvodnja 
sposobna proizvajati, da bo kupec sposoben porabljati, živilska industrija pa 
ne bo mogla urediti sorazmerij, ki jih od kmetijske proizvodnje zahtevajo 
današnja turistična politika, proizvodna usmeritev in tudi vložena sredstva 
za razvoj maloprodajne mreže. 

Postavljam dodatno vprašanje: Kdaj bodo predvideni ukrepi na dnevnem 
redu pristojnih organov? 

Predsedujoči Janez Vidmar: Ali lahko predstavnik izvršnega sveta 
odgovori takoj? Besedo ima Lojze Komel. 

Lojze Komel: Ureditev teh vprašanj je seveda izključno v pristoj- 
nosti zveznega izvršnega sveta. Izvršni svet skupščine SR Slovenije je že več- 
krat dal pobudo za razreševanje vprašanj cen mesa vseh vrst kakor tudi cen 
mleka oziroma mlečnih proizvodov. Po informacijah, s katerimi trenutno 
razpolagamo, se bo v tem mesecu oziroma v novembru razpravljalo o pro- 
blemu cen govejega in svinjskega mesa in o cenah mlečnih izdelkov. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Ah je poslanec Javornik zadovoljen 
z odgovorom? (Da.) Poslanec Javornik prosi še za pismeni odgovor. 

Na poslansko vprašanje poslanca Franca Petauerja, ki ga je na 44. seji go- 
spodarskega zbora postavil v zvezi s pomanjkanjem sladkorja v prodajni mreži 
ter z ukrepi, ki bi jih morale sprejeti materialne rezerve v SR Sloveniji, da ne 
bi prihajalo do takih kriz v redni oskrbi, bo odgovoril tovariš Aleksander 
Skraban, podsekretar v republiškem sekretariatu za gospodarstvo. 

Aleksander Skraban: Poslanec Franc Petauer je izvršnemu svetu 
postavil naslednji vprašanji: 

Povečani nakupi sladkorja, ki so nastali zaradi pričakovane podražitve, so 
povzročili pomanjkanje tega blaga na trgu, do česar je prišlo predvsem zaradi 
premajhnih zalog tega blaga v trgovskih organizacijah in v državnih rezervah. 
Svoj delež so prispevale tudi pomanjkljive in nasprotujoče si informacije posa- 
meznih organov, iz katerih izhaja, da se medsebojno obdolžujejo zaradi nastale 
situacije: Kakšno je stališče izvršnega sveta do tega primera? 
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Kdaj bomo dolgoročneje uredili vprašanje materialnih rezerv v Sloveniji 
glede na to, da smo v znatni meri odvisni od uvoza iz drugih republik oziroma 
od drugod in da je treba že sedaj sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili prebroditev 
kriz ob večjih elementarnih nesrečah ah v vojnem stanju. 

V odgovoru na prvo vprašanje velja najprej pojasniti, da se za vsako 
gospodarsko leto, ki se v proizvo'dnji in porabi sladkorja začne 1. septembra, 
napravi v okviru vse države bilanca o razpoložljivih in potrebnih količinah slad- 
korja. Manjkajoče količine preskrbi iz uvoza zvezna direkcija za rezervo živil. 
Pri izdelavi bilance se upošteva seveda tudi normalni porast porabe. Ce bi letos 
poraba sladkorja potekala normalno, bi moralo biti po bilančnih predvidevanjih 
v začetku septembra 1972 na zalogi še približno 6'% letne količine porabe 
sladkorja. Ker pa se je —< kot poslanec ugotavlja — nakup sladkorja povečal 
in ker so letos hkrati kasnile tudi dobave iz nove domače proizvodnje, je v 
zadnjem času občasno primanjkovalo tega osnovnega živila. Nakupovalna mr- 
zlica je nastala zaradi napovedane podražitve sladkorja, saj je bilo spomladi, 
ko je bila zvišana garantirana odkupna cena za sladkorno peso, napovedano, 
da se bo sladkor iz nove proizvodnje podražil. 

Kot rečeno, pa je k pomanjkanju sladkorja prispevala tudi zakasnitev 
dobav iz nove proizvodnje. Ta je nastala deloma zato, ker so tudi tovarne 
sladkorja čakale na novo ceno, deloma pa zaradi vremenskih razmer, ki so bile 
neugodne za izkop sladkorne pese. Izkop pese in obratovanje tovarn se po- 
navadi pričneta okrog 15. avgusta, tako da novi sladkor prodajajo od začetka 
septembra dalje. Letos pa se je proizvodnja sladkorja pričela cel mesec kasneje. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije meni, da bi bilo treba pri osnovnih 
živilih, pri katerih je federacija pristojna za določanje cen ali za oblikovanje 
blagovnih rezerv, pravočasno ugotavljati potrebe ter manjkajoče količine pravo- 
časno zagotoviti iz uvoza. Pri tem pa — kot kaže praksa — ne bi smeh računati 
samo z normalno porabo, pač pa tudi z občasnimi povečanimi nakupi, da zaradi 
povečanih občasnih nakupov ne bi prišlo do motenj na trgu. kot se je zgodilo 
letos. Predstavniki naše republike se bodo v pristojnih zveznih organih v raz- 
pravah o blagovnih rezervah federacije zavzemali za to, da se gornje stališče 
uveljavi. 

Kar zadeva materialne rezerve sladkorja v Sloveniji — na kar se nanaša 
drugo vprašanje — velja povedati, da zavod SR Slovenije za rezerve običajno 
razpolaga s takšno količino zveznih blagovnih rezerv, ki krijejo okrog 50 % 
potreb splošne porabe v Sloveniji. V letošnjem prvem polletju so sicer bile te 
zaloge zaradi nižje proizvodnje v letu 1971 in zakasnelega uvoza minimalne, 
vendar je treba računati, da se bo ob pravočasnem bilanciranju in uvozu stanje 
zveznih blagovnih rezerv v Sloveniji ponovno normaliziralo. V pripravi je 
tudi republiški zakon o blagovnih rezervah, ki bo poleg drugega moral oprede- 
liti tudi vrste blaga, ki pridejo v poštev za republiške materialne rezerve. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Tovariš Petauer, ali ste zadovoljni z 
odgovorom? 

Franc Petauer (iz klopi): Zadovljen sem. Hvala za odgovor. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Poslanec Petauer prosi, da bi mu od- 
govorili še pismeno. 
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Poslanec Otmar Sekavčnik je izvršnemu svetu postavil pismeno vprašanje 
v zvezi z nedavnimi dogodki na avstrijskem Koroškem. Poslanec Sekavčnik 
bi rad vprašanje prebral tudi na današnji seji. Besedo ima poslanec Otmar 
Sekavčnik. 

Otmar Sekavčnik: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! 

Različne tako imenovane »patriotične« organizacije na avstrijskem Ko- 
roške s svojo dejavnostjo ustvarjajo ozračje, ki omogoča uveljavljanje naci- 
stične miselnosti nasproti slovenski manjšini. V ponazoritev naj navedem samo 
to, da je povsem jasno, da je sedanja gonja proti slovenski manjšini v duhu 
poziva Heimatdiensta iz leta 1970, da bo mir na Koroškem zavladal le tedaj, 
ko bo slovenska manjšina fizično likvidirana. 

Po podatkih, ki jih je med drugim zbral tudi odbor koroških partizanov 
v SR Sloveniji, je razvidno, da so v vodstvu »patriotičnih« organizacij tudi 
nekdanji aktivni člani nacistične stranke, ki so se udeležili tudi zadnjih pohodov 
proti slovenski manjšini. 

Sodelovanje mladih ljudi v terorju proti slovenski manjšini in v straho- 
vanju njenih pripadnikov dokazuje, da gre za mladino, ki je rasla v šovinistič- 
nem nacističnem in protislovenskem okolju. To pomeni, da sta njihovo delovanje 
in miselnost plod političnega ozračja, v katerem živijo, neposrednega delovanja 
določenih sil na Koroškem v protislovenskem nacističnem duhu, kakor tudi 
dolgoletnega ignoriranja avstrijskih oblasti do obveznosti iz državne pogodbe 
in še posebej pravic slovenske narodnosti nasploh. 

Kot je znano, v Avstriji še vedno nemoteno delujejo nekatere ustaške 
organizacije in baze za zločinske vpade v Jugoslavijo. V avstrijskem tisku smo 
opazili celo priporočilo, da na ustaše ne bi smeli gledati podcenjevalno, saj gre 
za avstrijske zaveznike iz druge svetovne vojne. 

Povsem jasno je, da imajo ustaške in tako imenovane »patriotične« orga- 
nizacije, kar se Jugoslavije tiče, povsem identične cilje, to je predvsem rušenje 
dobrih odnosov in vsakršnih pozitivnih stikov z Jugoslavijo. 

V ponazoritev naj navedem samo reakcionarno, velikonemško in proti- 
jugoslovansko delovanje nekaterih krogov na Koroškem v zvezi z obmejnimi 
gospodarskimi odnosi. 

Vprašujem, ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije že ugotovil, kakšna 
je objektivna medsebojna povezanost med ustaškimi in rasističnimi krogi na 
Koroškem in Štajerskem? 

Kakšni so rezultati naših zahtev, da se prepove tako imenovani »Toten- 
gedenkbuch« in odstrani spomenik v Gradcu? Ali je izvršnemu svetu znano, 
kaj so avstrijske oblasti ukrenile proti avtorjem teh dveh dejanj, predvsem 
proti »Društvu nemških Spodnjih Štajercev v Avstriji«, ki mu načeluje tudi 
nekdanji nacist iz Celja Herman Rakusch? 

Ali je izvršni svet že predlagal, da se prepove delovanje nacističnih in proti- 
slovenskih organizacij, v skladu z obveznostmi Avstrije iz državne pogodbe? 

Predsedujoči Janez Vidmar: Ker je na to temo izvršni svet prejel 
tudi vprašanja poslancev drugih zborov, bo izvršni svet nanje odgovoril na seji 
enotnega zbora delovnih skupnosti, ki je že sklicana za 20. tega meseca. 

Imamo še poslansko vprašanje poslanca Natana Bernota, ki pa je odsoten. 
Zato bomo odgovor slišali na prihodnji seji zbora. 
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Morda želi kdo postaviti novo poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec 
Jože Javornik. 

Jože Javornik: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! 

Po odloku o premijah za kravje mleko prejemajo organizacije združenega 
dela, ki so premijski upravičenci, 30 par premije za liter prodanega mleka. 
Od tega pripade 10 par Zvezi hranilno-kreditnih služb Slovenije za pospeševanje 
predelovanja mleka in govedoreje, zlasti v višinskih krajih in na manj raz- 
vitih območjih Slovenije. 

Vprašanja: Koliko teh sredstev je pri Zvezi hranilno-kreditnih služb Slove- 
nije do danes zbranih, za kakšne namene in na kakšen način se ta sredstva 
uporabljajo? 

Sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo prosim za odgovor, zlasti glede 
namembnosti in razporejanja teh sredstev uporabnikom. Ce so bile razpoložljive 
informacije pravilne, bodo namreč ta sredstva razporejena eni ali dvema delov- 
nima organizacijama, kar pa seveda ni v skladu niti z omenjenim odlokom, 
še manj pa s cilji in smislom urejanja mlečne proizvodnje na tistih območjih, 
ki jim premija pripada, pa se deli v druge namene. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Se kdo želi postaviti poslansko vpra- 
šanje? (Nihče.) 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
zvezne skupščine z dne 20. 7. 1972, da se začne sprememba ustave SFRJ. 

Zvezna skupščina je v smislu 1. točke XXiXII. ustavnega amandmaja k 
ustavi SFRJ poslala predlog zbora narodov, da se začne sprejem ustave SFRJ. 
Zvezna skupščina namreč lahko odloči, da se začne postopek za sprejem ustave 
SFRJ, če se s predlogom za začetek postopka za sprejem ustave SFRJ strinjajo 
skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin oziroma skupščine vseh re- 
publik. 

Skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
je ta predlog obravnavala na seji dne 7. oktobra 1972 in je z njim soglašala ter 
predlagala vsem zborom skupščine SR Slovenije, da v skladu z določbami po- 
slovnika skupščine na svojih sejah obravnavajo in sprejmejo predlog odloka o 
soglasju, da se začne sprememba ustave SFRJ. Ustrezen predlog odloka o so- 
glasju, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov za ustavna vprašanja, 
ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Predlog odloka o soglasju k predlogu zvezne skupščine, da se začne spre- 
memba ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, dajem na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju sprejet. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR 
Sloveniji. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepov republiškega in 
enotnega zbora delovnih skupnosti, ki sta sicer pristojna za sprejem tega zakona. 
Glede na to, da je gospodarski zbor kot zainteresirani zbor obravnaval to ma- 
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terijo tudi v prvi fazi zakonodajnega postopka, kar zadeva vprašanja, ki imajo 
poseben pomen za delovne ljudi s področja našega zbora, predlagam, da raz- 
pravljamo o tem tudi v drugi fazi zakonodajnega postopka, ko je predložen 
osnutek zakona. Gospodarski zbor je predlog za izdajo zakona o prispevkih, 
davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela obravnaval na 35. seji 
dne 26. januarja 1972. Naslov zakona se je v drugi fazi spremenil. 

Ali se zbor strinja, da obravnavo tega osnutka zakona uvrstimo v dnevni 
red in da sporočimo svoje mnenje pristojnima zboroma? 

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

Ugotavljam, da je uvrstitev na dnevni red sprejeta in prosim predstavnika 
izvršnega sveta, da da uvodno obrazložitev. Besedo ima Jože Tepina, namestnik 
republiškega sekretarja za finance. 

Jože Tepina: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predložena sta vam osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organiza- 

cij združenega dela v SR Sloveniji in računska dokumentacija k temu osnutku. 
Osnutek zakona povzema oziroma vsebuje misli in predloge, izražene tako v 
razpravah v zvezi s predlogom za izdajo zakona kot v nadaljnjih razpravah in 
pripravah tega osnutka, ter mnenja predlagatelja. Kakor je znano, .je skupščina 
SR Slovenije že v začetku letošnjega leta obravnavala predlog za izdajo 
zakona o družbenih obveznostih organizacij združenega dela in občanov. 

2e prve razprave so pokazale, da bo v oblikovanju ustreznih predpisov po- 
trebno ločiti sistem davkov in sistem prispevkov. V sistemu davkov je nujno 
obravnavati posebej davčne obveznosti temeljnih organizacij združenega dela 
in posebej davčne obveznosti občanov. Seveda je za celotno oceno predlaganega 
osnutka zakona potrebno upoštevati ne le spremembe, ki so predlagane v sistem 
davkov, ampak tudi spremembe v financiranju samoupravnih interesnih skup- 
nosti, kjer je zlasti pomembna razdelitev obveznosti za plačevanje prispevkov 
na tiste, ki jih bodo plačevali občani iz svojih dohodkov od dela, in na tiste, ki 
jih bodo plačevale temeljne organizacije združenega dela iz svojega dohodka. 

Takšna razmejitev bo seveda zahtevala dosledno uveljavitev sistema bruto 
osebnih dohodkov. Predloženi osnutek zakona temelji predvsem na ustavnem 
dopolnilu, ki določa, da za zadovoljevanje tistih splošnih družbenih potreb, ki 
se po ustavi financirajo iz proračuna družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo 
delavci iz dohodka temeljne organizacije združenega dela ali iz svojih osebnih 
dohodkov na podlagi zakona določene davke. 

Poleg tega temelji osnutek tudi na ustavnem dopolnilu, po katerem sistem, 
vire in vrste davkov, taks ter drugih davščin določa zakon. To je hkrati tudi 
eno bistvenih vprašanj na tem področju, ki jih po novih ustavnih načelih 
samostojno ureja republika in ne federacija. 

Prav tako sta v osnutku uveljavljeni tudi načeli, da sorazmerno več pri- 
speva tisti, ki dosega večji dohodek in da se odpravi stroškovni značaj davka. 
To pomeni, da bo poraba oziroma financiranje splošnih družbenih potreb iz pro- 
računov družbenopolitičnih skupnosti vse bolj odvisna od konkretnih rezul- 
tatov dela oziroma od ustvarjenega dohodka. Tako bo davčna obveznost odvisna 
od poslovnega rezultata, kar je bistvena vsebinska sprememba v primerjavi z 
dosedanjim sistemom, ki je ne glede na poslovni uspeh določal višino družbenih 
dajatev sorazmerno z izplačanimi osebnimi dohodki, četudi je temeljna organi- 
zacija združenega dela poslovala z izgubo. 
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To tudi pomeni spremenjen položaj družbenopolitičnih skupnosti, ki bodo 
morale v interesu zavarovanja svojih dohodkov iz davkov intenzivneje sodelo- 
vati pri ustvarjanju možnosti za racionalno poslovanje temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Določilo, da se davek obračunava in plačuje po stopnjah, ki jih predpišejo 
SR Slovenija in občine, je v skladu z ustavnim dopolnilom, po katerem druž- 
benopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks in drugih dav- 
ščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek ter z njim tudi samostojno raz- 
polagajo. Brez dvoma bo pri uveljavljanju tega načela potrebno precej usklaje- 
vanja med republiko, občinami in temeljnimi organizacijami združenega dela. 

Glede na to, da je višina davčnih stopenj vezana s konkretno politiko po- 
krivanja splošnih družbenih potreb in jo republike in občine za vsako leto po- 
sebej določajo, ne bi bilo smotrno že s tem zakonom, katerega namen je obliko- 
vati davčni sistem, predpisati tudi višino davčnih stopenj. Glede na načelo, da 
dohodek, ki je ustvarjen v katerikoli obliki združenega dela in združevanja 
sredstev, pripada v celoti temeljnim organizacijam združenega dela, je davčni 
zavezanec temeljna organizacija združenega dela, ki ustvarja dohodke po na- 
čelih gospodarskega poslovanja. To pomeni, da bodo plačevale davek tudi tiste 
temeljne organizacije združenega dela, ki so sicer z negospodarskih področij, 
ukvarjajo pa se s prodajo svojih proizvodov ali storitev in s tem dosegajo po- 
slovni uspeh. S tem je onemogočeno, da bi se v teh organizacijah opravljalo 
poslovanje, ki sodi med gospodarsko dejavnost samo z namenom, da se izogne 
plačilu davka. 

Davek pa se ne plačuje od dohodkov, ki jih organizacija doseže iz javnih 
virov financiranja, kot so dotacije in podobno. Tako je za ugotovitev dohodka 
davčnega zavezanca važno, če se rezultat dela temeljne organizacije združenega 
dela potrjuje na trgu ali v organizaciji združenega dela, seveda ob upoštevanju 
tržnih načel, zaradi česar ni bistveno, ali je davčni zavezanec pravna oseba ali 
ne. Tudi ni bistveno, ali zavezanec vodi samostojno knjigovodstvo. Ce davčni 
zavezanec ne vodi knjigovodstva, mora organizacija združenega dela, v kateri 
je davčni zavezanec, zagotoviti vse podatke, ki so potrebni za določitev davčne 
osnove. 

Glede pripadnosti davka je uveljavljeno načelo, da pripada davek tisti ob- 
čini, kjer je sedež davčnega zavezanca. Občina lahko pod posebnimi pogoji za- 
hteva tudi plačila davka od dejavnosti, ki jo je na njenem območju opravljal 
davčni zavezanec s sedežem v drugi občini. Uveljavljanje tega načela vsekakor 
terjajo praktični razlogi zaradi dislociranih obratov, čeprav bodo imeli davčni 
zavezanci dodatne obveznosti zaradi ugotavljanja davčne osnove za vsako občino 
posebej. Ne sme se pri tem zanemariti, da bodo morali biti obračuni po obratih 
oziroma po dejavnostih v temeljni organizaciji združenega dela še bolj natančni. 
Pomislek, da bi se določala pripadnost davka tisti občini, kjer se dejavnost 
opravlja in ne kjer je sedež davčnega zavezanca, lahko povzroči zapiranje v 
okviru regij. Pravijo, da bi občina, iz katere bi se dejavnost izselila na območje 
druge občine, s tem izgubila tudi del svojega dohodka. Taki pomisleki bi bili 
realni le ob večjih razlikah davčnih osnov in davčnih stopenj. 

Davčna osnova se ugotovi tako, da se od celotnega dohodka odštejejo ma- 
terialni stroški, amortizacija, zakonske in pogodbene obveznosti, osebni dohodki 
in druge obveznosti, določene z zakonom. Kot odbitna postavka se štejejo tisti 
materialni izdatki, ki so bili potrebni za dosego celotnega dohodka. Davčni za- 
vezanci morajo organizirati knjigovodstvo tako, da bo iz njega možno nedvo- 
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umno ugotoviti obseg materialnih stroškov, s katerimi bi bil dosežen celotni 
dohodek. Amortizacija bi se kot odbitna postavka priznavala le v višini, ki bi 
jo določal poseben zakon z možnostjo rešitve tudi na tak način, da bi bila 
določena zgornja meja nad predpisano amortizacijo, ki bi se upoštevala kot 
odbitna postavka v celoti. Glede stroškov investicijskega vzdrževanja je v 
osnutku predvidena možnost, da se ti priznajo seveda samo v določeni višini 
ali pa da se ne priznajo kot posebna odbitna postavka, temveč v okviru mate- 
rialnih stroškov. Zakonske in pogodbene obveznosti se štejejo kot odbitna po- 
stavka, ker bi sicer pomenilo, da bo davek predpisan tudi za tisti del dohodka, 
s katerim temeljna organizacija združenega dela ne gospodari oziroma bi z dav- 
kom obremenili tudi izdatke, ki se kot obdavčljiv dohodek pojavijo pri drugi 
delovni organizaciji ali pa bi obdavčevali tudi take dajatve, ki so splošnega 
pomena, na primer prispevki za mestno zemljišče, vodni prispevki, štipendije in 
podobno. Vendar se razmišlja tudi o tem, da bi se nekatere zakonske in po- 
godbene obveznosti le ne štele kot odbitna postavka. To predvsem iz razloga, 
da bi se nekatere zakonske obveznosti urejevale na podlagi vzajemnosti in soli- 
darnosti in na samoupravni podlagi, kar pa bi se štelo kot odbitna postavka. 
Glede osebnih dohodkov kot odbitne postavke je predvidena možnost, da se od- 
štejejo kalkulativni osebni dohodki, kot so določeni s samoupravnim spora- 
zumom, ali pa se odštejejo od celotnega dohodka bruto osebni dohodki v obsegu, 
kot je določeno s samoupravnim sporazumom. 

Davčne stopnje so proporcionalne in se predpisujejo praviloma za več let. 
Davčne stopnje morajo biti uveljavljene pred začetkom leta, za katero se ugo- 
tavlja davčna obveznost. To pomeni, da je stopnja vedno ista, ne glede na 
velikost davčne osnove. Diferencirane stopnje bi pomenile administrativno kori- 
giranje na tržišču doseženih rezultatov, kar ne bi bilo v skladu s tržnim zna- 
čajem našega gospodarstva. Poleg tega bi bila pozornost davčnih zavezancev 
usmerjena predvsem na to, da se zmanjša davčna stopnja za določeno dejavnost. 
Sicer je vrsta davčne stopnje odvisna od tega, kar se šteje v davčno osnovo. Ce 
bi davčna osnova zajela tudi tisti del osebnih dohodkov, ki presegajo kalkula- 
tivne osebne dohodke, bi na ta del davčne osnove, h kateri bi lahko dodali tudi 
sredstva skupne porabe, predpisali progresivne stopnje. 

Glede davčnih olajšav osnutek zakona razlikuje splošne davčne olajšave, ki 
so določene že v samem zakonu, in sicer: soudeležba pri gradnji energetskih 
infrastrukturnih objektov v skladu s posebnim zakonom in tudi gradnja, proiz- 
vodnja in zmogljivost na manj razvitih območjih v Sloveniji, ter posebne davčne 
olajšave, ki jih lahko predpišejo republika in občine. Kot rečeno, bo posebne 
davčne olajšave določala vsaka družbenopolitična skupnost glede davka, ki pri- 
pada njej, seveda v skladu s tekočo ekonomsko politiko in z razvojnimi cilji, 
določenimi z družbenimi plani. 

Osnutek zakona vsebuje tudi določila glede odmere in plačevanja davka. 
Med drugim je predvideno, da mora davčni zavezanec po preteku poslovnega 
leta predložiti službi družbenega knjigovodstva davčno napoved z vsemi po- 
datki, potrebnimi za odmero davka. Akontacije davka bi se plačevale v dvanaj- 
stinah mesečno za nazaj in sicer najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 
Dokler davčni zavezanec ni plačal davčne obveznosti, mu služba družbenega 
knjigovodstva ne sme omogočati izplačila osebnih dohodkov. 

Glede kazenskih določb pa le to: Za utajo davka je predvidena denarna 
kazen do 10-kratnega zneska utaje. Ugotovljene nepravilnosti bodo morale 
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povzročiti velike materialne udarce za davčnega zavezanca, za odgovorne osebe 
pa poleg materialnih tudi velike moralne posledice. 

V več političnih dokumentih je bilo jasno opredeljeno stališče, da je po- 
trebno družbene obveznosti odmerjati sorazmerno z doseženim poslovnim uspe- 
hom. Razlogi, zaradi katerih se uvaja davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v Sloveniji, so v bistvu v precejšnji meri fiskalni. 

Končni cilj je predvsem zbrati sredstva, ki so nujna za financiranje splošnih 
družbenih potreb. 

Namen računske dokumentacije ni v tem, da bi uvajala v preračunavanje 
posameznike, saj bi na takšni osnovi le težko objektivno gradili nov davčni 
sistem, pa tudi ne prikazati konkretne obremenitve davčnih zavezancev, saj so 
odvisne predvsem od izhodišč porabe, ne pa od davčnega sistema. Namen račun- 
ske dokumentacije je predvsem v tem, da se na praktičnih podatkih preveri 
delovanje nekaterih elementov davčnega sistema. Pri tem gre predvsem za 
vpliv obsega davčne osnove na višino davčne stopnje, dalje za vprašanje, ali bo 
tudi praktično uveljavljeno načelo, da kdor ima večji poslovni uspeh, tudi več 
prispeva, in za razporeditev davčnih bremen na nekatere gospodarske panoge 
in industrijske stroške. 

Finančne posledice predlaganega osnutka zakona so različne tako za celotno 
gospodarstvo, za gospodarske panoge, za posamezne industrijske stroke kot tudi 
za posamezne občine. Čeprav je računska dokumentacija, ki je priložena osnutku 
zakona, zajela le okoli 200 anketiranih delovnih organizacij, menim, da je za- 
dostna in dovolj natančna za osnovno oceno finančnih rezultatov oziroma spre- 
memb. Računska dokumentacija najprej prikazuje, kakšna bi bila skupna stop- 
nja davka za republiko in občine ob predpostavki, da bi bili doseženi dohodki 
proračuna v letu 1971 iz naslova davka iz osebnega dohodka zbrani z davkom 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Izračun, ki je napravljen v 
štirih variantah, kaže, da bi bile davčne stopnje za celotno gospodarstvo med 
5,45 % ter 10'%. To pomeni, da samo odločitev o tem, kaj se šteje v davčno 
osnovo, lahko povzroči povečanje stopnje za nad 83 %>. Zato ni vseeno, ali bo 
visoka ali nizka davčna osnova, saj je v bistvu od nje odvisno število davčnih 
zavezancev in višina davčne stopnje oziroma razdelitev davčnega bremena in 
razdelitev dohodkov družbenopolitičnih skupnosti. 

Ne glede na variantne možnosti pa je ugotovljeno, da bi razdelitev davč- 
nega bremena — glede na sedanje stanje — bila v industriji približno na do- 
sedanji višini, manjša pa v kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu, prometu, go- 
stinstvu, obrti in stanovanjsko-komunalni dejavnosti, občutneje večja pa v 
trgovini. 

Več problemov pri uveljavitvi poslovnega uspeha kot davčne osnove pa bo 
nastalo pri občinskih proračunih. Spremembe bodo nastale predvsem zaradi 
tega, ker je doslej veljalo načelo, da prispevki iz osebnih dohodkov za proračune 
pripadajo občinam, kjer imajo zaposleni trajno bivališče, v prihodnje pa naj bi 
davke od poslovnega uspeha temeljne organizacije združenega dela plačevale 
občini, v kateri je sedež temeljne organizacije združenega dela. Razmejitev po- 
slovnega uspeha in s tem davka po kriteriju stalnega bivališča zaposlenih je 
praktično nemogoča. Zaradi tega bodo proračuni občin, kjer je dnevna migra- 
cija delovne sile večja, občutno prizadeti. 

Pomembne spremembe bodo nastale tudi zaradi različne višine davkov, ki 
jih bodo posamezne delovne organizacije plačevale glede na poslovni uspeh. 
Občinam z visoko rentabilnim gospodarstvom bi dohodki bistveno porasli in 
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obratno. Ta okoliščina bo pozitivno delovala, saj postajajo proračuni občin in 
republike neposredno odvisni od uspešnosti gospodarjenja, kar bo povzročalo 
določena nasprotja v sedanjih interesih zaposlovanja in večanja mase osebnih 
dohodkov ne glede na poslovni uspeh gospodarstva. 

Kljub pričakovanim pozitivnim učinkom obdavčevanja poslovnega uspeha 
pa ne smemo prezreti težav ob prehodu. Mnoge občine se bodo znašle v težav- 
nem položaju. V razpravah o osnutku bi zato morali opredeliti način, kako 
obvladati težave, ki bodo nastale ob prehodu na nov sistem. Dokončno pa 
bomo morah te probleme rešiti v predpisu, ki bo na novo oblikoval sistem 
financiranja družbenopolitičnih skupnosti. 

S prehodnimi določbami bo potrebno urediti vprašanje višine akontacij za 
davek, posebej pa bo treba urediti tudi uvajanje izravnalnega instrumentarija, 
ki bo urejal izpad dohodka proračunov občin, ki bi nastal zaradi odprave davka 
na osebni dohodek. Ob proučevanju vpliva sprememb smo v sekretariatu za 
finance pozorno proučevali problematiko, ki bo nastala ob prehodu na nov si- 
stem. Možno je več kombinacij, o izbiri najustreznejše pa bo treba dokončno 
odločati ob sprejemanju predpisov o stopnjah prispevkov, davkov in taks za 
leto 1973, to je, ko bodo sprejeti ukrepi za financiranje celotne splošne in skupne 
porabe za prihodnje leto. 

Seveda je tudi za občine potrebno konkretno ugotoviti, kako bo vplival 
predlagani sistem na obremenitev gospodarstva na njihovem območju in kakšne 
premike bo povzročil pri oblikovanju sredstev za občinske proračune. Kljub 
temu, da. še ni na razpolago vseh potrebnih podatkov, pa menimo, da bo verjetno 
zelo blizu nadaljnjim razmišljanjem o reševanju prihodnjih težav, če bi davek 
iz dohodka predpisala le republika globalno v obsegu dosedanjih občinskih in 
republiških davkov iz osebnih dohodkov za proračune. Na tako zbranih davkih 
bi zakon v prihodnjem obdobju omogočal udeležbo občin sorazmerno z davki, ki 
so jih občine pridobile v preteklem letu iz davka iz osebnih dohodkov za pro- 
račun. Na ta način bi začasno rešili probleme, ki jih uveljavitev poslovnega 
uspeha kot davčne osnove povzroča pri financiranju občinskih proračunov. To 
pomeni, da bi dokončno uveljavili nov davčni sistem, začasno pa reševali pro- 
bleme financiranja občin. Takšna razmišljanja ob prehodu na nov davčni sistem 
izhajajo iz dosedanjih razprav o predloženem osnutku ter iz prepričanja, da ne 
smemo odlašati z uveljavitvijo predlaganega davčnega sistema, ker nas težave 
ob prehodu čakajo v vsakem primeru. 

Želel sem vas opozoriti na nekatere pomembne okoliščine, glede katerih bi 
se morala opredeliti razprava o osnutku zakona, zato, da bi nadaljnje delo v 
zvezi s predlogom zakona potekalo hitreje, tako da bi ob koncu novembra 1972 
že lahko pripravili predlog zakona o davkih iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. Upoštevati je treba, da bodo predložene spremembe zahtevale 
določen čas, da jih tudi finančno-tehnično lahko izpeljemo. 

Predsedujoči Janez Vidmar: K osnutku zakona ste prejeli poročilo 
odbora za finance in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Odbor za finance 
predlaga, naj bi zbor potrdil pripombe in stališča odbora in jih kot svoje po- 
sredoval enotnemu zboru delovnih skupnosti in republiškemu zboru, ki sta 
pristojna zbora, ter tudi izvršnemu svetu kot predlagatelju zakona. Morda želi 
besedo predsednica odbora, tovarišica Mara Žlebnikova? Besedo ima tovarišica 
Mara Zlebnik. 
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Mara Zlebnik: Tovariš podpredsednik, tovariši poslanci! Čeprav je 
odbor za finance predložil poročilo oziroma mnenje k predloženemu osnutku 
zakona v pismeni obliki, menim, da je treba še ustno poudariti nekatere misli 
iz razprave, ker je osnutek zakona toliko pomemben, da ga je treba obrav- 
navati s posebno pozornostjo. To toliko bolj na gospodarskem zboru, saj nov 
predpis pomeni predvsem ukrep, ki se bo neposredno izrazil v gospodarstvu. 

Odbor za finance je ugotovil, da je osnutek zakona logično nadaljevanje 
procesa za uveljavitev davčne reforme v skladu z ustavnimi amandmaji in v 
skladu z ugotovitvami o pomanjkljivostih in neustreznostih sedanjega davčnega 
sistema. Iz pretirano visoke obremenitve poslovnih stroškov je namreč izhajala 
vrsta negativnih posledic, ki so se odražale tako v notranjem kakor v zunanjem 
poslovanju posameznih delovnih organizacij, panog in širših gospodarskih gru- 
pacij. 

Potrebo po spremembi davčnega sistema smo razčistili že ob predlogu za 
izdajo zakona. Zato je bilo normalno, da so poslanci, člani odbora za finance, 
tudi do osnutka zavzeli v glavnem pozitivno stališče in so osnutek načelno pod- 
prli. Ob tem pa so opozorili na nekatere odprte probleme in vprašanja in na 
nekatere dileme, ki bi jih bilo potrebno razčistiti do predložitve predloga zakona. 
Tako so predlagali, da bi se čimprej predložili predpisi, ki bodo urejali financi- 
ranje samoupravnih interesnih skupnosti, saj bi celovitost obravnavanja vseh 
vidikov obremenitve gospodarstva dala boljšo podlago za konkretne odločitve. 
Glede obsega prenosa obdavčitve iz dosedanje obremenitve osebnih dohodkov 
na obremenitev poslovnega rezultata se poslanci niso zavzemali za radikalnejšo 
rešitev, ker so menili, da bo šele praktična uveljavitev v prihodnjem letu po- 
kazala resnične rezultate učinkovanja te reforme. 

Poslanci so tudi opozorili, da bo nov sistem pomenil bistvene premike v 
financiranju družbenopolitičnih skupnosti, zlasti občin. Zato bi bilo treba čim- 
prej pripraviti izračune in predložiti potrebne spremembe v financiranju druž- 
benopolitičnih skupnosti. Pri tem naj bosta tudi tukaj vodilo ustavno izhodišče 
o položaju občine oziroma republike in potreba, da se tudi z davčno reformo 
zagotovi nemoteno financiranje skupnih družbenih potreb tudi v občini. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da iz osnutka ni razvidno zago- 
tovilo o postopni razbremenitvi gospodarstva. Poslanci so opozorili, da del ne- 
gospodarskih organizacij tega davka ne bo plačeval in da je zato nujno upo- 
števati ustrezno zmanjšanje zbiranja sredstev za te namene. Odbor je menil, da 
je treba pospešeno nadaljevati usklajevanje za dosego medrepubliškega dogo- 
vora glede osnov davčnega sistema, kar je pogoj za ureditev enotnega jugo- 
slovanskega trga. 

Poslanci so podrobneje obravnavali še vprašanje davčnega zavezanca, davč- 
ne osnove in odbitnih postavk, zlasti pa vprašanja investicijskega vzdrževanja, 
amortizacije in osebnih dohodkov. Odbor je menil, naj se družbeni dogovori 
oziroma samoupravni sporazumi upoštevajo kot uveljavljeni instrumenti le glede 
ugotovitve odbitne postavke osebnih dohodkov, ni se pa strinjal s tem, da bi se 
tudi za vprašanja investicijskega vzdrževanja in amortizacije in za morebitna 
druga vprašanja uvajala nova institucija družbenega dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja. To naj bo načelno urejeno v predloženem zakonu 
ali pa s posebnimi davčnimi predpisi, ne pa da bi te institucije veljale samo 
za potrebe davkov. 

12* 
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Predsedujoči Janez Vidmar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec Jože Knez. 

Jože Knez: Tovariš podpredsednik, tovariši poslanci! V poročilih od- 
borov pogrešam stališče do predlogov zbornice, ki jih je dala v okviru razprave 
o predloženem novem davčnem sistemu. Omejil se bom samo na enega izmed 
teh predlogov. To je predlog o konsolidiranju davčne napovedi v primeru no- 
tranje solidarnosti organizacije združenega dela. Kaj to pomeni? Čeprav ustavno 
dopolnilo pravi, da so temeljne organizacije združenega dela osnovni nosilec 
obveznosti iz poslovnega rezultata, pa so nerešena nekatera vprašanja, ki jih pri 
nujni in potrebni previdnosti pri organizaciji gospodarstva moramo upoštevati. 
Delovna organizacija, ki je praviloma skupnost več temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, ima pri nastopu na trgu poleg osnovnega namena pridobivanja 
dohodka še drugo zelo važno nalogo: predstavlja rizično ali solidarnostno skup- 
nost. Mislim, da je ta element v tržnem gospodarstvu izredno pomemben. Ne 
poznam nobene večje organizacije, pa naj deluje kjerkoli, ki ne bi vsebovala 
obrambe pred riziki. Organizacija brez tega elementa lahko na trgu samo delno 
funkcionira ali pa sploh ne more funkcionirati. V tem je tudi vprašanje varnosti 
delavcev, ki ga sedaj tako naglašamo. Znotraj obvladovanja tržnih rizikov na- 
stopa tudi sporazumevanje delavcev glede usklajevanja osebnih dohodkov, kar 
je važna in energična zahteva delavcev povsod, čeprav princip solidarnosti po- 
udarjamo pri celi vrsti naših načel, panoram, ugotavljamo, da naša davčna re- 
forma tega principa ne priznava, čeprav je to tisti, na trgu najbolj običajni prin- 
cip solidarnosti, ko več manjših organizacij ustanovi asociacijo, ki nastopa z 
notranjimi solidarnostnimi ukrepi. 

Če izhajamo sedaj iz temeljne organizacije združenega dela in če ne pred- 
postavljamo, da bi bile vse temeljne organizacije združenega dela enake, potem 
imamo najmanj tri modele združenih organizacij: 

1. Najbolj pogost model bo pri srednjih in manjših podjetjih. Taka delovna 
organizacija bo imela popolno notranjo solidarnost. Kaj je popolna notranja 
solidarnost? To je solidarnost glede osebnih dohodkov, zunanje likvidnosti, 
kakor tudi pri pokrivanju poslovnih negativnih rezultatov oziroma izgub. To 
je tudi solidarnost pri odplačevanju zunanjih kreditov. 

2. Pri drugi delovni organizaciji bo solidarnost omejena samo na odplače- 
vanje anuitet ali na pokrivanje osebnih dohodkov. To pomeni, da bomo lahko 
imeli tudi delovno organizacijo z elementi omejene notranje solidarnosti. 

3. Lahko imamo tudi delovno organizacijo, ki ne bo imela nobenih solidar- 
nostnih elementov in na trgu skupaj ne bo ničesar jamčila. Mislim, da bo takih 
organizacij manj. 

To pomeni, da bomo imeli najmanj dva modela delovnih organizacij, ki 
bosta imela razne solidarnostne elemente. Te solidarnosti samoupravljalcev v 
tem zakonu predlagatelj ni rešil. Kako bo rešeno pokrivanje izgub v temeljnih 
organizacijah združnega dela? Vemo, da se izgube ne pojavljajo samo zaradi 
neprizadevanja temeljne organizacije združenega dela, ampak mnogokrat zaradi 
tržnih vzrokov. Vemo, da nastopajo izgube v ciklih. Vemo, da so nekatere 
druge izgube konstantne, na primer v gozdarstvu. Nekateri gozdarski obrati go- 
tovo niso rentabilni, kar je posledica njihove odmaknjenosti. V zakonu nismo 
odgovorili na vprašanje, kako bomo te izgube rešili. Če se rezultati seštejejo na 
ravni delovne organizacije, je to jasno. Potem bo poslovni rezultat, ki se ob- 
davčuje, tisti, ki ostane. V dosedanjem sistemu je bilo vedno tako. Lahko 
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se odločimo tudi za nekaj drugega: da znotraj organizacij združenega dela ure- 
dimo kreditne odnose med posameznimi temeljnimi organizacijami združenega 
dela. Postavilo pa se bo vprašanje, ali je kredit obdavčen ali ne. Če je obdav- 
čen, se pravi, da organizacija združenega dela, ki gre v solidarnost, plačuje 
davek za to svojo solidarnostno potezo. 

Če torej to vprašanje rešujemo tako, da smo obdavčeni zato, ker smo soli- 
darni, potem zakon zopet ni odgovoril na vprašanje, kako je z vračilom izgube. 
Vsi sistemi, ki uveljavljajo davek na dobiček, poznajo oprostitev davka pri 
vračilu izgub v poznejših časovnih obdobjih (do 7 let v Švedski). Če je temeljna 
organizacija združenega dela napravila izgubo, se mora zato izguba sanirati 
tako, da se odpisuje od davkov v treh, petih ali sedmih letih. Kaj misli naš 
predlagatelj o tem vprašanju, ne vem. 

Delovna organizacija, ki je sestavljena iz več temeljnih organizacij, ni 
njihov seštevek, ampak ima tudi skupne službe. Ali naj te skupne službe osta- 
nejo pri članarini, kot so to vprašanje rešila poslovna združenja? Ali naj bodo 
skupne službe na marži ali pa naj skupne službe zaračunavajo svoje storitve? 
Kakšen bo osebni dohodek skupnih služb? Ali se bo oblikoval proti načelom 
samoupravnega sporazumevanja, ki priznava element uspesnosti, to je element, 
o katerem sedaj pri skupnih službah nismo govorili? 

Opozarjam še na neko miselno napako. Medsebojno obračunavanje temelj- 
nih organizacij znotraj delovne organizacije ni tržno, ampak temelji na navidez 
tržnih principih. Velika razlika je v vsebini cene delovne ure na trgu in cene 
delovne ure znotraj delovne organizacije. Vzemimo na primer vzdrževalne služ- 
be. Takoj ko je podjetje bolj razvito, je delež vzdrževalnih služb v njem večji. 
Vzdrževalne službe navadno niso razdeljene po proizvodnih enotah, ampak so 
centralizirane. Te službe obračunavajo poprečno uro svojih storitev. Vendar ta 
odnos ni tržen odnos, ker to lahko delajo samo za svoje podjetje. Ne predstav- 
ljam si, da se lahko vzdrževalna služba odloči, da bo delala na komercialni 
podlagi'in bo tako tovarna stala, ker bo ta služba delala za boljše ponudnike 
izven svojega matičnega podjetja. 

To pomeni: Čeprav obračunavamo po tržnih cenah odnose v organizaciji 
združenega dela, ti odnosi ne morejo biti povsem tržni. Trg pomeni »primi ali 
pusti« in ne temelji na medsebojnih obveznostih kot v organizacijah združe- 
nega dela, kjer se medsebojni odnosi razvijajo na solidarnostni podlagi. Ali mi- 
slite, da podjetja nimajo zadosti možnosti, da prevalijo stroške, to je, da obra- 
čunavajo stroške tako, da bo davčni efekt najmanjši? Ali razpolaga davčna 
uprava z dovolj uporabnim kadrom, da bo lahko ugotovila, ali je neka cena 
taka ali je drugačna, ali je neka storitev taka ali drugačna? Tega najbrž ne 
nameravamo. Če pa imamo ta namen, potem se v združeni delovni organizaciji 
lahko rešijo tega davka tako, da bodo napoved skupno uredili. 

Vidimo, da so ti problemi še vedno odprti. Star davčni sistem davkov in 
prispevkov vsega tega ni vseboval, ker je slonel na obdavčitvi dela. 

Se en element je pomemben. Gre za vprašanje garancij proti tretjemu. 
To ni vprašanje naših notranjih odnosov, marveč je vprašanje naših zunanjih 
odnosov. Tisti, s katerim sodelujem na trgu, mora vedeti, kdo in v kakšnem 
obsegu mu garantira njegove zahteve. 

Tudi za banke je treba vedeti, ali bo TOZD pokrivala anuitete ali jih bo 
pokrivalo podjetje v celoti. Podpiram predlog zbornice, ki govori o tem, da bo 
v primeru uvedbe notranje solidarnosti temeljnih organizacij po samouprav- 
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nem sporazumu za pokrivanje izgub predstavljal davčno osnovo seštevek do- 
hodka temeljnih organizacij, ne pa dohodek vsake posebej. 

Imam še kratko pripombo, ki se mi je porodila ob obrazložitvi osnutka. 
Pravijo, da ima SDK posebno obveznost do pobiranja davka. Glede te posebne 
obveznosti naj povem, da je bil davek vedno odveden pred vsemi ostalimi ob- 
veznostmi delovne organizaicje ali temeljne organizacije. Zdi se mi, da bi morala 
biti naša obveznost v delovnih organizacijah enaka, če kupimo pločevino ali če 
moramo plačati davek. Zato naj se družbenopolitične skupnosti poslužujejo 
enake pravne poti, kot jo uporabljajo drugi naši upniki. 

Zadnje vprašanje se nanaša na obseg davčne reforme. To je tudi eden izmed 
predlogov zbornice. Predložena davčna reforma zajema relativno malo sredstev. 
Ne vem, ali 8 ali 10 Vo od sedanje skupne prispevne stopnje. Ko smo šli v to 
davčno reformo, smo rekli, da je ta sredstva treba prerazdeliti zaradi osnovnega 
neskladja med delovno intenzivnimi in kapitalno intenzivnimi panogami. 

Zdaj gremo v to reformo z velikimi besedami in le z devetimi ali osmimi 
procenti od seštevka sedanjih prispevkov, ki jih morajo plačevati delovne orga- 
nizacije. To je relativno malo. Ta naša preusmeritev bo tudi malo vplivala na 
reformo. Ozadje zahteve za reformo davčne politike pa je bilo v tem, da delovno 
intenzivne delovne organizacije niso mogle zbrati vseh sredstev za osebne do- 
hodke, kot so jih lahko kapitalno intenzivne panoge. Dejanski proces je bil 
vendar v tem, da so delovno intenzivne delovne organizacije vzdržale rev- 
ščino, kapitalno intenzivne pa so načenjale sklade, ki so jih imele, če ni bilo 
vmes zamrznitve cen ali nepravilno določenih cen itd. Vprašam, ali s temi 
osmimi procenti lahko uskladimo ta nesorazmerja? Globoko dvomim, da lahko 
te neusklajenosti s tem odpravimo, čeprav se strinjam s sestavljalci glede pre- 
vidnosti, da ni mogoče takoj izvesti velikih rekonstrukcij in da lahko ta procent 
povečujemo iz leta v leto. Iz teh davkov oziroma prispevkov iz osebnega do- 
hodka se napajajo tudi interesne skupnosti socialnega zavarovanja in otroško 
varstvo. Predpostavljeno je bilo, da morajo pri tej solidarnosti vsi udeleženci 
tega procesa biti enaki. Zato so te dajatve vezane na osebni dohodek, ki je 
zaradi njih zelo obremenjen. Verjetno se je predlagatelj v glavnem držal načela, 
da naj se iz davka na dohodek krijejo klasični državni izdatki, iz prispevkov od 
osebnih dohodkov pa se naj financirajo samoupravne interesne skupnosti. Zaradi 
take zasnove je ostal še vedno velik, prevelik del vezan na osebne dohodke. 

Ce bi hoteli še naprej razbremeniti osebni dohodek, bi se moral del izdatkov 
interesnih skupnosti kriti iz davka na dohodek. To pa je tudi pravilno, ker 
naši solidarnostni skladi, če jih pogledamo od blizu, niso tako zelo jasni, kot 
trdimo. En del teh skladov je zavarovalnega karakterja. Drugi del je prava soli- 
darnost. Vzemimo na primer pokojninsko zavarovanje, v katerem ima osnovna 
pokojnina zavarovalni element in ne solidarnostnega. Solidarnostne elemente 
imajo predvsem beneficirane pokojnine in invalidske pokojnine. Naše otroško 
varstvo ima čisto gotovo solidarnostne elemente. Mislim, da bi moral biti spre- 
jet princip, da se proporcionalno na osebni dohodek pokrivajo tisti izdatki, ki 
imajo zavarovalni karakter, in da se iz porabka pokrivajo tisti izdatki, ki imajo 
solidarnostni karakter: beneficirana doba, otroško varstvo, šolstvo itd. Ce tako 
razmišljamo, potem pridemo tukaj do prepričanja, da mora v solidarnostni sklad 
prispevati več tisti, ki ima več, medtem ko je v zavarovalstvu proporcionalna 
povezava najbolj razumljiva, zato bi morali v prihodnje tudi te naše izdatke 
za interesne skupnosti deliti na tiste, ki imajo solidarnostni karakter ter po- 
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birati davke in prispevke po principu, da da več tisti, ki več ima, in na zava- 
rovalne, kjer bi davke pobirali proporcionalno na osebni dohodek. 

Predsedujoči Janez Vidmar : Besedo ima poslanec Miloš Gabrijel. 

Miloš Gabrijel: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Mestna konferenca SZDL Ljubljana je skupaj s poslansko pisarno orga- 
nizirala razgovore s predstavniki 80 večjih delovnih organizacij, s predstavniki 
družbenopolitičnih skupnosti in s poslanci ljubljanskega območja. Na teh raz- 
govorih so bila izoblikovana naslednja stališča in predlogi: 

Ko smo sprejeli razne deklaracije in temeljna izhodišča za davčno reformo, 
je bilo poudarjeno, da je treba povečati reproduktivno sposobnost gospodarstva. 
Letošnji rezultati v I. polletju kažejo, da se je sposobnost sicer povečala, vendar 
le navidezno. Davek, ki smo ga prej plačevali za sklad za nerazvite, se je spre- 
menil v posojilo, ki se nam sedaj prikazuje kot razpoložljiva sredstva. V res- 
nici so ta sredstva praktično enako vezana kot prej in zaradi inflacije so ta 
sredstva začasno izgubljen denar za delovne organizacije. Ker so ob tem nastale 
še nove obveznosti na podlagi samoupravnih in drugih dogovorov, je slovensko 
gospodarstvo obremenjeno ali enako ali morda za 0,1 ali 0,2 točke več ko lani. 
Čeprav v taki situaciji izhajamo načelno iz izhodišča, da je treba zbrati toliko 
kot prej, smo sprejeli sklepe za normalno reprodukcijo naše splošne proračunske 
porabe, to je, da moramo zagotoviti eksistenco nosilcev splošne porabe. Za- 
gotoviti moramo eksistenco taki splošni porabi, za katero lahko v vsej državi 
trdijo, da je predimenzionirana. 

Zato predlagamo, da v obrazložitvi, ki ima družbenopolitični karakter, na- 
vedemo, da se mora znižati poraba sredstev družbenopolitičnih in samoupravnih 
skupnosti za tisti del, ki je šel doslej nazaj v proračun, in da morajo družbeno- 
politične in samoupravne skupnosti svoje proračune za prihodnje leto sestaviti 
tako, da bo skupna kalkulacija nosilcev skupne porabe ustreznejša. 

Tržno gospodarstvo zahteva, da mora tisti, ki razpolaga s kapitalom — ki 
je v našem primeru družbena last — zagotoviti določeno stopnjo akumulativ- 
nosti oziroma poprečno profitno stopnjo, na kateri mora družba graditi tudi 
svojo infrastrukturo. Rešitve, ki se nam tu ponujajo kot izhodišča, so nepre- 
pričljive in predlagamo, da se ponovno prouče. V tržnem gospodarstvu bodisi 
na zahodu pa tudi v oblikah gospodarstva, kot ga poznamo na vzhodu, je jasno, 
da mora delovna organizacija, ki razpolaga z družbenim premoženjem, ne glede 
na svoj finančni uspeh plačevati družbi svoj delež in da mora kolektiv, ki uprav- 
lja z delom družbenega kapitala, doseči poprečno profitno stopnjo oziroma 
minimalno profitno stopnjo, ki jo družba predpisuje. To mora storiti zaradi 
tega, da je kapital v rokah, ki so ustvarjalne. V osnutku zakona pa velike družr- 
bene gospodarske komplekse, ki delajo z izgubo, odvezujemo plačila tistega, kar 
pomeni financiranje naše skupne družbene nadgradnje in kar pomeni merjenje 
sposobnosti v razpolaganju z družbenim premoženjem. 

Zdi se nam, da je to izhodišče velika obramba birokratskega aparata, ki si 
hoče zagotoviti položaj v tej skupnosti. Tako je npr. elektrogospodarstvo, ki 
razpolaga z ogromnim družbenim premoženjem in se lahko sporazumeva še 
5 let s to družbeno skupnostjo, ki je dala celo premoženje Slovenije za to, da je 
zgradila sedanje elektroenergetske objekte. Zato se ne strinjamo s takim 
stališčem in posledicami, ki bi nastale. 
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Rad bi opozoril še na to, da je predlagana obdavčitev dohodka, ki smo ga 
vnaprej deformirali z nekaterimi predlogi ukrepov. Dohodek v elektrogospo- 
darstvu ali v prometu je deformiran, ker smo šli v revalorizacijo po stopnjah, 
za katere se je postavljalo vprašanje, ali je revalorizacija osnovnih sredstev 
ustrezna ali ne. V prometu smo izročili iz davčne obveznosti ogromen kompleks 
6500 zaposlenih, ki razpolaga z milijardami sredstev. Tako bomo zopet de- 
formirali naše tržne odnose. Kolikor bolj bodo ti odnosi deformirani, kolikor 
več bo kompenzacij, kotizacij itd., toliko več bo padlo na tiste, ki naj se tržno 
obnašajo s kompleksnim tržnim rizikom za enostavno in razširjeno reprodukcijo 
in tudi za osebne dohodke. 

Menim, da obdavčitev dohodka kliče po centralni blagajni. Zakaj? Ce pre- 
računamo posledice uvedbe davka od dohodka za Ljubljano, lahko ugotovimo, 
da ljubljansko gospodarstvo kljub vsemu ne bo na slabšem. Toda nekatere 
druge občine, kjer delovne organizacije trajno že nekaj let, da ne rečem deset- 
letij, poslujejo po stopnji minimalne rentabilnosti, se bodo zelo slabo odrezale. 
Kaj bo to pomenilo za proračune teh družbenopolitičnih in samoupravnih 
skupnosti? Mislimo, da je potrebno ponovno ugotoviti, da Slovenija ni tako 
enakomerno razvita. Predlagam, da še sklene samoupravni dogovor med ob- 
činami, da se del sredstev, zbranih iz tega davka, izloči za prelivanje med 
občinami. O tem se je treba že sedaj dogovoriti, ker bodo sicer to prelivanje 
morali izvesti drugi, bodisi izvršni svet ali pa kdorkoli. Veliko bolje je, da se 
teh prelivanj spomnimo sedaj, ko se lahko zanje dogovorimo, kot pa takrat, 
ko- bo to delal namesto nas kdo drug. 

.Stanje v kemični industriji v Sloveniji ni zadovoljivo. Predlagani indeks 
davka na dohodek je 183. Vsem nam je znan problem modernizacije slovenske 
kovinske industrije. Vprašanje, ki se ob tem postavlja, je naslednje: Kdo bo 
iniciator razvoja? Ali bo to davčni sistem, ki v resnici vleče kapital iz teh panog 
in ga s posredovanjem bank, proračunov ter intervencijskih skladov vrača v 
posamezne veje gospodarstva? Ali je to naš namen ali pa bi morali že sedaj 
predlagati take rešitve, ki bi bile usklađene z razvojno politiko Slovenije? 

Mislimo, da bi morali zahtevo po predpisovanju davčnih stopenj in odbitnih 
postavk razširiti na daljšo dobo. Enako bi morali limitirati tudi proračunsko 
porabo. Poleg amortizacije po dogovorjeni stopnji —• torej konkretne amorti- 
zacije, ne minimalne — bi morali omogočiti, da se za posamezne veje gospo- 
darstva ali za gospodarstvo vsaj v bližnji prihodnosti priznajo investicije za 
odbitno postavko, če ne v celoti, pa vsaj deloma. Tudi te potrebe je treba 
obračunavati v okviru dohodka kot odbitne postavke in ne le amortizacijo, 
ker bi stimuliralo povečanje števila delovnih mest in novo avtomatizacijo tam, 
kjer hočemo. Vplivalo bi na hitrejši razvoj deficitarnih panog itd. 

Mislimo, da je prišlo do resnega razvrednotenja iniciative za vlaganje v 
razvoj gospodarstva. To potrjuje, da imamo veliko več ali manj pokritih 
investicij, za katere lahko rečemo, da so jim botrovale nerealne ambicije bank 
in družbenopolitičnih skupnosti. Predlagamo, da predlagatelj zakona prouči 
možnost davčnih olajšav za tiste delovne organizacije, ki morajo infrastrukturo 
izgrajevati same. 

Prevladalo je mnenje, da se pospešena amortizacija upošteva kot odbitna 
postavka kakor tudi kot stimulacija. Investicijsko vzdrževanje naj se odšteje 
od celotne realizacije. 

Imam tudi pripombe glede vprašanja kazenskih sankcij. Ce uvajamo davčni 
sistem, moramo kaznovati tudi davčne utaje, to, kar se predlaga sedaj, pa so le 
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simbolične kazni. Davki se ne bodo utajevali tam, kjer so majhni, temveč tam, 
kjer so veliki, kjer bo šlo lahko za milijardne zneske. Ustvarjati moramo 
sistem, kakšnega poznajo razvite zahodne države. To je sistem kontrole in 
sistem ustreznih kazni. Gre za to, da bomo delovali preventivno in varovali 
davčno moralo že od vsega začetka. 

Delovne organizacije dohodka ne ustvarjajo enakomerno, saj imamo tudi 
sezonske dejavnosti. Akontacije pa se plačujejo v mesečnih dvanajstinah na bazi 
preteklega leta. Kako bodo delovne organizacije, ki sezonsko realizirajo svoj 
dohodek, lahko plačevale akontacije, ki ne bodo tako nizke, in to v enakomernih 
mesečnih dvanajstinah? Predvidene so kazenske sankcije. Ce delovna organi- 
zacija plača več akontacije, kot znaša ob koncu leta davčna odmera, ima pravico 
do povrnitve preveč plačanega davka z 0,25 Vo obresti. Delovna organizacija, ki 
mora zaradi nelikvidnosti ali drugih težav ali pa zaradi ugotovitve, da je bil 
akontacijski obračun nižji, kot je dejanski po zaključnem računu, plačati 0,5 ®/oo 
dnevnih rednih obresti, pa še 0,5 ®/oo kazni za vse, kar ni plačal. 

To pomeni neenakopraven položaj za tistega, ki mora plačati, in za tistega, 
ki je dobil preveč plačano ter je obvezen vrniti. Če so že sankcije, potem naj 
bodo za vse enake. 

Mislim, da je nerealno zahtevati absolutno skladnost med davčno napovedjo, 
za katero vemo, da posega v poslovanje za eno leto naprej, in med davčnim 
obračunom po zaključnem računu. Vsak se bo bal dati davčno napoved že samo 
zaradi te določbe. Znano je, da prihaja do določenih gibanj, ki jih ni mogoče 
predvideti. Ne strinjamo se s predlaganim zakonom, da se seda jn j a praksa 
plačila družbenih dajatev prenese od 25. na 10. v mesecu. Tu gre za veliko 
nezaupanje do gospodarstva ali pa za težnje po sredstvih, ki naj bi jih za ta 
čas obračunal nekdo drug. 

Z XXII. ustavnim amandmajem ni bil razveljavljen prejšnji XV. ustavni 
amandma. To pomeni, da bodo delovne organizacije glede na pogoje, ki jih 
imajo, organizirale stopnje svojih samoupravnih pristojnosti v raznih variantah 
v skladu s XV. in XXII. ustavnim amandmajem. Izraz »delovna enota« po 
XV. ustavnem amandmaju se ne bo več uporabljal, ampak se uporablja izraz 
»temeljne organizacije združenega dela«. To pomeni, da se bodo tisti, ki bodo 
organizirani po XV. ustavnem amandmaju, poprej temeljito premislili. Kakor 
hitro se daje naslov »temeljne organizacije združenega dela«, postanejo te 
enote pravna oseba in s tem davčni zavezanec. Ne verjamemo namreč, da se 
nepravno osebo lahko izterja v upravnem postopku. 

Mnenja smo, da bo ta zakon zavrl prizadevanja delovnih organizaciji za 
ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela. Delovne organizacije bodo 
lahko ustanovile temeljne organizacije, za katere ne bodo delale zaključnih 
računov, ampak bodo delale samo obračun, kar je interna stvar delovne organi- 
zacije. Ce gremo v tak sistem, bomo izgubili veliko davka, ker so vse proiz- 
vodne dejavnosti veliko manj akumulativne ali pa so celo pasivne. Znotraj 
velikega podjetja se bo to med seboj kompenziralo in bomo prikazovali po- 
polnoma drugačen poslovni rezultat. Ne verjamemo, da se bo lahko zakono- 
dajalec postavil in rekel: »to, kar imenujete TOZ, je dejansko davčni zavezanec«, 
kajti to je samostojna odločitev samoupravljalcev, ali se organizacija imenuje 
TOZ ali ne. 

Na enotnem jugoslovanskem trgu mora poslovanje potekati v vseh repu- 
blikah. Tudi lahko zaidemo v neenako obračunavanje v okviru temeljne organi- 
zacije združenega dela. Ce bo davčna osnova TOZ ugotovljena za podjetje kot 
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celoto, se postavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo zaradi neusklađenega razvoja 
te oblike obdavčitve v ostalih republikah, ki bodo zadržale prispevke iz osebnih 
dohodkov. Kako se bodo razvijale dejavnosti v drugih republikah, v katerih 
bo sedanji način ostal nespremenjen. 

Predlagamo, da bi se v zakonu spremenil naslov, tako da to ne bi bil zakon 
o davku iz dohodka, ker vsi vemo, kaj je dohodek, ampak naj bo v zakonu 
navedeno, da gre za določene dele dohodka. 

Predlagam zboru, da posredujemo navedene predloge, ki so bili dani na 
teh razgovorih, in da predlagatelj zakona upošteva vse pripombe. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
poslanec Štefan Nemec. 

Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 

v SR Sloveniji. Tudi železarne podpirajo sprejem tega zakona, čeprav se 
zavedamo, da bo prehod iz enega v drug sistem izredno težaven. Ta podpora 
temelji na razpravah in dokumentih tudi na tem zboru, da je družbene obvez- 
nosti treba določati sorazmerno z doseženimi poslovnimi uspehi, da naj bo 
davčna osnova taka, da ne bo imela stroškovnega značaja. Pri tem navajam 
nekatere člene osnutka zakona. 

Gre za 22. člen. Zavzemam se za to, da bi se ta člen črtal. Ta člen se sedaj 
glasi: »Na del dohodka, ki ga davčni zavezanec vloži kot svojo soudeležbo v 
izgradnji energetskih infrastrukturnih objektov v skladu s posebnim zakonom 
pa tudi v izgradnjo proizvodnih zmogljivosti na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji, se davek ne plača.« 

Taka možnost olajšav naj se prenese in vključi v prvi odstavek 23. člena, 
ki naj se glasi: »Družbenopolitična skupnost lahko predpiše olajšave v zvezi 
s plačevanjem davka, ki ji pripada (v nadaljnjem besedilu: davčne olajšave).« 

Besedi »tudi druge« naj se črtata iz dosedanjega besedila tega odstavka. 
To predlagam zato, da ne bi navajali samo energetske infrastrukture, saj bi 

se sicer lahko drugi zavzemali za to, da bi tako implicitno navedli tudi vso 
primarno dejavnost. Menimo, da to ne bi bilo potrebno, ker to lahko rešuje 
23. člen. Prav zaradi tega se zavzemamo za to in se po tem tudi lahko ocenjuje. 
Podpiram predlog odbora za finance, da gre tudi dejavnost čiščenja voda v te 
oprostitve, menim pa, da bi to lahko bilo rešeno v 23. členu. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Besedo ima poslanec Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Uvo- 
doma moram poudariti, da k osnutku zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v občini Trebnje nimamo načelnih pripomb. Novi 
sistem bo razbremenil delovno visoko intenzivne delovne organizacije, ki so 
skoraj po pravilu manj akumulativne. To pomeni, da uvajamo z novim zakonom 
nov davčni sistem, ki bo pomembno vplival na družbenoekonomske odnose med 
delovnimi organizacijami in družbeno skupnostjo, čeprav so razlogi za uvedbo 
davka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela popolnoma fiskalni. 

Ravno zaradi tega ne moremo mimo dejstev, da bo novi davčni sistem 
povzročil bistveno drugačno porazdelitev dohodka med posameznimi družbeno- 
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političnimi skupnostmi in da se bodo nekaterim družbenopolitičnim skupnostim 
bistveno zmanjšala sredstva za financiranje proračunskih potreb. 

Tako bo po razpoložljivih podatkih davek na dohodek temeljnih organizacij 
združenega dela v občini Trebnje znašal komaj polovico zbranega prispevka 
iz osebnega dohodka za republiko in občino. Samo če bi bil ta davek v celoti 
dohodek občinskega proračuna in če bi bil odstopljen tudi celotni republiški 
davek od prometa blaga na drobno, bi bil kompenziran izpad pri občinskih 
dohodkih v celoti. Taka situacija bo nastala zaradi treh vzrokov: zaradi razme- 
roma visoke intenzivnosti dela v delovnih organizacijah, zaradi visoke akumu- 
lativnosti in zaradi visoke dnevne migracije, saj se vozi na delo zunaj občine 
več kot 1400 občanov, katerih prispevek iz osebnega dohodka je bil doslej 
dohodek občinskega proračuna. Ob sprejemanju vsakega predpisa mora biti 
jasno, kakšne pozitivne ali negativne posledice bo povzročil. To še veliko bolj 
velja za predpis, ki bo povzročil bistvene premike v dohodkih posameznih 
družbenopolitičnih skupnosti in ki lahko bistveno ogrozi izpolnjevanje ustavnih 
nalog posameznih občinskih skupščin. Mislimo, da je sprememba davčnega 
sistema neločljivo povezana s sistemom financiranja družbenopolitičnih skup- 
nosti. Zato bi predlagatelj zakona moral ugotoviti, kakšne premike v dohodkih 
bo zakon povzročil, in se javno opredeliti o tem, kaj se bo ukrenilo za odpravo 
ali vsaj zmanjšanje negativnih posledic za posamezne občine. Dokler ne bodo 
nakazane rešitve za financiranje družbenopolitičnih skupnosti oziroma ne bo 
razčiščeno, kakšna bo realizacija predvidenih kompenzacij, obravnavanemu 
zakonu ne moremo dati podpore. V prepričanju, da bodo pred sprejemom 
zakona ta vprašanja razčiščena, dajemo nekaj predlogov za razčiščevanje dilem, 
ki se pojavljajo z osnutkom zakona. 

Glede ugotavljanja davčne osnove predlagamo, da bi se morala od celotnega 
dohodka kot odbitna postavka odštevati poprečna amortizacija, vendar ne več 
kot 20 ®/o nad minimalno, ker bi sicer priznavanje samo minimalne amortizacije 
lahko zaviralno vplivalo na amortizacijo in tehnično opremljenost delovnih 
organizacij. 

Mnenja smo tudi, da naj se od celotnega dohodka odštevajo le kalkulativni 
osebni dohodki. Ce bi se odštevali izplačani osebni dohodki, pa predlagamo, 
naj se uvede kombinirana davčna stopnja, in sicer za del kalkulativnih osebnih 
dohodkov proporcionalna stopnja, nad temi pa progresivne stopnje. 

K 8. členu osnutka zakona predlagamo, da se sprejme varianta drugega 
odstavka, ki je po našem mnenju konkretnejša, tako da v praksi ne bi pri- 
hajalo do dilem, kateri občini naj se plačuje davek. V dosedanji praksi je bilo 
mnogo težav pri ugotavljanju poslovnega uspeha organizacijskih enot, ki niso 
temeljne organizacije združenega dela oziroma niso imele lastnega obračuna. Za 
ugotavljanje poslovnega uspeha takih enot so bile uporabljene različne metode 
z različnimi rezultati glede na zaželeni cilj. Da bi se v prihodnje temu izognili 
in obračun poenotili, predlagamo, da zakon pooblasti pristojni republiški organ, 
da predpiše enotno metodologijo za ugotavljanje davčne osnove takih organi- 
zacijskih enot, ki niso temeljne organizacije združenega dela. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Be- 
sedo ima poslanec Ivan Atelšek. 

Ivan Atelšek: Tovariš podpredsednik, tovariši poslanci! Menim, da je 
to akt, ki ga ne moremo obravnavati mimogrede, saj bi tako dokazali, da se ne 
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zanimamo za nekaj, za kar bi se morali zelo zanimati. Osnutek zakona bi 
morali obravnavati vsi odbori, še posebej pa odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet, saj bi se le tako videle vse hibe, ki se pri tem pojavljajo. 

Drugo vprašanje se nanaša na variante in izračune. Nedvomno je, da bodo 
tisti, ki bodo plačevali manj davka, podpirali takšen zakon, tisti, ki bodo 
plačevali 300, 400 ali celo 500 %> več, pa ga najbrž ne bodo. Nisem proti ob- 
davčitvam, sem pa za določeno zmernost. Enkrat je že obdavčen osebni dohodek, 
po načinu, ki se sedaj pripravlja, pa bodo še enkrat obdavčene tiste organizacije, 
ki so nosilci razvoja v Sloveniji, s čimer bo vsekakor prizadeto celotno slovensko 
gospodarstvo. Menim, da mora biti davčna politika takšna, da spodbuja razvoj 
in večje ustvarjalnosti. Vendar vidimo, da imajo tisti, ki delajo z izgubo, skoraj 
enake osebne dohodke kot tisti, ki delajo z dobičkom. 

Preden se odločimo za predlagano obdavčitev, bi morali proučiti naslednja 
vprašanja: 

Kaj bo s storilnostjo in ali bo dovolj intenziven interes gospodarstva za 
racionalnejše gospodarjenje, zlasti tistega dela, ki bo plačeval po novem 400 ah 
300% davka več kot doslej? Ko smo uvajali davek na osebne dohodke, smo 
zatrjevali, da se bodo podjetja hitreje modernizirala, danes pa o tem govorimo 
drugače. 

Kakšna bo bančna politika? Ali se bodo sredstva ponovno prelivala tja, 
kjer se dohodek ne ustvarja oziroma ali bo merilo za plačevanje davka takšno, 
da se bo kapital pojavljal le tam, kjer ima največ možnosti za ustvarjanje 
dohodka? 

Proučiti bi morali prehodno dobo. Menim, da bi pri tem bilo pametno, da 
se 2/3 sredstev še vedno plačujeta iz osebnega dohodka, tretjina sredstev pa iz 
skupnega dohodka. Prejšnji govorniki so že opozarjali, da bi plačevanje pred- 
laganega davka morali razbiti na najmanjše enote. Kako bomo te stvari 
reševali v Gorenju, ki ima 300 servisnih obratov in koliko ljudi bomo za to 
potrebovali? 

Sedaj smo si v Sloveniji izmislili takšen sistem, jutri bodo na vrsti drugi. 
Kakšna bo sploh davčna politika v celotnem jugoslovanskem sistemu? Paziti 
moramo tudi na to, da ne bomo povečevali le birokracije, delavce pa priganjali. 
Nekdo je rekel, da so predlagane kazni premajhne. Desetkratna višina utajenega 
davka ni majhna stvar in tako je tudi prav. Menim, da je to boljše, kot pa je 
bilo na primer pri multilateralni kompenzaciji, ko si zaradi utaje dveh milijard 
plačal le dva milijona, pri utaji enega milijona pa prav tako dva milijona. 

Ponovno predlagam, naj se predloženi osnutek zakona temeljito prouči, saj 
gre za akt, za katerega je odgovoren sleherni izmed nas. 

Predsedujoči Janez "Vid m a r . Besedo ima tovariš Martin Vidmar. 

Martin Vidmar: Tovariš podpredsednik, tovariši poslanci! Postavil 
bi vprašanje sestavljalcu tega osnutka zakona. Ena izmed rešitev za občine, ki 
bi po novem sistemu zbiranja davkov zbrale premalo sredstev za kritje pro- 
računskih potreb, bi bila tudi ta, da bi se združili dve ali več občin. To 
združevanje bi lahko označil kot solidarnostno združevanje, čeprav bi bili na- 
vzroči tudi nekateri drugi pozitivni elementi. Nehote se mi je vsiljevala ta misel, 
ko sem proučeval predloženi zakonski osnutek. Poudarjam, da se danes ne bi 
opredeljeval za to, ali je to pametno ali ne. Zanima me le, ali je sestavljalec 
s tem računal? 
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Predsedujoči Janez Vidmar: Besedo ima tovariš Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela, vendar se pri tem ne bi skliceval na razpravo, ki so jo imeli predhodniki, 
predvsem tovariš Gole pa tudi drugi. Po grobih ocenah tistih, ki so te zadeve 
proučevali, se vidi, da bi bili manj razviti oziroma siromašni po tem zakonu še 
bolj prizadeti, čeprav gre za zadeve, ki jih morajo uresničevati že po ustavi. 
Menim, da je zato izredno pomembno, da se najprej predložijo kvantifikacije. 
Ni dovolj, da se to stori le z anketo v nekaterih organizacijah, ki bi plačevale 
davek, temveč je to potrebno tudi v občinah kot temeljnih organizacijah. 

Menim, da je za zdaj verjetno rešitev, če želimo zakon zelo hitro sprejeti, 
le v tem, da se zadeve iz osebnih dohodkov kompenzirajo s tako imenovanimi 
prometnimi davki. Ce je kaka občina doslej imela na primer milijardo dinarjev 
dohodkov iz osebnega dohodka, potem lahko rešuje svoje probleme le tako, da 
dobi enak dohodek iz tako imenovanega prometnega davka, s katerim bi pokrila 
vse svoje potrebe. Menim, da bodo nastopile velike razlike, vsaka občinska 
skupščina pa ima ravno tako svoje obveznosti in programe, ki jih želi uresničiti. 
Ne bi želel, da bi zaradi tega nastopili politični problemi, ki bi vsekakor lahko. 
Bistvo prenosa plačila davka na sedež podjetja je v tem, da je dnevna migracija 
delovne sile zelo velika in da imamo nekatera področja, kjer je 50, 60 pa tudi 
70 °/o delavcev zaposlenih drugje. Menim, da ni naš cilj, da bi problem začeli 
reševati z razdruževanjem nekaterih podjetij in obnavljanju majhnih gospo- 
darskih celic, ki ne ustrezajo tržnemu gospodarstvu in ne dajejo ustreznega 
rezultata. Ker pa o tem zakonu govorimo že tri leta, je že skrajni čas, da tudi 
kaj storimo, novega davčnega sistema pa se lotimo previdno in z zanesljivimi 
podatki, kaj to pomeni za 1973. leto. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Besedo ima tovariš Janez Miklavc. 

Janez Miklavc: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Pridružujem se stališčem, ki jih je prebral tovariš Miloš Gabrijel in ki 
izražajo stališča gospodarstva ljubljanske regije v tistem delu, ki zadeva splošne 
pripombe k osnutku zakona. 

Rad bi povedal nekaj pripomb oziroma mnenj k posameznim členom, in 
sicer: 

Menim, da je v 6. členu osnutka zakona treba natančneje opredeliti davč- 
nega zavezanca in ob tem upoštevati mnenja prejšnjih govornikov glede 
solidarnosti pri pokrivanju izgub. 

K 8. členu bi predlagal, da predlagatelj upošteva varianto z variantnim 
dodatkom. Kot razlog navajam, da je prav tako treba razmisliti o vprašanju 
solidarnosti pri pokrivanju finančno neuspešnih del. Menim, da gre pri vpra- 
šanju o solidarnosti TOZD pri investicijskih delih za podoben pojem. 

K drugemu odstavku 45. člena predlagam, da predlagatelj zakona ponovno 
razmisli, ali ni mogoče prezgodnje dosledno izvajanje drugega odstavka 45. 
člena. Ob tem je treba razmisliti, kakšne so politične posledice takega ravnanja 
in kakšen je vrstni red dajatev oziroma obveznosti in prednosti pri oškodovanju. 
Menim, da sedanje besedilo ni v skladu z veljavnimi predpisi o SDK. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi besedo? Tovariš Ciril Rajšp. 
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Ciril R a j š p : Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pridružujem se tistim, ki menijo, da ima predloženi davčni sistem tako 

daljnosežne posledice za financiranje temeljnih družbenopolitičnih skupnosti, 
predvsem v manj razvitih območjih, da moramo biti resno zaskrbljeni. Opozoril 
bi, da pri nas v Ormožu izračuni kažejo, da niti celotna prepustitev republiškega 
prometnega davka ne bi krila in financirala vseh potreb, ki smo jih imeli 
doslej. Niti to, kar je trdil tovariš Papič — verjetno je s tem menil svojo občino 
— v naši občini ne uspeva. Če je na našem območju okoli 2000 zaposlenih in 
jih od tega dela zunaj občine nad 900, to je okoli 42®/», potem lahko izračunate, 
kaj za nas pomeni, če bomo ob dohodek, ki smo ga imeli doslej. 2e tovariš 
Tepina je povedal, da je to problem, povedala je tudi tovarišica predsednica 
odbora za finance, vendar menim, da bi morali nakazati tudi rešitve, čeprav 
trdimo, da je to prehodni zakon in da bo šele praksa pokazala, kje pravzaprav 
smo. 

Že za to prehodno obdobje mora biti nakazano, kako se bodo napajale 
temeljne družbenopolitične skupnosti. Tega ne moremo prepustiti naključju, in 
to niti za en mesec, še manj za eno leto, saj morajo šole delati tudi ta mesec 
ali to leto, delati mora državna uprava, delati mora eksekutiva, delati morajo 
sodnije itd. Vse te službe morajo delovati in se morajo od nekod financirati. 

Bojimo se, da se te zadeve skušajo reševati parcialno. Vemo, da bodo manj 
razvita območja, ki imajo v glavnem delovne intenzivne organizacije, na bolj- 
šem. To je zanesljivo in to je tudi prav. Temu se ne upiramo, vendar moramo 
najti ključ prerazdelitve, ključ prelivanja teh sredstev, ker verjamem, sicer bo 
prišlo do hude krvi, če bo to prepuščeno izvršnemu svetu, posameznemu 
sekretariatu ali komurkoli. V imenu občine Ormož vas na to resno opozarjam. 
Vse tako kaže, da bodo bogati v prihodnje še bogatejši, revni pa bi v najboljšem 
primeru ostaja pri tem, kar imajo danes. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Končujem 
razpravo in skladno s predlogom odbora za finance predlagam naslednji sklep: 

1. Poročilo odbora za finance k osnutku zakona o davku od dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela v SR Sloveniji se sprejme in posreduje kot 
stališče zbora obema pristojnima zboroma. 

2. Izvršnemu svetu se kot predlagatelju osnutka zakona posreduje celotna 
razprava s seje zbora, ki naj jo skupaj s stališči in pripombami iz poročila odbora 
za finance upošteva pri pripravi besedila predloga zakona. 

Se zbor strinja s predlaganim sklepom? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsedujoči Janez Vidmar: Dovolite, da nadaljujemo sejo. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet kot nadaljnji korak k procesu 
oblikovanja samostojne republiške zakonodaje na tem področju, katerega prvo 
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fazo je predstavljal februarja letos sprejeti zakon o davkih občanov. Za sprejem 
tega zakona sta pristojna republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti. Ker 
smo o uvrstitvi tega zakona na dnevni red današnje seje že glasovali, menim, 
da nam ni treba glasovati še enkrat. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da da uvodno obrazložitev. Besedo 
ima Marjan Ekart. 

Marjan Ekart: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naša republika je bila med prvimi, ki je po uveljavitvi ustavnih amandmajev 
sprejela nove zakone o davkih občanov. Pospešeno pripravo in sprejem tega 
zakona je narekovalo dejstvo, da že več let nenehno ugotavljamo, da sistem 
obdavčenja občanov v marsičem ne ustreza, da je v njem mnogo preživelega in 
odmaknjenega današnjim razmeram in potrebam. Jasna stališča III. konference 
Zveze komunistov Slovenije do vrste vprašanj socialnega razlikovanja in davčne 
politike so veliko prispevala k oblikovanju novega zakona in dobila v njem svojo 
realizacijo. Tako se zakon o davkih občanov, čeprav smo obdržali ogrodje 
starega sistema, po svoji vsebini močno oddaljuje od nekdanjega sistema ob- 
davčevanja občanov. Vrsta novih rešitev je pomembno posegla v dotedanja 
razmerja pri davčni obremenitvi občanov in v marsičem prispevala k ustrez- 
nejši porazdelitvi davčnih obveznosti. 

Že ob sprejemanju zakona je bilo poudarjeno, da ta zakon predstavlja prvi 
korak v procesu oblikovanja samostojne republiške davčne zakonodaje. Z obema 
osnutkoma, to je z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks pričeto delo nadaljujemo. 

Predložene rešitve so oblikovane v skladu z idejnopolitičnimi izhodišči, ki 
so podlaga celotnega zakona. Gre za znana stališča, vsebovana v kongresnih 
dokumentih Zveze komunistov, kongresa samoupravljalcev, III. konference 
Zveze komunistov Slovenije in v ustavnih amandmajih. Predvsem smo si pri- 
zadevali, da se v zakonu čim popolneje izrazijo načela, da mora davčna politika 
postati bolj dejaven instrument družbe za obvladovanje neupravičene socialne 
diferenciacije, da mora davčna politika čim neposredne je prispevati k uresni- 
čevanju ciljev gospodarske in socialne politike, da mora v davčni politiki postati 
primarno načelo, da občani z višjimi dohodki tudi razmeroma več prispevajo za 
kritje splošnih družbenih potreb, da mora dobiti pomembnejše mesto obdav- 
čevanje dohodka od premoženja in posesti premoženja, da morajo dobiti večjo 
težo družinske razmere občana kot davčnega zavezanca in da je v sistemu 
obdavčitve potrebno razviti tiste instrumente, ki bodo omogočali učinkovitejši 
nastop zoper davčne utajitve in druge škodljive pojave. 

Dovolite mi, da se na kratko ustavim pri predlogih, ki jih vsebujeta oba 
osnutka. 

Na prvem mestu naj omenim nekatere rešitve glede uresničenja ustavnega 
načela, po katerem imajo delovni ljudje, ki se z osebnim delom ukvarjajo s 
kmetijsko, obrtno ali intelektualno dejavnostjo, v načelu enak družbenoeko- 
nomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti, kot jih imajo delovni 
ljudje v organizacijah združenega dela. Po predlogu naj bi bili osebni dohodki, 
ki jih dosežejo z osebnim delom ti občani, do višine dohodka, ki ustreza osebnemu 
dohodku, ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enake ali podobne 
poklice, glede plačevanja davka v načelu izenačeni z osebnimi dohodki iz delov- 
nega razmerja. Od presežka dohodkov pa bi ti občani plačevali davek po višjih, 
proporcionalnih ali — kot je variantno predlagano — progresivnih stopnjah. 
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V tej zvezi naj še omenim, da ta zakon predpostavlja, da vsak, kdor se z osebnim 
delom poklicno ukvarja s kmetijsko, obrtno ali intelektualno dejavnostjo, dosega 
vsaj takšen dohodek, kot bi ga v svojem ali podobnem poklicu v delovnem 
razmerju. Zakon naj bi dal zavezancu možnost, da sam dokaže, da je njegov 
dejansko doseženi dohodek nižji. Taka rešitev je v skladu s stališči, da je treba 
pri dokazovanju dohodka v večji meri angažirati samega občana, ne pa da je to 
enostranska obveznost davčnih organov. Hkrati bo to prispevalo k utrjevanju 
vodenja poslovnih knjig. 

Osnutek vsebuje tudi nekatere rešitve, ki naj bi prispevale k bolj izenačeni 
skupni obremenitvi osebnih dohodkov z družbenimi obveznostmi. To je posebej 
pomembno ob dejstvu, da uveljavljamo načelo bruto osebnih dohodkov, pri 
katerem se bo jasneje pokazala neposredna povezanost in soodvisnost med 
bruto osebnim dohodkom, družbenimi obveznostmi in neto prejemkom. Davčni 
instrumenti naj bi delovali tako, da bo občanu za enako delo in ob enakem 
bruto osebnem dohodku zagotovljen tudi enak neto prejemek. 

V tem smislu je predlagana razširitev obveznosti plačevanja republiškega 
davka po posebni stopnji, ki se je doslej plačeval od osebnih dohodkov za- 
poslenih upokojencev in od prejemkov za nadurno delo, še na prejemke iz 
delovnega razmerja, ki traja manj kot polovico delovnega časa, in na prejemke 
iz delovnega razmerja izven delovnega časa v drugi organizaciji. 

S predlagano dopolnitvijo bodo prejemki iz vseh vrst delovnega razmerja 
glede skupne obremenitve izenačeni, kar pomeni, da bodo delavci z enakim 
bruto dohodkom dobili tudi enak neto osebni dohodek. V tem smislu je pred- 
videna tudi možnost predpisovanja davka po posebni, to je višji stopnji za 
tiste, ki se z opravljanjem obrtne ali intelektualne dejavnosti ne ukvarjajo 
poklicno, temveč priložnostno in jim to predstavlja dopolnilni vir dohodka. 
S tem bi bilo tudi na področju osebnega dela uresničeno načelo enakega neto 
prejemka ob enakem bruto dohodku. 

Glede na pripravljajočo se obdavčitev temeljnih organizacij združenega dela 
zakon ne predvideva plačevanja sedanjega občinskega in republiškega davka 
iz delovnega razmerja, razen — kot sem že omenil — plačevanja davka po 
sedanji posebni stopnji. 

Za področje kmetijstva naj omenim, da je že zakon o davkih občanov odprl 
možnosti za postopno prehajanje na obdavčitev po dejansko doseženem dohodku. 
Glede tega je letos pred občinskimi skupščinami pomembna naloga, da začno 
uresničevati to načelo. Ob tej priložnosti predlagamo dve dopolnitvi: 

1. da se davčne olajšave za vlaganje v kmetijstvu v prihodnje priznavajo 
vsem, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 

2. da zakon predvidi za tiste zavezance, ki jim je kmetijstvo glavni poklic 
in ki preživljajo otroke, ki so na rednem šolanju na srednjih, višjih ali visokih 
šolah, posebno olajšavo, ki bi jo natančneje opredelila občinska skupščina. 

Davek na dohodke od stavb bi po predlogu v sedanji obliki opustili in samo 
posest stavb obdavčevali z davkom na določene premoženjske predmete, pri 
čemer so poleg dosedanjih predvidene še nekatere nove oprostitve. Dohodke, 
dosežene z oddajanjem stavb, pa bi obdavčevali z davkom na dohodke od 
premoženja. 

Za lastnike stavb, ki stavbe sami uporabljajo in so že doslej plačevali davek 
od stavb, to dejansko ne predstavlja nobene spremembe. Spremembo pa pred- 
stavlja za tiste, ki stavbe oddajajo, ker bodo poleg davka na posest stavb pla- 
čevali tudi davek, dosežen z oddajanjem stavb v najem. Pri tem bi opozoril, 
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da so davek na dohodke, dosežene z oddajanjem stavb, dolžni plačevati tako 
lastniki stavb kot nosilci stanovanjske pravice oziroma najemniki, če stano- 
vanjske ali druge prostore oddajajo. Določene dileme se postavljajo v zvezi 
z obdavčevanjem dohodka, doseženega z oddajanjem opremljenih sob. Glede 
tega vprašanja se nagibamo k rešitvi, da bi zakon predvidel posebno olajšavo 
za družbeno organizirano oddajanje opremljenih sob, npr. prek turističnih 
društev, študentskih organizacij in podobno, možno pa je tudi, da zakon določi 
znesek, do katerega se dohodki, doseženi z oddajanjem opremljenih sob, ne bi 
obdavčevali. 

V skladu s stališči III. konference Zveze komunistov Slovenije o diferen- 
ciaciji davčnih obveznosti med tistimi, ki jim je kmetijstvo osnovni vir sredstev 
za preživljanje, in tistimi, ki jim je to dopolnilni vir dohodka, ter nekmeti, 
predlagamo, da se uvede plačevanje premoženjskega davka na posest zemljišč, 
ki bi ga plačevali tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki se z osebnim delom ne 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, davek pa bi se plačeval po stopnji 10 %. 

Predlagamo opustitev davka na dohodek, dosežen z dopolnilnim delom 
drugih oziroma davka na tujo delovno silo. Glede davka na dobitke od iger na 
srečo v skladu s sprejetimi stališči, naj občani z višjimi dohodki za skupne 
potrebe tudi razmeroma več prispevajo, predlagamo, da se sedanji sistem 
proporcionalnih stopenj nadomesti z blago progresijo. 

Predlagane rešitve predstavljajo pomemben korak k nadaljnji krepitvi 
davka iz skupnega dohodka kot osnovnega davčnega instrumenta za uresniče- 
vanje načela, da za skupne družbene potrebe sorazmerno več prispeva tisti, ki 
dosega večji dohodek. Ta davek je v našem davčnem sistemu edina oblika, da se 
na istem mestu zberejo vsi dohodki posameznika iz vseh virov v koledarskem 
letu in na tej osnovi opredeljuje davčna obveznost. Povsem nesporno je, da letni 
dohodek posameznika iz vseh virov v enem letu veliko realneje in objektivneje 
odraža njegovo gospodarsko sposobnost kot posamezni prejemki med letom. 
Ce k temu dodamo še to, da sistem vključuje tudi upoštevanje družinskih 
razmer občana, potem lahko mirno trdimo, da je v skupnem dohodku naj- 
realneje izražena dejanska gospodarska in tudi davčna sposobnost občana. 

V osnutku vsebovane rešitve izhajajo iz doslej začrtane politike na tem 
področju, to je postopno razširjati krog občanov zavezancev tega davka in v 
čim večji meri upoštevati družinske razmere. Predlagamo, da znesek neobdav- 
čenega dela skupnega dohodka ostane na 25 000 dinarjev, da se olajšava za 
vzdrževanega družinskega člana zviša od sedanjih 8000 na 10 000 dinarjev, 
hkrati pa nekoliko znižajo davčne stopnje za dohodke, ki so v mejah, kot jih 
določajo samoupravni sporazumi. 

Da bi omogočili učinkovitejše delo komisij za ugotavljanje izvora premo- 
ženja in preverjanje izvora premoženja za daljše obdobje, predlagamo, da se 
zastaralni rok za uvedbo posebnega postopka podaljša od sedanjih 5 na 10 let. 
Omenim pa naj tudi, da razmišljamo, da bi sedanjo stopnjo davka 70 %> spre- 
menili, tako da bi z davkom zajeli 100% vrednost sredstev, za katera občan 
v tem postopku ne dokaže izvora. 

To so nekatere osnovne značilnosti predlogov vsebovanih v obeh osnutkih. 
Dosedanje razprave v skupščinskih telesih, v okviru Socialistične zveze in 

razprave v okviru strokovnih organov so pokazale, da je potrebno pričeto delo 
pri oblikovanju samostojne republiške davčne zakonodaje nadaljevati. Hkrati 
so že dosedanje razprave dale vrsto dragocenih pobud in opozorile na probleme, 
ki jih bo treba pred pripravo zakonskega predloga še proučiti. 
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Naša pozornost bi morala biti v tem trenutku usmerjena v to, da izobliku- 
jemo rešitve, ki bodo čim popolneje uresničevale temeljna načela naše davčne 
politike. Rešitve naj bi zagotavljale čim popolnejše zajetje dohodkov in najbolj 
ustrezno porazdelitev davčnih obveznosti. Hkrati je treba poiskati tudi takšne 
rešitve, ki bodo omejevale tisti manevrski prostor, ki ga posamezniki še imajo, 
da se izognejo svojim davčnim obveznostim. 

Zlasti bo treba okrepiti medsebojno sodelovanje občin pri usklajevanju 
davčnih predpisov. Na tem področju smo v zadnjem obdobju nedvomno dosegli 
pomemben premik, ki nas prepričuje, da je mogoče tudi brez zakonskih omeje- 
vanj, ampak na dogovorni podlagi med občinami, doseči potrebno usklajenost 
v davčni politiki. 

Vzporedno z izpopolnjevanjem sistema obdavčenja bo morala biti posvečena 
bistveno večja skrb tudi sami davčni službi. Kljub delnemu izboljšanju položaja 
tako glede števila in strokovnosti kadrov, delovnih razmer, modernizacije, boljše 
organizacije in metod dela ugotavljamo, da ta služba v večjem številu občin še 
vedno nima osnovnih pogojev za delovanje, kakršno od nje terjamo in priča- 
kujemo. Če hočemo, da bo služba bolj učinkovito delovala, bolj realno ugotav- 
ljala dohodek, bolj dosledno obdavčevala in bolj energično ukrepala proti 
družbeno negativnim pojavom — vse to pa služba mora zagotoviti — potem je 
nujno, da s skupno in usklađeno aktivnostjo vseh zainteresiranih dejavnikov v 
republiki, predvsem pa v občinah, kjer se odloča o vseh poglavitnih vprašanjih 
položaja in delovanja službe, energično pričnemo reševati vse odprte probleme, 
ki najbolj negativno vplivajo na neučinkovitost. Dogovoriti pa se je treba tudi 
o ukrepih, ki bodo tudi bolj dolgoročno zagotavljali rast službe in krepitev 
učinkovitosti njenega delovanja. 

Predsedujoči Janez Vidmar: K osnutku zakona ste prejeli poročilo 
odbora za finance in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Iz poročila odbora 
za finance je razvidno, da odbor predlaga zboru, naj potrdi pripombe in stališča 
odbora in naj jih posreduje obema pristojnima zboroma ter predlagatelju 
zakona. 

Morda želi besedo poročevalec odbora tovariš Franc Cuznar? Ne želi. 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 

dajem naslednje pripombe in predloge: 
K 1. členu: Sprejme naj se varianta četrtega odstavka, ki določa, da osebne 

dohodke, predvidene s samoupravnim sporazumom, za vsako leto posebej 
ugotovi republiški sekretariat za delo, ker bo tako ugotavljanje hitrejše. 

K 9., 12. in 14. členu predlagam, naj se sprejme varianta prvega odstavka 
k navedenim spremembam, ki določajo, da se davek od kmetijstva oziroma 
obrtnih in intelektualnih storitev določa po dejanskem dohodku od osnov, ki 
ustrezajo višini osebnega dohodka po samoupravnem sporazumu, predvidenega 
za enake ali podobne poklice, in plačuje po proporcionalni stopnji; od osnov, ki 
presegajo to višino, pa po progresivnih stopnjah. 

K 17. členu: predlagam, da se varianta črta. Z oddajanjem opremljenih 
stanovanjskih prostorov lahko zavezanci dosegajo znatno višje dohodke kot 
z oddajanjem stanovanjskih in drugih prostorov v najem, zato predlagam, da 
se ta obdavčitev v zakonu obdrži. 
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Prav tako predlagam, da se črtata prva in druga varianta v novem 121. 
členu, saj sta zajeti že v 20. členu osnutka. 

24. člen osnutka vsebuje določilo, da se davek na premoženje dodatno uvede 
tudi na kmetijska zemljišča, če se njihovi lastniki ne ukvarjajo z osebnim delom 
v kmetijski dejavnosti. Ze pri uvedbi tega davka na posest gozdov smo pri- 
pomnili — ker smo menili, da je obdavčitev teh zemljišč na območju naše 
občine neprimerna, ker je lesna masa v gozdovih že izrabljena — da je kakovost 
tega lesa slaba in da se tudi s prodajo tega lesa ne dosegajo taki dohodki, ki bi 
pri teh lastnikih predstavljali bogatenje. Za naše območje bi bila zato bolj 
primerna obdavčitev dejanskega dohodka, doseženega z večjim izkoriščanjem 
gozda. Obdavčitev posesti kmetijskih zemljišč bi ta problem še poglobila, saj so 
občani z nekaterih območij naše občine prisiljeni, da poleg dohodkov iz kmetij- 
stva pridobivajo še dodatni vir dohodka. V tem primeru pride v poštev 
zaposlitev, ker jim kmetijstvo ne daje toliko dohodkov, da bi zadostovali za 
osnovno preživljanje družine s težnjo po višjem življenjskem standardu, po 
izboljšanju gospodarskih razmer svoje kmetije ter vključevanju v razvoj kmetij- 
stva nasploh. Na območju naše občine se po statističnih podatkih s kmetijstvom 
ukvarja 47 •%> prebivalstva. Za izboljšanje razmer v občini je nujna deagrari- 
zacija tega prebivalstva. Uvedba tega davka bi prav gotovo negativno vplivala 
in ovirala ta proces. Zato se predlaga, da se ta obdavčitev v zakon ne uvede. 
Od teh zemljišč zavezanci že plačujejo vse redne davke od kmetijstva in ker se 
pri osebnem delu ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, plačujejo republiški 
davek po višji stopnji. 

Sama kmetijska zemljišča — brez vlaganj — ne dajo dohodka. Z inten- 
zivnim vlaganjem je sicer dohodek večji, za posege v ta dohodek pa bi bila 
primerna obdavčitev po dejanskem dohodku. Iz obrazložitve k osnutku zakona 
je razvidno, da naj bi znašal ta davek 30 °/o katastrskega dohodka, v besedilu 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in o stopnjah 
republiških davkov in taks pa je predlagana stopnja 10«/o. O tem postavljamo 
posebno vprašanje in prosimo za pojasnilo. Ce bo davek uveden, pa predlagam 
sorazmerno nizko stopnjo. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? 
(Nihče.) Potem končujem razpravo in skladno s predlogom odbora za finance 
predlagam naslednji sklep: 

1. Poročilo odbora za finance k osnutku zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o davkih občanov se sprejme in posreduje kot stališče zbora 
obema pristojnima zboroma. 

2. Izvršnemu svetu se kot predlagatelju osnutka zakona posreduje razprava 
na seji zbora, ki naj jo skupaj s stališči in pripombami odbora za finance 
upošteva pri pripravi besedila predloga zakona. 

Se zbor strinja s predlaganim sklepom? Kdor je za predloženi sklep, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 6. točko dnevnega r e d a , to je na obravnavo osnutka 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks. 

13« 
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Osnutek zakona je predložil izvršni svet z obrazložitvijo, da predlagane 
spremembe in dopolnitve narekujejo spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo 
v zakonu o davkih občanov, in predlagana uvedba davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela, ki smo ju obravnavali pri prejšnjih točkah dnev- 
nega reda. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek? (Ne želi.) 
K osnutku zakona ste prejeli poročilo odbora za finance, poročilo zakono- 

dajno-pravne komisije ter predloge, stališča in mnenja zasedanja delegatov 
občin. Zeli mogoče predstavnik zasedanja delegatov občin besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Predlagam, da zbor sprejme naslednji-sklep: 
1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet. Pri pripravi besedila predloga 

zakona naj izvršni svet upošteva pripombe zakonodajno-pravne komisije ter 
mnenja in predloge zasedanja delegatov občin. 

3. Predlog zakona naj predloži izvršni svet najkasneje do 15. 11. 1972. 
Kdor je za predloženi sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet hkrati s predlogom, da ga obrav- 
navamo v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine po skrajšanem po- 
stopku in ne glede na roke. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da da uvodno obrazložitev. Besedo 
ima tovariš Aleksander Skraban. 

Aleksander Skraban: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Kot je znano, je bilo letos v medrepubliških organih dogovorjeno, da 
se kompenzacija za moko za 4. četrtletje odpravi. Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije se je zavzemal za to, da ta obveznost preide na republike in pokrajini, 
ker se le tako lahko upoštevajo posebnosti vsake republike in pokrajine. Za- 
vzemal se je tudi za to, da je treba vprašanje cen živil reševati z ekonomskimi 
ukrepi in s čimbolj smotrno porabo živil. Vpliv višjih cen na življenjske stroške 
prebivalstva z nižjimi osebnimi dohodki pa bi bilo treba reševati s socialnimi 
ukrepi. Zaščita standarda prebivalstva z nižjimi dohodki je širši problem, ki 
terja podrobnejšo proučitev in celovito obravnavo. Proučitev tega vprašanja 
terja nekaj časa, zato ni mogoče v kratkem času in na hitro pripraviti in 
sprejeti ustrezne in konkretne ukrepe. 

Zato se je izvršni svet skupščine SR Slovenije odločil, da poleg drugih 
ukrepov na področju socialne politike, namesto opravljene kompenzacije za 
moko na zvezni ravni, uvede v naši republiki kot prehodni ukrep kompenzacijo 
za kruh. Ta ukrep bi imel začasen značaj in bi veljal od 11. oktobra letos do 
konca 1972. leta. 

Kompenzacija se bo uvedla za vse osnovne vrste kruha, to je za črni, pol- 
črni, polbeli, beli in mešani pšenični kruh s 30 % ržene moke. Obračunavala in 
plačevala se bo za kg prodanega kruha, in sicer v višini 0,28 dinarja za 
kilogram. Sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za ta namen, znašajo okoli 
8 milijonov din. Kompenzacija se bo izplačala iz sredstev, izločenih na poseben 
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račun po zakonu o prispevku iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka 
od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Pred pričetkom današnje seje zbora sta 
o predlogu zakona razpravljala na skupni seji odbor za finance in odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet. Za poročevalca sta določila poslanca Franca 
Petauerja. Želi tovariš Petauer besedo? (Da.) 

Franc Petauer: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor gospodarskega zbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za 
finance sta na skupni seji dne 18. 10. t. 1. obravnavala predlog zakona o kom- 
penzacijah proizvajalcem kruha, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo izvršni svet. Izvršni svet je hkrati predložil, da se zakonski predlog 
obravnava v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Uvodoma sta odbora sprejela predlog izvršnega sveta, da se zakonski pred- 
log obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke. V načelni obravnavi 
kakor tudi v obravnavi po členih odbora nista imela pripomb niti predlogov 
za spremembe. Odbora predlagata gospodarskemu zboru, da sprejme predlog 
zakona v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet. 

Predsedujoči Janez Vidmar: K predlogu zakona ste dobili poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. Zeli predstavnik komisije še ustno obrazložiti 
poročilo? (Ne želi.) 

Pred prehodom na razpravo vprašujem zbor, ali se strinja s predlogom 
izvršnega sveta, da zakon obravnavamo po skrajšanem postopku in ne glede 
na roke? Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Vrbančič. 

Jože Vrb a n č i č : Tovariš podpredsednik, zanima me, kaj se bo zgodilo 
po 1. januarju 1973? 

Aleksander Škraban: Iz obrazložitve k predlogu zakona in iz 
uvodne besede se je dalo razbrati, da se bodo po 1. januarju 1973 povečale cene 
kruha in da se bodo socialni problemi reševali s socialnimi ukrepi. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Še kdo želi sodelovati v razpravi? 
(Nihče.) Potem lahko končam razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 

Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Prosim sekretarja za 
kmetijstvo in gozdarstvo Milovana Zidarja, da da uvodno obrazložitev. 

Milovan Zidar: Tovariš podpredsednik, spoštovani tovariši in tova- 
rišice poslanci! Na dnevnem redu so trije predlogi za izdajo zakonov s področja 
kmetijsko-zemljiške politike. 
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1. Predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih narekuje 13. člen 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev v SR Sloveniji in 16. člen 
ustavnega zakona za izvedbo zveznih ustavnih dopolnil, ki podaljšuje veljavnost 
obstoječih zveznih in republiških predpisov, ki urejajo materijo s področja 
kmetijskih zemljišč. Po tem zakonu je tudi določeno, da morajo biti ustrezni 
zvezni in republiški predpisi do konca tega leta nadomeščeni z novimi republi- 
škimi zakoni. 

Na tej podlagi ima naša republika prvič možnost, da vprašanje kmetijske 
zemljiške zakonodaje uredi samostojno in v skladu s potrebami in specifičnimi 
razmerami v naši republiki. Roka se ne bo mogoče držati, ker je materija dokaj 
zahtevna in bo potrebna tudi širša razprava. 

Predloženo gradivo, ki ste ga prejeli kot predlog za izdajo zakona, je rezultat 
večletnih razprav tako v tej skupščini kot tudi v družbenopolitičnih organizaci- 
jah v Sloveniji, v Zvezi komunistov in Socialistični zvezi, sloni pa tudi na 
dognanjih in ugotovitvah, ki jih je pripravila posebna zemljiškopolitična ko- 
misija v okviru te skupščine. To dejstvo je v veliki meri olajšalo delo pri 
sistemizaciji gradiva ter opredeljevanju za rešitve, ki naj bi ustrezale zahtevam 
trenutka in še zlasti zahtevam in potrebam po reševanju nakopičenih in pode- 
dovanih problemov, ki zadevajo kmetijsko zemljišče kot proizvodno-ekonomski, 
socialni odnos ter fizični prostor, kar ima seveda izreden pomen. Zato mi do- 
volite, da na kratko orišem osnovne cilje, ki so bili vodilo predlagatelju pri 
sestavljanju pričujočega predloga za izdajo zakona. 

Klasična agrarna struktura v naši republiki pod vplivom sodobnega dela in 
celotnega razvoja slovenske družbe z usmeritvijo v tržnokmetijsko proizvodnjo 
neprestano razpada. Razpada v svojih proizvodno-ekonomskih, socialnih in 
socioloških značilnostih. Klasični kmet se pravzaprav deagrarizira v kmeta- 
delavca in delavca, bodisi v kmetijstvu bodisi zunaj njega ali pa s povsem 
drugimi značilnostmi tudi v samem kmetijstvu. 

Na drugi strani je nastanek družbenega sektorja kmetijstva v povojnem 
obdobju pokazal, da ima prihodnost — pri čemer ne mislim le na kmetijsko 
proizvodnjo, temveč tudi na kooperacijo — le organizirana tržna proizvodnja, 
v kateri bo tisti del kmečkega prebivalstva, ki bo ostal na kmetijah, našel 
svojega sodelavca in organizatorja. Perspektiva združevanja dela in sredstev 
v organizacijah združenega dela postaja stvarnost. Kmetje se združujejo z 
družbenim gospodarstvom. Na ta način se tudi jasno odpira perspektiva kmeta, 
in sicer ne v ločenih in zaprtih kmečkih krogih, temveč z vključevanjem v 
samoupravne dohodkovne odnose, ki zagotavljajo temu delu prebivalstva nje- 
govo enakopravnost na podlagi delovne in dohodkovne uspešnosti. 

Takšni usmerjenosti je seveda obstoječa agrarna razdrobljenost, ki zajema 
tako poprečno velikost kmetij kot tudi izredno majhne kose zemljišč, nepremost- 
ljiva ovira v dolgoročnem smislu. Zato se v naslednjih 15 do 20 letih postavlja 
pred nas zahteva po postopni sanaciji zemljiškoposestnih in zemljiškostrukturnih 
razmer, kar je najbrž v drugačnih, bogatejših ekonomskih razmerah, kot so bile 
doslej v naši republiki, izvedljiva naloga. Deagrarizacija kot najbolj očiten 
pojav v tem procesu potemtakem predstavlja tudi eno od možnosti za zmanj- 
šanje agrarne prenaseljenosti, pospešenega uvajanja sodobnih tehnoloških in 
agrotehničnih rešitev in integracije kmečkega prebivalstva v samoupravno 
socialistično družbo. 

Temeljna dilema, ki se pojavlja pri analiziranju procesov razpada obstoječe 
agrarne strukture, je v vprašanju, kako kmetijsko zemljišče kot dobrino sploš- 
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nega družbenega pomena, ki je ni mogoče reproducirati, ohraniti prihodnjim 
rodovom. Ta proces spremlja namreč izredno intenziven proces zmanjševanja 
kmetijskih površin in sicer na obmejnih, hribovitih, gorskih in kraških ob- 
močjih na račun širjenja gozdnih površin, in drugih manj intenzivnih kultur, 
v ravninskem območju pa na račun hitre urbanizacije, gradnje infrastrukturnih 
objektov za industrijsko izrabo zemlje ipd. 

Tu sta v načelu na voljo vsaj teoretično dve rešitvi: ali za vsako ceno 
ohraniti vse ali ohraniti samo tisto, kar je neposredno racionalno in ekonomično. 
Glede na to, da kmetijski prostor poleg svoje neposredne proizvodne in eko- 
nomske funkcije opravlja tudi druge, na primer funkcijo v naši obrambni 
koncepciji, pokriva potrebe turizma in vodnega gospodarstva, se predlog zakona 
nagiba k rešitvam, ki pomenijo dolgoročno, optimalno ohranitev kmetijskih 
funkcij zemljišč, ki jih bo tako ali drugače v prihodnosti mogoče zadržati, 
upoštevajoč tudi vse ostale pomembne naloge. To seveda pomeni, da je treba 
predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih proučiti v sklopu celovite 
agrarne zakonodaje, ki je nastala v Sloveniji v zadnjem obdobju, kot uresničenje 
sprejetih družbenih in političnih dogovorov in še zlasti ustavne reforme. V tem 
okviru mi dovolite opozoriti na nekatere rešitve, ki jih predlog vsebuje kot 
temelje bodoče zakonske ureditve. 

Kot rečeno, gradivo za novi zakon združuje materijo, ki je bila doslej 
predmet vrste zveznih in republiških predpisov. Tako naj bi bodoči zakon 
urejeval: varstvo kmetijskih zemljišč, kmetijsko zemljiške operacije, promet 
z zemljišči, zakup kmetijskih zemljišč, zemljiški maksimum in občinske zem- 
ljiške sklade. 

Pri tem želimo poudariti, da se mora pri izvajanju krepiti vloga inšpek- 
cijskih služb, ker naj bi zakon posegal v odnose, ki zadevajo nekatera temeljna 
družbenoekonomska izhodišča v samoupravni družbi. Vsekakor pa predlagatelj 
sodi, da so novi pogledi, ki jih je dala večletna razprava, bistven prispevek, ki 
je uresničen že v ustavni reformi, zato smo tudi to skusali dosledno upoštevati 
pri predlogu za izdajo zakona. 

Položaj človeka v družbi izhaja zlasti iz rezultatov njegovega dela. Diferen- 
ciacija zgolj na podlagi lastnine torej niti ni združljiva z našim družbenim 
sistemom niti ni v skladu z interesi kmečkega in celotnega kmetijskega pre- 
bivalstva. 

Nedvomno velja poudariti proizvodne in ekonomske rezultate družbeno 
organizirane proizvodnje in njeno vlogo v tržnem kmetijstvu, se zlasti pa njeno 
vlogo pri organiziranju kmetov v različne oblike kooperacije. V tem okviru je 
seveda zagotovljena njegova polna odgovornost predvsem za razvoj kmetijstva 
ter nadaljnji družbeni in ekonomski razvoj vasi in podeželja. 

Ena bistvenih novosti novega zakona naj bi bila uveljavitev takšnega 
modela urejanja kmetijskega prostora, ki zagotavlja razširitev prostornega 
planiranja na vseh ravneh, tudi na vasi in podeželju. Cilj takšne ureditve 
je porazdelitev celotnega prostora kot trajne družbene dobrine po njegovi 
osnovni namebnosti, kjer tudi kmetijstvo dobiva svoje polno in pravo mesto 
in ni več šibki partner, kar je veljalo za preteklo obdobje. 

Glede na izreden pomen ohranitve kmetijskih zemljišč v bodoče postavljajo 
teze tudi načelo, da je treba tudi kmetijska zemljišča kategorizirati na taka, ki 
bodo zaradi potreb drugih sektorjev narodnega gospodarstva oziroma družbene 
porabe še vedno predmet posegov, dalje na zemljišča, ki so zaradi svojih 
posebnih vrednosti trajno namenjena kmetijstvu — temu pravimo trajni kme- 
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tijski rezervat — in na zemljišča, na katerih bo potekala tako imenovana 
»hobby« obdelava oziroma obdelava za rekreativne namene, s čimer se tudi 
pokriva človeška potreba in kaže družbena koristnost. 

S stališča zaščite kmetijskih zemljišč ne le zaradi posegov od zunaj, temveč 
tudi zaradi razlogov racionalnega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, kot 
imperativ za kmetijska družbena gospodarstva in državljane, ki se pečajo s 
kmetijstvom, postavljajo teze tudi načelo, da mora katerikoli uporabnik izko- 
riščati kmetijsko zemljišče v skladu s trajnimi družbenimi in največjimi gospo- 
darskimi koristmi. Vsi ukrepi in posegi na kmetijska zemljišča pa naj bi potekali 
v skladu s prostornoplanskimi dokumenti, ki jih sprejemajo družbenopolitične 
skupnosti, ter na podlagi družbenih razvojnih načrtov za kmetijstvo v občinah, 
regijah in republiki. 

Zato bi posebej veljalo opozoriti na izredno odgovornost občine kot temeljne 
družbenopolitične skupnosti. V občini bo mogoče dejansko zagotoviti samo- 
upravno razreševanje vprašanj zemljiške politike, njeno dejansko podružb- 
ljanje. Oblikovanje občinskih zemljiških skladov v okviru samoupravne organi- 
zacije kmetijskih organizacij združenega dela kmetov in delegatov občinske 
skupščine ni le posledica zahtev dosedanje javne razprave, temveč spoznanja, da 
je treba v občini dosledno izpeljati odgovornost vseh dejavnikov za učinkovito, 
vendar demokratično reševanje vprašanj, ki zadevajo kmetijska zemljišča. 

Zato tudi bojazen nekaterih, da občinski kmetijski zemljiški skladi ne bodo 
mogli učinkovito izvajati svojih nalog zaradi svoje samoupravne organizacije, 
izhaja iz koncepcije, ki vidi nasproti kmetijske organizacije oziroma kmeta le 
državo in že a priori izključuje možnost samoupravne organiziranosti in druž- 
benega dogovarjanja. Kot že pri vrsti normativnih aktov se je tudi pri obli- 
kovanju tez za zakon o kmetijskih zemljiščih pokazalo, da je največji ne le 
tehnični, temveč tudi dejanski problem v obdobju, hitrega preslojevanja in 
mešanih formacij definicija, kaj je to kmet. Ne glede na načelno opredelitev 
ustave, ki kmeta opredeljuje na podlagi njegovega osebnega dela, pa pestrost 
oblik nastajajočega mešanega kmetijskega gospodarstva in različna stopnja 
preslojenosti kmetov narekuje vsebinsko ločevanje tako med kmetom in nekme- 
tom kot tudi med nekmetom in polproletarcem oziroma kmetom delavcem, ki 
živi na mešani kmetiji. 

Bistvena značilnost povojnega obdobja so bili glede kmetijskoposestne 
strukture premiki v smislu drobljenja zasebne posestne strukture. Glede pro- 
izvodnoekonomske uspešnosti pa taka struktura daje slabo podlago za večanje 
proizvodnosti in storilnosti dela v prihodnje. Zato predlog za izdajo zakona 
pripisuje velik pomen metodam in možnostim za sanacijo zemljiške strukture, 
pri tem še zlasti arondacijam, komasacijam in zamenjavi zemljišč kot najbolj 
preprosti zemljiški operaciji. 

Posebne pozornosti je vredno tudi poglavje o prometu z zemljišči. Na 
podlagi zakona naj bi prišlo do ponovnega odpiranja prometa z zemljišči. Ob 
tem ni odveč pripomniti, naj bi kmetijska zemljišča na novo pridobivah pred- 
vsem tisti, ki jih uporabljajo kot pogoj eksistence in jih tudi dejansko obdelujejo 
z osebnim delom. Takšne določbe naj bi v načelu uveljavili tako nakup in 
prodajo kot tudi za dedovanje in zakup. Zlasti zadnja oblika predstavlja v 
prihodnje, po naši oceni, eno izmed pomembnih možnosti za postopno saniranje 
kmetijske proizvodne strukture in večanje kmetijske osnove proizvajalcem. 
Ta oblika je pozitivna ne le za to, ker omogoča ob relativno majhnih stroških 
zaokroževanje posesti in večanje produkcijske osnove, vendar ne v klasičnem 
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pomenu besede, temveč tudi zato, ker sicer ohranja lastnino kmetijskih zemljišč, 
kar je tudi psihološko izrednega pomena. Te lastnine pa ne ohranja v klasičnem 
pomenu, temveč kot sekundarno kategorijo, katere pomen vse bolj izgublja v 
veljavi. Na to nas opozarjajo tudi nekateri procesi v drugih razvitejših družbah. 

Nedvomno je treba z zakonom zagotoviti pravno varnost tako zakupo- 
jemalcev kot tudi lastniku zemljišča, zakupodajalcev. Oblika zakupa, ki je 
sprejemljiva za naše razmere in skladno z osnovnimi premisami družbenega 
razvoja, seveda izključuje nepravilnosti in izkoriščanje, zato je višina zakupnine 
po predlogu omejena, hkrati pa je tudi prepovedana določitev zakupnine v 
naturalni in zlasti v mezdni obliki. 

Zemljiški maksimum zadeva vprašanja, ki jim je bila v preteklosti posve- 
čena prevelika pozornost. S sprejetjem zvezne ustave, ki ostaja pri stari določitvi 
velikosti zemljiškega maksimuma v ravninskem svetu, in s sprejetjem dopolnila 
k republiški ustavi se konkretizira sprejeti družbenopolitični dogovor, da je 
lastnina na kmetijskih zemljiščih tudi naprej omejena, in to ne le zaradi 
političnih razlogov, temveč tudi zaradi ekonomskih in socialnih, saj bi radikalna 
sprememba na tem področju predstavljala novo podlago diferenciacije na 
podlagi lastnine in hkratno ekspropriacijo malega kmeta, kar lahko opazujemo 
v zahodni Evropi. V tezah je začrtana rešitev predmet tako ekonomskih kot 
tudi političnih odločitev. V razmerah, ko se kmet nujno povezuje z družbenim 
gospodarstvom, bi vsaka rešitev, ki ne bi bila v skladu z interesi večine kmeč- 
kega prebivalstva, ustvarjala zgolj nove ekonomske, socialne in politične 
probleme na vasi. Gotovo pa bo treba omogočiti nastajanje lastninsko mešanih 
odnosov, saj teze predvidevajo, da: bi tiste oblike kooperacije, v katerih kmet 
obdeluje zemljo v zakupu, ne podlegale določbam o zemljiškem maksimumu 
obdelovalnih zemljišč. 

Prav tako je nujno, d& se zaradi značilnih pogojev v Sloveniji, kjer travnati 
svet predstavlja 2/3 vseh zemljiških kategorij, še zlasti pa v hribovitih krajih 
ustvarjajo adekvatne možnosti za kmetijsko proizvodnjo, glede na intenzivnost 
posameznih kultur, ki tu prevladujejo in ki jih dopušča posamezna vrsta in 
kakovost zemljišč. Tako zakon seveda ne bo mogel mimo dejstva, da daje 
travnati svet v hribovitih, gorskih in kraških predelih povsem drugačne možnosti 
za kmetijstvo kot v ravninskih razmerah. V tem pogledu teze poskušajo uresni- 
čiti pooblastila zvezne ustave in XXXV. dopolnilo k republiški ustavi glede 
izenačevanja proizvodnjih pogojev v različnih naravnih ekoloških razmerah. 
To seveda ne pomeni sproščanje maksimuma prek vsake meje. Tudi v omenjenih 
območjih bo treba na podlagi dodatnih ekonomskih analiz poiskati meje za 
obdelovanja zemljišča in seveda sprejeti ustrezno politično odločitev, pri čemer 
je treba poudariti, da največjega dovoljenega obsega skupnih površin zakon ne 
bo spreminjal. V skladu z osnovno opredelitvijo predloga, ki poskuša s tezami 
uresničevati ustavno načelo: zemljo tistemu, ki jo obdeluje, je tudi različen 
zemljiški maksimum za kmete in za nekmete, predvsem z vidika krepitve 
racionalne obdelave delovne in nelastninske diferenciacije, zaradi smotrne izrabe 
kmetijskih zemljišč in seveda tudi zaradi krepitve organizirane tržne proiz- 
vodnje. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Predlog za izdajo zakona o kmetijskih 
zemljiščih spada prav gotovo med pomembnejše ali celo najpomembnejše 
zakonske akte, ki sodijo v sklop dolgoročnega in trajnejšega načrtovanja razvoja 
podeželja in zasebnega kmetijstva nasploh. Kot takšen sodi v sklop uresniče- 
vanja koncepcije dolgoročnega razvoja SR Slovenije, zato predlagatelj sodi, da 
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bi morali pred sprejemom tega zakona dati gradivo v širšo družbeno potrditev 
v okviru socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Razprava naj poseže 
v vrste združenih proizvajalcev v kmetijskih organizacijah, krajevnih skupnostih 
in v občinah, da bo zakon lahko nastal kot dejanski samoupravni dogovor vseh 
zainteresiranih v naši republiki za uresničevanje stališč in ciljev v naslednjih 
15 ali 20 letih. 

Predsedujoči Janez Vidmar: K predlogu za izdajo zakona ste prejeli 
poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet, poročilo zakonodajno-pravne 
komisije, poročilo skupščinske komisije za varstvo okolja ter ugotovitve in 
mnenja ustavnega sodišča v zvezi z normativno ureditvijo pravnih odnosov na 
področju arondacije kmetijskih zemljišč z dne 7. 6. 1972. 

Zeli j o poročevalci še ustno obrazložiti poročila? (Ne želijo.) 

Jože Slavič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi s predlaganim zakonom o kmetijskih zemljiščih želim opozoriti na 
nekatere probleme, ki nastajajo prav v času, ko hočemo to zakonodajo, ki je 
sedaj raztresena v različnih predpisih, spraviti v enoten predpis. Menim, da 
lahko takšno težnjo in izhodišče za izdajo zakona samo pozdravimo. Kdor to 
problematiko malo podrobneje pozna, nima ničesar proti, da jo rešimo v na- 
kazani smeri. Pri tem je treba opozoriti, da nam obrazložitev in drugo gradivo 
kažeta, da bomo v 10 ali 15 letih prišli — pri 2 milijonih Slovencev — na okoli 
200 000 ha obdelovalne površine, kar pomeni, da nas bo 10 moralo živeti od 
enega ha ali, da bo na enega prebivalca odpadla desetina hektara. Zato je prav, 
da se zamislimo nad razmerami, ki bodo nastale in da poskusimo ne le 
ugotavljati, kam gre razvoj, temveč tudi dejansko pomagati k temu razvoju 
v zaželeni smeri. Glede na to, da smo šele pri predlogu za izdajo zakona, bi 
rad opozoril sestavljalce zakona, da mislijo na to, da mora biti besedilo zakona 
trajno uporabno. 

Menim, da nam izkušnje vseh dosedanjih zakonov, ki so urejali to področje, 
kažejo, da smo marsikatere pozdravljali kot revolucionarne, potem pa se je iz- 
kazalo, da jih pravzaprav ne izvajamo, da niso sestavljeni tako, da bi se dali 
trajno uporabljati. Naj opozorim na zakon o agrarni reformi. Ce danes pogle- 
damo, bomo ugotovili, da ima veliko kmetov več kot 10 ha, prav na območjih, 
kjer to ni dovoljeno. Imamo tudi viničarske odnose, čeprav imamo zakon o od- 
pravi viničarskih razmer. Menim, da je na to treba misliti že pri sestavljanju 
besedila zakona, in sicer v tej smeri, da določimo institucije, ki bodo trajno 
delovale in ki bodo izvajale tako agrarne operacije kot tudi povsem rutinske 
stvari. Pri tem mislim na občinske zemljiške sklade, ki bodo morali izvrševati 
celotno zemljiško politiko v občini, s tem seveda pa tudi republiško politiko. 
Upoštevati moramo na videz majhno stvar, ki v predlogu za izdajo ni obravna- 
vana. Ni povedano, kje so sredstva za zagonske stroške teh skladov. Računajmo s 
tem, da je že danes precej nerešenih stvari. Dve leti nismo izvajali prenosa zem- 
ljišč. Pet let smo dali časa, da si lahko premislijo tisti, ki so danes na pol 
kmetje, ki bodo lahko imeli le 2,5 ha zemljišč. To na drugi strani pomeni, da z 
ekspropriacijo na način agrarne reforme ne bo šlo, in da bo treba verjetno 
uporabljati kolikor toliko realne cene zemljišč, da ne bo videti, da se 30 let 
po osvoboditvi lotevamo na pol zakonitih stvari. Ker bo skladu potrebno takoj 
poslovati, bi torej moral imeti sredstva. Ne mislim, da mora zakonodajalec pre- 
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skrbeti denar, vendar je za to treba ukrepati že danes, ko obravnavamo tudi 
vprašanja novega davčnega sistema. 

Druga stvar, na katero bi hotel opozoriti, so nekateri pojavi in procesi, ki 
zahtevajo odgovor tudi v tem zakonu. Na seji odbora je bilo sproženo vprašanje 
zdomcev. Ljudje odhajajo v tujino kot kmetje, vračajo pa se kot nekaj drugega. 
Rešitev bi verjetno bila, da tisti, ki je šel zato, da si recimo uredi kmetijo ali 
dokupi zemljo, lahko ostane kmet. Vprašanje pa je, kako naj se obravnava 
nekdo, ki je v statusu kmeta podedoval kmetijo, po vrnitvi domov pa ne misli 
kmetovati. 

Nadaljnje vprašanje je vodenje kmetijske politike v občini. V ekspozeju 
je bilo omenjeno, da naj se ne zanašamo pri tem le na državo, temveč tudi na 
samoupravne funkcije upravnega odbora zemljiškega sklada. Po izkušnjah, ki 
jih imamo danes pri meritvi moči, kot tudi pri izkušnjah tega zbora, ko smo 
sprejemali zakon o zazidalnih zemljiščih, lahko povem, da se bo v občinah 
v malem zgodilo to, kar se je zgodilo v skupščini v velikem. Če bomo vodili 
takšno politiko, da kmetijska zemljišča morajo ostati vsaj za dogleden čas 
kmetijska, se bo tudi kdaj zgodilo, da se komu podre hiša ne le zato, ker ni 
imel gradbenega dovoljenja, temveč tudi zato, ker si je hišo sezidal sredi parcel, 
ki jih moramo strojno obdelovati. To problematiko že danes čutimo in menim, 
da takšno pooblastilo v zakonu moramo imeti, če hočemo kompleksno reševati 
kmetijsko politiko. Tudi takšno pristojnost bi nekdo moral imeti, da ne bo 
elektrogospodarstvo komaj čakalo, da se nekje komasirajo zemljišča, pri čemer 
socialistični sektor navadno ne dela ovir, da potem postavi na tem zemljišču 
tri ali štiri daljnovode v enem letu. To smo konkretno doživljali v moji delovni 
organizaciji. 

Mogoče bo kdo rekel, da so to starokopitna mnenja, vendar bi že danes 
bilo smiselno, da bi zaradi zaščite kmetijskih zemljišč marsikje postavili kakšen 
kabel več. Gradnjo daljnovodov sem omenil kot primer, isto pa velja tudi za 
vodovode, kanalizacijo in podobne posege v kmetijska zemljišča. 

Glede statusa kmeta bi morali opredeliti tudi, kdaj ga kdo zgubi. Leta 1953 
smo sprejeli zakon o odpravi viničarskih razmerij. Danes verjetno nisem edini 
v tej dvorani, ki ve, da se taka razmerja spet pojavljajo. O tem sem že govoril 
in verjetno bomo s tem imeli opraviti vse dotlej, dokler bo obstajala razlika v 
intenzivnosti posameznih kultur. Konkretno lahko povem, da je za obdelavo 
hektarja vinograda brez traktorja potrebno približno 220 delovnih dni, računajoč 
po 7 ur na dan. To pomeni, da takšen nekmet nima časa, da 220 dni sam obdeluje 
zemljo, iz tega pa sledi, da nujno mora uporabljati tujo delovno silo. Menim, da 
ni vseeno, ali ima kdo 2 ha pašnikov ali pa 2 ha sadovnjaka ali vrta. Verjetno 
bi morali te razlike urediti tako, da bi upoštevali tudi stanje tehnike. Zavedam 
se, da je takšno tehtanje pravice na grame delikatno in da lahko vodi k samo- 
volji itd., vendar bi te pojave morali oceniti. Govorim namreč tudi s stališča 
interesov območja, s katerega sem, saj so stvari okoli odprave viničarskih 
odnosov še žive, danes pa vemo, da še žive ljudje, ki so bili takrat prizadeti, ki 
so sami delali v vinogradu in ki so ga izgubili, danes ga lahko dobi drugi, 
ki sploh ne dela v vinogradu. 

Predloženi zakon je treba gledati kot zakon, ki rešuje probleme velikega 
dela prebivalstva. Spomnimo se le, da na vasi živi 60 %> slovenskih prebivalcev, 
po občinah pa tudi 30 do 50'% vseh zaposlenih. Zato bi bilo dobro, da sprejmemo 
zakon, ki ga ne bi bilo treba popravljati vsako leto. Veljal naj bi vsaj 15 let. 
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Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi besedo? Tovariš Tone Škvarč. 

Tone Škvarč: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se s prejšnjim govornikom in predlagam, da bi njegove teze 

postale sestavni del predloga in pozneje osnutka zakona z edino željo in name- 
nom, da bi zakon koristil skupnosti in interesom, ki jih predlog za izdajo zakona 
zasleduje. 

Dopolnil pa bi njegova izvajanja še s predlogoma, ki nista moja, temveč 
sta se izoblikovala v zadnjih dveh letih v razpravah pri gospodarski zbornici 
SRS ter drugih samoupravnih organih in strokovnih združenjih. 

Prvič glede agrarnega maksimuma. Ze navedbe in prikazi v obrazložitvi, 
kako naj se pojmuje 10 ha maksimum, dovolj jasno povedo, da imamo neko 
diferenciacijo glede na različne pogoje, kraje in prostor. Ce je tako, bi predlagal 
to, kar je predlagala skupščinska komisija, in sicer, da naj bi 10 ha prvorazredne 
zemlje bilo le merilo oziroma osnovna enota, s katero naj bi razpolagala kmetija 
oziroma kmetijski obrati, t. j. pogojni maksimum 10 ha, ki naj bazira na 10 ha 
prvovrstne arondirane obdelovalne zemlje. Sicer bomo dosegli prav nasprotno od 
tega, kar želimo, to je ekonomsko, predvsem pa socialno pravičnost, kajti tudi v 
ravninskih predelih so degresivni predeli, ki jih še 100 let ne bo mogoče izbolj- 
šati, ali pa so z infrastrukturnimi objekti tako razparcelirani, da jih ni mogoče 
sodobno obdelovati. 

Zato menim, da bi bilo prav, da hkrati z zasledovanjem vseh tehnoloških 
izkoristkov zadostimo tudi socialno pravičnost v tem smislu, da vsem dajemo 
enaka izhodišča, upoštevajoč okoliščine, ki sem jih navedel. 

Drugega vprašanja se je dotaknil že tovariš Slavič, nanaša pa se na vire 
financiranja kmetijskega zemljiškega sklada. Te zadeve ne moremo prepustiti 
občinskim skupščinam, predvsem glede na njihovo ekonomsko moč, pa tudi 
glede na njihovo organizacijsko sposobnost. So občine, ki še dolgo ne bodo 
sposobne operativno izvajati tega, kar jim nalaga zakon, čeprav so že prejšnji 
zakoni dovolj jasno določali, kaj naj delajo. Menim, da pri ustvarjanju materialne 
baze ne gre za razbijanje samoupravnih skupnosti niti za etatistične poglede, 
temveč za življenjsko potrebo, da se v tem zakonu da materialna osnova pred- 
vsem zaradi tega, ker se premikamo k meji 10% agrarnega prebivalstva. Pri 
tem ne gre za zaščito agrarnega dela prebivalstva, ki bo imel za sebe dovolj 
hrane, temveč za zaščito preostalih 90%, ki naj dobi hrano od teh 10 %. 

Ce hočemo doseči ta cilj, moramo tudi v zakonu nakazati realne vire 
financiranja, kot smo to že marsikje drugje naredili. Če bomo to napravili, 
potem bomo v tem zakonu čez 15 let govorili le o uspehih, ki smo jih dosegli 
s premišljeno kmetijsko politiko. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Tovariš Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko sem prebiral gradivo v zvezi z ureditvijo kmetijskih zemljišč, sem ugotovil, 
da je predlog za izdajo zakona dobro pripravljen, celo bolje kot marsikateri 
zakon doslej, čeprav so seveda še nekatere pomanjkljivosti. Ker sem pre- 
pričan, da se vsega hkrati ne da rešiti, podpiram tudi poročilo s pripombami 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet. 

Dejstvo je, da je bil ta zakon zelo potreben, zlasti na področju komasacij 
zemljišč. Prav gotovo je, da bomo tudi z novimi določili imeli težave, in sicer 
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zaradi tistega dela občanov, ki so polproletarci. Ne mislim, da bi na te ljudi 
morali drugače gledati, vendar menim, da bi le-ti morali imeti toliko razume- 
vanja, da sprejmejo predlog, da dobijo zemljišče zunaj predvidenega urejenega 
kompleksa. Ko so ljudje slišali, da se bo obravnaval predlog za izdajo tega 
zakona, se je pri nas zbralo več proizvajalcev, ki so zahtevali, da se nemudoma 
prične oblikovati večji zemljiški kompleks. Seveda je vsak poudaril, da pol- 
proletarec ne bi smel biti ovira za proizvodnjo in napredek. 

Na našem območju smo že pred tremi leti uredili skupen vinograd, ki ob 
glavni cesti daje dober zgled, kaj se da doseči z združevanjem. 

Predlagam, da predlog za izdajo zakona o kmetijskem zemljišču v celoti 
podpremo. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? 
(Nihče.) Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona se v načelu sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi besedila osnutka naj 

zavzame stališče do pripomb, ki so jih k predlogu za izdajo zakona in k pred- 
loženim tezam zavzeli v svojih poročilih odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet, zakonodajno-pravna komisija in komisija za varstvo okolja, ter upošteva 
predloge in pripombe, ki so bile dane v današnji razpravi. 

3. Osnutek zakona naj izvršni svet predloži do 1. 1. 1973. 
Kdor je za predloženi sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9.točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
za izdajo zakona o skupnih pašnikih. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Če sem pravilno razumel, 
predlagatelj ne bo dajal k tej točki posebne obrazložitve, ker jo je dal pri prejš- 
nji točki dnevnega reda. 

K predlogu za izdajo zakona ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in 
blagovni promet, poročilo zakonodajno-pravne komisije in poročilo skupščinske 
komisije za varstvo okolja. Ali želi kdo od poročevalcev dati še ustno obrazlo- 
žitev? Tovariš Ferdo Papič ima besedo. 

Ferdo Papič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
prvi alinei poročilo odbora pravi: »Ponovno naj se prouči smotrnost, da se kljub 
pomanjkljivostim skupni pašniki v vseh primerih dodelijo pašnim skupnostim, 
namesto krajevnim skupnostim, kot je bilo doslej.« 

Kot poročevalcu odbora se mi zdi, da je tu napaka in da je odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet menil, da ni rečeno, da bi se pašniki dodeljevali 
samo pašnim skupnostim, temveč ponekod tudi krajevnim skupnostim, če je to 
v skladu s potrebami utemeljeno. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, predlagam zboru, da sprejme sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona se v načelu sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi besedila osnutka zakona naj prouči in upošteva oziroma 

zavzame stališče do pripomb, ki sta jih k predlogu za izdajo zakona oziroma 
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k predloženim tezam dala v svojih poročilih odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet in komisija za varstvo okolja. 

4. Osnutek zakona naj predloži izvršni svet do 1. 1. 1973. 
Kdor je za predloženi sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev (kmetij). 

Predlog je pripravil izvršni svet. K predlogu za izdajo zakona ste prejeli 
poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni promet, zakonodajno-pravne komi- 
sije in skupščinske komisije za varstvo okolja. 

Želi kdo izmed poročevalcev še ustno obrazložiti poročilo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Jože Slavič. 

Jože Slavič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na to, da je predlog za izdajo zakona oziroma teze jasen, bi opozoril samo 
na eno vprašanje. 

Gre za določilo, ki pravi, da kmetijo deduje le en dedič. To je v načelu 
prav. Vendar bi opozoril, da lahko to pravilno načelo doseže nasprotni učinek 
od tistega, ki si ga želimo, to je, da se kmetije ne zmanjšujejo. Primer: Oče ima 
tri ali dva sinova, ki sta se poročila drugam. Ostalo mu je posestvo, ki bi ga 
rad razdelil med sinova, ki imata zemljišče pod zemljiškim maksimumom. Ce 
bo zakon vztrajal pri načelu, da posestvo lahko deduje le en dedič, potem 
delitev na dva sinova ne bi bila mogoča. 

Menim, da bi prav zaradi tega, da se kmetije ne zmanjšujejo, morali dobiti 
izjeme, da kmetijo v takšnih primerih lahko deduje tudi več dedičev. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? To- 
variš Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev v celoti podpiram, ker menim, da so se prav zaradi nerešenih za- 
konskih določil naša posestva še bolj drobila. Namesto, da bi zemljo dedoval 
le eden, so jo delili trem, štirim ali petim dedičem, tako da so se že tako majhna 
posestva še bolj drobila. Menim, da je pravilno, da deduje le en dedič, čeprav je 
sicer danes tudi na kmetih čedalje manj otrok. 

Dogaja se tudi, da ostaneta na posestvu le oče in mati, sinovi pa odidejo 
v tujino ali pa se zaposlijo v bližnji ah daljni okolici in na svoje starše kot 
pozabijo, tako da so pravzaprav v breme družbe. Ko pa starši umrejo, pridejo 
sinovi, ki staršev niso poznali po 10, 15 in tudi 20 let. Pojavijo se dediči, ki 
zatrjujejo, da so ne vem kaj dali za starše, čeprav niso storili ničesar. Začne 
se postopek na sodnijah za kakšno staro hišo, ki bi jo dedič prodal za vikend. 

Zato menim, da je prav, da kmetijo deduje en dedič, in sicer tisti, ki zemljo 
obdeluje. Nisem proti temu, da jo deduje tudi polproletarec, če obdeluje manjše 
parcele, nedvomno pa le-ti ne smejo zavirati napredka. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi besedo? Tovariš Ciril Rajšp. 
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Ciril Rajšp: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bi se zadrževal pri intencijah in potrebnosti tega zakona. S tega mesta 
sem enkrat že povedal, da je treba urediti zemljiško zakonodajo, v ta kompleks 
pa spada tudi dedovanje. 

Oglasil sem se predvsem zaradi tega, ker se mi zdijo nekateri pojmi preveč 
splošni in bodo verjetno povzročali precejšnje nejasnosti tako pri prizadetih 
kot v službah, ki bodo imele opravka s tem zakonom. Kaj je npr. zasebna kme- 
tija? Tretja teza med drugim pravi, da je sposobna primerno preživljati najmanj 
štiri odrasle osebe. Kdo bo postavil kriterij, kdaj kmetija lahko preživlja štiri 
odrasle člane družine? To bi moralo biti jasno opredeljeno. 

V zakonu je napisano, da bo sodišče odločalo v primerih, če se zakoniti 
dediči ne morejo sporazumeti, kdo bo dedoval kmetijo. Sodišče bo upoštevalo 
razne okoliščine, med njimi tudi socialne razmere. Katere so te okoliščine in kdo 
jih bo opredelil? Ali bomo to prepustili subjektivnemu odločanju sodnika? Ali 
bomo rekli, da jih določa občinska skupščina? Meni te stvari niso jasne. Sicer 
razumem, da dedič, ki je prevzel gospodarstvo, mora usposobiti za življenje 
mladoletnega člana družine. To je popolnoma jasno, vendar besedilo teze pravi: 
»primerno moči gospodarstva«. Kdo bo sedaj odločil, za kaj ga mora usposobiti? 
Lahko se pojavi dedič, ki bo rekel, da hoče biti to in to. Kdo bo razsodnik, 
ki bo odločal? 

Prosim ali za odgovor na ta vprašanja ali pa da jih predlagatelj upošteva 
pri oblikovanju dokončnega predloga zakona. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Tovariš Ivan Kuder. 

Ivan Kuder: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V 3. tezi je navedeno, da kmetijo deduje samo en dedič, v 7. tezi pa je 

naveden pogoj, da je moral dedič delati vsaj eno leto na kmetiji. Menim, da ne 
kaže določati, koliko časa mora dedič delati na kmetiji. Kmetijo naj deduje 
tisti, ki ima največ možnosti in ki jo misli upravljati do konca svojega življenja 
oziroma do takrat, ko jo bo izročil drugemu. Iz lastne prakse vidim, da so 
ponekod kmetije, ki nimajo naslednika, čeprav bi kmetijo lahko prevzeli sinovi, 
na drugi strani pa so kmetije, ki imajo po več dedičev in interesentov, včasih 
tudi iz Spekulativnih namenov. 

Ena teza navaja, da mora dedič na kmetiji gospodariti vsaj pet let. Nikakor 
ne bi postavljal rokov. Velja naj načelo, da kdor je kmetijo prevzel, jo je prevzel 
zato, da bo na njej gospodaril do takrat, ko jo bo izročil svojemu nasledniku. 
To naj bi bil pogoj. Boljše pogoje pa naj ima tisti, ki je v kmetijo največ vlagal. 
Tako se bomo izognili marsikateri neljubi in nepravični razsodbi. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi besedo? Besedo ima pred- 
stavnik predlagatelja tovariš Slavko Kocjan. 

Slavko Kocjan: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Menim, da moram v zvezi s predlogom za izdajo zakona še posebej pojasniti 

nekatere stvari. 
Predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 

kmetijskih gospodarstev — kmetij pomeni izvajanje sklepov 2. in 3. konference 
ZKS ter tudi izvajanje akcijskega programa izvršnega sveta. Prav tako je ta 
skupščina v svojih telesih že od leta 1968 razpravljala o tej problematiki, 
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kakor npr. v delovni skupini za proučitev vprašanj s področja zemljiških raz- 
merij ter v komisiji za revizijo zakonov s področja družbene in zasebne 
lastnine zemljišč. V sklepih in priporočilih o vprašanjih, ki so pomembna za 
nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji, ki jih je sprejela ta 
skupščina v novembru 1970, pa je bil sprejet sklep, da naj se zaradi nesmotrne 
drobitve gozdne posesti še posebej prouči ustreznost sedanjega zakona o dedo- 
vanju in predloga potrebne spremembe predpisov na tem področju. 

Kakor predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih pomeni tudi pred- 
log za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev — kmetij izvajanje naše agrarne politike, ki se kaže v razvijanju 
socialističnih odnosov v kmetijstvu in v pospeševanju kmetijske proizvodnje. 
Poleg tega pa predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih skupaj s pred- 
logom za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in predlogom za 
izdajo zakona o skupnih pašnikih pomeni, da v SR Sloveniji uvajamo novo 
pravno panogo, in sicer agrarno pravo. 

Predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev-kmetij pomeni tudi prelom z doslej veljavnim načelom 
o univerzalnosti dedovanja tako, da se uvede poseben režim dedovanja, če je 
predmet dedovanja kmetijsko zemljišče ali kmetija. Zato pomeni predlog za 
izdajo tega zakona pomemben poseg v stoletno tradicijo zakonske ureditve dedo- 
vanja, čeprav so sicer nekatera načela, ki jih skuša zakon uzakoniti, dejansko 
živela na našem podeželju. Marsikdo je namreč že ravnal tako, da se je 
kmetija kot proizvodnja enota prenesla na naslednike čimbolj neokrnjeno. 

Pomen predloga za izdajo zakona glede razvijanja socialističnih odnosov v 
kmetijstvu se kaže v tem, da naj bi se omejevalo pridobivanje kmetijskih zem- 
ljišč z dedovanjem v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo, ki jim zemlja ne služi 
za pridobivanje z osebnim delom in da se našemu kmetu ustvari delovno 
mesto tako, da se ščiti kmetija pred drobitvijo. S tem skušamo uresničiti 
načelo, da zemlja pripada tistemu, ki jo obdeluje. V naših razmerah, za katere 
je značilna drobna posest vaškega tipa, in dejstvo, da je okoli 80 °/o obdelo- 
valnih kmetijskih zemljišč v zasebni lastnini, tako ustvarjamo pogoje tudi 
za spreminjanje proizvodnih odnosov na vasi. Z zavarovanjem ekonomskih 
sposobnosti določenih kmetij namreč ustvarjamo pogoje za proizvodno sodelo- 
vanje med kmeti in kmetijskimi organizacijami združenega dela, s čimer ne 
ustvarjamo samo možnosti preobrazbe zasebne kmetijske proizvodnje v druž- 
beno in tako iz naturalno tržne v produktivno blagovno proizvodnjo, ampak 
uvajamo kmeta tudi v socialistični samoupravni sistem in izboljšujemo oziroma 
postavljamo njegov družbeni in ekonomski status na pravo mesto. 

Tudi izboljšanje produktivnosti kmetijske proizvodnje naj bi bil namen 
predlaganega zakona. Prehajanje kmetijskih zemljišč v roke nekmetov in dro- 
bitev kmetij kot proizvodnih enot prav gotovo ni v prid temu cilju. Zato je 
tudi iz teh razlogov potreben ta zakon. Pri tem opozarjamo na proces pre- 
usmerjanja in specializacijo kmetij, ki zahteva mnogo družbenih sredstev. Ne- 
ekonomsko bi bilo dopuščati, da bi se kmetije, ki se z družbenimi sredstvi 
preusmerjajo in specializirajo, še naprej drobile. Upamo, da bomo s pomočjo 
predlaganega zakona zajezili prestrukturiranje kmetij v delavsko kmečke, da 
bomo tako ob pravilni uporabi tudi drugih instrumentov agrarne politike ob- 
držali čiste kmete in omogočili ustvariti še nasprotni proces: da bodo delavsko- 
kmečka gospodarstva prehajala v čiste kmetije. Prav tako bomo z manjšo obre- 
menitvijo kmetov pri prevzemanju kmetij v primeru dedovanja ustvarili ugod- 
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nejše pogoje za uvedbo sodobne tehnolgije in večanja produktivnosti kmetij. 
Slaba tehnična opremljenost, razdrobljenost, zastareli proizvodni odnosi namreč 
pogojujejo tudi slabo kmetijsko proizvodnjo. 

Zaradi pospešene deagrarizacije in procesa prestrukturiranja kmetij v 
delavsko-kmečke pri opredelitvi pojma kmetije v tezah ne ločimo, ali gre 
za delavsko-kmečka gospodarstva ali pa za čiste kmetije. Upoštevati moramo 
namreč zakonitost tega pojava, ki je svetovnega značaja in katerega bistvo 
je večji zaslužek. Dejstvo je, da je v 9 letih prešlo iz čistih kmetij v delavsko- 
kmečke kmetije več kot 3200 kmetij in da je že danes več kot 50 °/o vseh kmetij 
delavsko-kmečkih. 

Naj še enkrat opozorim na trojni namen predlaganega zakona: na omeje- 
vanje prehoda kmetijskih zemljišč v lasti tistih, ki niso kmetje, preprečevanje 
drobitve kmetij in prevzem kmetij pod pogoji, ki dediča preveč ne obreme- 
njujejo. 

Temu namenu so prilagojene teze. Predlagatelj se zaveda, da bi jih bilo 
treba v marsičem še izpopolniti. Zato je hvaležen za vsako sugestijo. Predvsem 
glede ključnih vprašanj, na katera so opozorili prejšnji govorniki, in sicer glede 
opredelitve pojma kmetije, deležev dedičev, pojma usposobljenosti za življenje 
in tako dalje. 

V zvezi s tem bi opozoril, da je pri vprašanju opredelitve pojma kmetije 
v besedilu dana tudi alternativa in da se je doslej večina teles tega zbora 
in republiškega zbora opredelila za alternativo s tem, da se ta še bolj izpopolni. 
Govor je bil tudi o vprašanju, ki ga je sprožil prejšnji govornik, in sicer kaj 
pomeni, da teze večkrat uporabljajo izraz »primerno preživljati«, »primerno 
usposobiti« za življenje. Izrazi, kot je »primernost«, v zakonodaji niso nič no- 
vega. Imamo jih v vrsti zakonov, dejansko pa pomenijo, da se lahko bolj 
življenjsko upošteva konkretna situacija, kot če bi kazuistično urejali posa- 
mezne primere. Torej je bolj življenjsko, če govorimo o dolžnosti »primemo 
usposobiti« dediča za življenje. Ali naj rečemo, da če ima kmetija tak plasma, 
tak katastrski dohodek oziroma tak dobiček, ga mora prevzemnik izšolati do 
srednje izobrazbe? Taka rešitev bi bila sicer možna, vendar popolnoma ne- 
življenjska. Oprostite, da bom v tej zvezi uporabil izraz, ki je star že več kot 
2000 let in ki ga je uporabil že Cicero: »Summum ius, summa iniuria«, kar 
pomeni, da je lahko največja pravica tudi največja krivica. 

Sedaj pa o tem, kdo naj odloča, kaj je v posameznem primeru »primerno«. 
Tudi v drugih primerih govorimo, da mora kdo plačati »primerno« odškodnino, 
če koga poškoduje, ali da mora nezakonski oče plačati za otroka preživnino, 
»primerno« glede na svoj zaslužek in potrebe otroka. V takih primerih odloča 
sodišče s pomočjo izvedencev. V postopku za določitev preživnine pa sodišče 
zahteva tudi poročilo skrbstvenega organa občine. Tako bo moralo sodišče tudi 
v primeru odločanja o primernosti zmanjšanja ali povečanja dednih deležev 
med drugim nujno zaslišati kmetijskega izvedenca o gospodarski zmožnosti 
kmetije. Tak zakonodajno-tehnični kriterij je življenjski, drugih kriterijev ne 
moremo dati, saj to terja od nas tudi splošno načelo pravičnosti. 

Še nekaj besed o zelo pomebnem vprašnju: po tezah naj se pred drobitvijo 
varuje med drugim tudi taka kmetija, ki lahko primerno preživlja štiri odrasle 
osebe. V dosedanjih razpravah so bila o tem zelo različna stališča. Nekateri 
so zatrjevali, da je to najbolj objektiven kriterij ekonomske moči kmetije 
oziroma veliko bolj objektiven, kot če bi ga opredelili s 3 ha obdelovalnega 
zemljišča. Obdelovalno zemljišče je namreč lahko boljše ali slabše. Ker pa 
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ščitimo ekonomsko moč kmetije, nam ta kriterij ne pomaga. Opozoril bi na to, 
da uporablja ta kriterij zaščite kmetij tudi avstrijski zakon o dedovanju kmetij 
in sicer je število oseb večje od štirih, podobne kriterije ima tudi ustrezna 
poljska zakonodaja. 

Odgovoril bi še na podano sugestijo, da za tistega, ki je prevzel kmetijo, 
ne bi določali roka petih let, v katerem ne sme prodati kmetije. Taka določba 
bi bila prekruta. V današnji dinamiki življenja ne bi mogli prisiliti človeka za 
vse življenje, bodisi da živi v določenem kraju, bodisi da se bavi z določenim 
poklicem, ker se lahko v njegovem življenju marsikaj spremeni. Iz ustave vemo, 
da si lahko vsakdo prostovoljno izbira svoj poklic. Nikogar ne moremo prisiliti, 
da opravlja določen poklic vse svoje življenje. V takem primeru bi tudi delal 
slabše in bi zanemarjal kmetijo ter tako tudi škodoval celotni družbeni skup- 
nosti. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Kdo še želi sodelovati v razpravi? 

Ladislav Ivanec: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši! 
Osnutka teh zakonov bi morali pravočasno prejeti, da bi o njih razpravljali 
tudi v Socialistični zvezi in v krajevnih skupnostih. 

Predsedujoči Janez Vidmar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Končujem 
razpravo. 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona se v načelu sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi osnutka zakona naj 

prouči in zavzame stališča do pripomb, ki so jih k predlogu za izdajo zakona 
oziroma k predloženim tezam dali v svojih poročilih odbor za proizvodnjo in 
blagovni promet, zakonodajno-pravna komisija in komisija za varstvo okolja. 
Upošteva naj tudi pripombe iz razprave na današnji seji zbora. 

3. Osnutek zakona naj izvršni svet predloži do 1. 1. 1973. 
Kdor je za predloženi sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo sredn j e-r 
ročnega načrta vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971—1975 z 
dodatkom k srednjeročnemu načrtu. 

Srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje od 1971 
do 1975 je gospodarski zbor sicer že obravnaval in ga potrdil na 38. seji dne 
10. 4. 1972. Vendar je pred obravnavo tega srednjeročnega načrta na repu- 
bliškem zboru, ki je tudi pristojen za njegovo obravnavo, sprejel vodni sklad 
SR Slovenije dodatek k srednjeročnemu načrtu vodnega sklada, ker je med 
tem prišlo do katastrofalnih poplav, ki so zajele območja povodja Drave in 
Mure. Glede na to mora zbor ponovno obravnavati načrt vodnega gospodarstva 
s tem dodatkom. 

Uvodno obrazložitev bo dal tovariš Jože Tramšek. 

Jože Tramšek: Tovariš podpredsednik, tovariši poslanci! V tem zboru 
sem že podrobno obrazložil srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slo- 
venije, zato vas danes z njegovo vsebino ne bi zadrževal. Vsi vemo, da so bile 
katastrofalne poplave Drave in Mure vzrok za to, da je bil upravni odbor 
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prisiljen ponovno razpravljati in rebalansirati vodnogospodarski srednjeročni 
načrt. 

2e v prejšnjem 400-milijonskem projektu plana je upravni odbor namenil 
za varstvo pred poplavami od skupnih 400 milijonov 274,5 milijona dinarjev ali 
skoraj 70% vseh sredstev, s katerimi razpolaga. To je dokaz, da se je že prej 
zavedal dejstva, da Slovenija ni dovolj zavarovana pred škodljivim delovanjem 
voda. Od teh 274 milijonov dinarjev je 80 milijonov dinarjev ali okoli 30 °/o 
namenil za območje Drave in Mure, kar je precej več, kot bi temu območju sicer 
pripadalo, glede na njegovo geografsko velikost in vodnogospodarsko razvitost, 
in sicer zato, ker se je dobro zavedal, da je to območje najslabše zavarovano in 
da ga je treba hitreje izgrajevati. V okviru s prvim načrtom predvidenih sredstev 
pa ta tempo ni mogel biti hitrejši, ker se je treba zavedati, da imamo v Sloveniji 
še območja, kjer podobne in tudi večje vodne katastrofe niso izključene. To je 
zlasti ljubljanska kotlina s centrom občine Ljubljana Vič-Rudnik, krško-brežiško 
polje in ne nazadnje celjska kotlina. Vsa ta območja niso zavarovana pred 
poplavami. Nadalje ni dovolj zavarovana Gornja savska dolina, zlasti pred 
sprostitvijo velikih količin erodiranega skalovja, ki ga lahko sprožijo izredne 
padavine in ogrozijo naselja v Gornji savski dolini z Jesenicami vred. Vsi 
poznamo tudi kričeč problem zasavskega plazenja terena, ki grozi vsem trem 
revirskim centrom in kjer tudi katastrofe niso izključene, če pride do hkratnih 
neugodnih vremenskih in hidroloških razmer. 

Poleg imenovanih pa je še več, sicer manjših, vendar podobnih žariščnih 
enklav, ki jih ne bi navajal. To so razlogi, ki narekujejo vsaj minimalno vodno- 
gospodarsko dejavnost v Sloveniji, vsaj v mejah, ki so bile postavljene s 400- 
milijonskim prvotnim planom. 

Letošnja dravsko-pomurska katastrofa je vodarje pravzaprav presenetila. 
Tako hitre ponovitve tako imenovanih stoletnih voda nismo pričakovali že po 
sedmih letih, saj je zadnja katastrofa zadela to območje leta 1965. Izkušnje nam 
torej kažejo, da moramo s takšnimi vodnimi količinami, ki so jim rekli »sto- 
letne«, računati mnogo pogosteje, zlasti še, če upoštevamo, da se je Mura samo 
letos petkrat približala temu vodostaju, nato pa dosegla v zadnjih 122. letih, 
odkar vodimo evidenco, najvišji vodostaj. Pogostejši nastop voda je treba pri- 
pisati velikanskim -človekovim posegom v prostor v zadnjih letih, ko smo začeli 
uvajati urbanizirana in koncentrirana naselja z velikanskimi pokritimi in kana- 
liziranimi površinami. To se je zgodilo tudi zaradi asfaltiranja skoraj vseh 
cesta, ulic in skladišč in zaradi velikega pohoda v gozdove z novimi promet- 
nicami in močnim posekom in ne nazadnje zaradi opuščanja oranic v hribovskih 
krajih. 

To dejstvo bo treba v vseh bodočih planih imeti pred očmi, temu primerno 
pa seveda tudi popraviti naš vodnogospodarski načrt. Iz tega sledi nujen sklep, 
da je treba na tem severovzhodnem delu Slovenije, ki je s hidrološkega vidika 
prav gotovo najneugodnejši v Sloveniji, še nadalje pospeševati urejanje vodnih 
tokov. Upravni odbor je zato sprejel dodatek k srednjeročnemu programu vod- 
nega gospodarstva, ki v bistvu predstavlja povečanja predvidenih vlaganj v 
vodno gospodarstvo v teh letih za 123 milijonov dinarjev ali od sedanjih 
400 milijonov na 523 milijonov dinarjev, s tem da se vsa dodatna dela opravijo 
na območju Mure in Drave oziroma Pesnice. 

Predvideni program del bi zagotovil znatno večjo varnost obmurskemu in 
obdravskemu območju, varoval bi vse štiri obmurske centre pred približno 
takšnimi vodami, kot so nastopile letos. Dokončno bi zgradili nasipe z regulativ- 
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nimi ukrepi na Lendavi in med Lendavo in Muro, na Sčavnici in med Ščavnico 
in Muro, tako da bi zboljšali varnost tega območja, dosegli pa bi tudi hitrejši 
odvod morebitnih prelitin voda, čemur bi se pri podobnem vodostaju še vedno 
ne mogli dokončno izogniti. Urejanje Ščavnice v njenem zgornjem toku, to 
je na celem območju Gornje Radgone, bi tudi po tem programu moralo počakati 
na prihodnje plansko obdobje, prav tako tudi celotno porečje Dravinje, ki bo 
seveda prišlo na vrsto šele pozneje. 

Ni nobenega dvoma, da dodatni program vodnogospodarskih del predstavlja 
povečane napore za celotno naše gospodarstvo, vendar opozarjam, da povečana 
sredstva predstavljajo le tretjino samo letos povzročenih škod. Menimo, da bo 
treba dodatna sredstva zbrati v prihodnjih letih s povečanim vodnim pri- 
spevkom tako na podlagi zakonske obveznosti kot tudi na podlagi samoupravnih 
sporazumov, ki se v vodarstvu že sedaj močno uporabljajo. 

Predloženi program je po mnenju upravnega odbora realen za slovenske 
razmere, po njegovem mnenju pa tudi za tisto, kar smo v Sloveniji dolžni storiti 
v imenu solidarnosti do ogroženega nerazvitega območja. 

Predsedujoči Janez Vidmar: K srednjeročnemu načrtu in k nje- 
govemu dodatku ste prejeli tudi poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet, poročilo zakonodajno-pravne komisije in mnenje izvršnega sveta, s ka- 
terim sporoča, da se z dodatkom strinja, mnenje zasedanja delegatov občin in 
predlog odloka o potrditvi srednjeročnega načrta in dodatka k srednjeročnemu 
načrtu vodnega gospodarstva v SR Sloveniji za obdobje 1971—1975, ki ga je 
predložil pristojni odbor republiškega zbora. 

Želijo poročevalci odborov dodatek še ustno obrazložiti? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Predlog odloka o potrditvi 

srednjeročnega načrta dajem na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. 45. seja gospodarskega zbora 

je končana. 

(Seja je bila končana ob 13.50.) 
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35. seja 

(29. septembra 1972) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 10.35. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 35. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili poslanci: Dragica Juteršnik, Tone Kramer, Marjan 
Tavčar, dr. Boris Kuhar, dr. Ernest Petrič, Rudi Cirič, Branko Mernik in Vlado 
Uršič. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Preden bi sklepali o predlogu dnevnega reda, predlagam, da ga razširimo 
z eno točko, in sicer s predlogom odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne 
komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Tako bi bil 
s to dopolnitvijo dnevni red takle: 

1. odobritev zapisnika 34. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. družbena skrb za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju; 
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju 

otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 
5. predlog zakona o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti; 
6. predlog zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval; 
7. spremembe in dopolnitve statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije; 
8. predlog odloka o izvolitvi članov upravnega odbora sklada za pospeše- 

vanje upodabljajoče umetnosti »Moša Pijade«; 
9. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh 

zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Na današnjo sejo prosvetno-kulturnega zbora sem povabil predstavnike 

izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, izobraževalne skupnosti SR Slovenije, 
kulturne skupnosti Slovenije, raziskovalne skupnosti Slovenije, republiške skup- 
nosti otroškega varstva, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno var- 
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stvo, socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije, odbora republiškega 
zbora za prosveto in kulturo, republiške konference Socialistične zveze delovnih 
ljudi Slovenije, republiške konference Zveze mladine Slovenije, republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev druž- 
benih dejavnosti, izvršnega odbora skupnosti študentov visokošolskih zavodov 
v Ljubljani in izvršnega odbora skupnosti študentov visokošolskih zavodov v 
Mariboru. 

Vse, ki ste se vabilu odzvali, prosim, da sodelujete pri delu zbora. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 34. seje. Zapisnik ste prejeli hkrati z vabilom in gradivom za današnjo 
sejo. Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 34. seje prosvetno-kulturnega zbora odobren 
brez sprememb in dopolnitev. 

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

Poslanec Drago Sega je na 33. seji prosvetno-kulturnega zbora zastavil po- 
slansko vprašanje, ali je ugotovljena osebna odgovornost tistih, ki so s svojimi 
odločitvami pri založniškem podjetju »Mladinska knjiga« z izdajanjem revije 
»ELLE-ON1A.« ustvarili izgubo v višini 2 milijard dinarjev in kakšni ukrepi so 
bili sprejeti, da te izgube, če obstajajo, ne bodo poravnali kupci šolskih in dru- 
gih knjig, ki jih izdaja ta založba. 

Izvršni svet je sporočil, da odgovor na to vprašanje še ni pripravljen in ga 
bo zato poslanec dobil na prihodnji seji. 

Poslanec Miran Hasl je pismeno postavil več vprašanj v zvezi z osipom v 
prvih letnikih višjih in visokih šol. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanja odgovoril dr. Branko Berčič, 
podsekretar v republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo. 

Branko Berčič: Tovariši poslanci! Vsi ste dobili pismo poslanca Hasla 
z dne 5. 9. 1972, naslovljeno na predsednika tega zbora, v katerem postavlja 
vprašanja v zvezi z osipom na višjih in visokošolskih zavodih. Ker so ta vpra- 
šanja precej obsežna, jih v odgovoru ne bom posebej navajal, ampak bom od- 
govore podal v istem vrstnem redu, kot so oštevilčena njegova vprašanja. 

1. V šolskem letu 1968—69 je slovenske srednje šole končalo 16 138 učencev 
v letu 1969—70 15 219, v letu 1970—71 pa 15 735, skupaj 47 092 učencev v zad- 
njih treh letih. Šteti so tudi absolventi poklicnih šol, ki jih je bilo v navedenih 
letih skupaj 28 461 oziroma po posameznih letih, kot so bila prej navedena, v 
prvem letu 9596, v drugem 9069 in v tretjem 9796. Tudi ti imajo po določilih 
zakona o visokem šolstvu pravico do vpisa na visokošolski zavod, če opravijo 
zahtevani preizkusni izpit. 

Na visokošolske zavode v SR Sloveniji se je v študijskem letu 1969—70 
redno vpisalo 6821 novincev, v letu 1970—71 6443, v letu 1971—72 pa 6522, kar 
je skupaj 19 786 rednih novincev. Upoštevane so čiste vpisne generacije, brez 
ponavljalcev. 

Glede na navedeni skupni produkt srednjih šol in na vpis na visokošolske 
zavode v tem razdobju bi bil odstotek tistih, ki študij nadaljujejo, okrog 42 "/o. 
Vendar pa zaradi neenotne statistične evidence ni mogoče zanesljivo spremljati 
prehajanja čistih generacij s posameznih vrst srednjih šol na visokošolske zavode 
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in ugotoviti dejansko razmerje pri prehodu. V načelu velja, da nadaljuje študij 
okrog 90 % absolventov gimnazij in do 25 % absolventov srednjih strokovnih šol. 

Po prvem letniku visokošolskih zavodov v študijskem letu 1971—72 je bila 
generacija 6522 novincev razporejena po vrstah institucij takole: na fakultete 
se je vpisalo 4022 ali 61,7% vpisanih, na visoke šole 494 ali 7,6 %, na višje šole 
1927 ali 29,5 % in na umetniške akademije 79 novincev ali 1,2 %. 

2. Znano je, da je osip na visokošolskih zavodih v SR Sloveniji visok, zlasti 
po prvem letu študija. Po podatkih zavoda za statistiko SR Slovenije v zadnjih 
desetih letih ni izpolnila pogojev za vpis v drugi letnik polovica in celo več 
rednih študentov na fakultetah. V študijskih letih 1969—70 in 19701—71 je na 
fakultetah ljubljanske univerze dosegel osip po prvem letniku 58—59 % vpi- 
sanih, če upoštevamo čiste generacije. Odstotek je nižji, če se osip računa na 
podlagi podatkov celotnih letnikov ne glede na čiste generacije. O uspehu 
novincev iz leta 1971—72 podatkov še ni na razpolago in jih tovarišu poslancu 
ne moremo dati. 

Podobno stanje kot na fakultetah je na visokih šolah. Na višjih šolah je 
osipanje nižje. V navedenih letih ni izpolnilo pogojev za drugi letnik 43—56 % 
vpisanih študentov. Znatno uspešnejši pa so novinci na umetniških akademijah, 
kjer je znašal ob koncu navedenih študijskih let najnižji osip le nekaj nad 
7 %, najvišji pa 45 %. Med fakultetami, ki so v tem času imele velik osip po 
prvem letniku, naj navedemo predvsem pravno, ekonomsko in tudi filozofsko 
fakulteto, s tehniškega področja pa strojno fakulteto in fakulteto za arhitek- 
turo, gradbeništvo in geodezijo. Manjši osip je bil na fakulteti za elektrotehniko 
in na medicini, kjer k temu prispeva selekcija kandidatov pred vpisom. 

Pri višjih šolah je v navedenih letih kazala največ osipa višja agronomska 
šola, poleg nje pa šole s področja družbenih ved. Sledijo tehniške višje šole, 
najmanj zaostalih pa je bilo na višji šoli za zdravstvene delavce. Podrobnejše 
statistične podatke lahko tovarišu poslancu posredujemo v republiškem sekre- 
tariatu oziroma so razvidni iz rednih statističnih poročil. 

3. Podatkov o uspešnosti učencev posameznih srednjih šol na visokošolskih 
zavodih ne moremo dati, ker te evidence ne vodi nobena institucija. 

4. Pojav osipanja na višjih in visokih šolah je tako v Sloveniji kot v vsej 
Jugoslaviji že dolgo časa zelo močan. S problemom osipa se srečujejo vse visoke 
šole po svetu, vendar je učinkovitost študija na naših visokošolskih zavodih v 
primerjavi z Evropo vznemirljiva. Po številu študentov smo v mednarodnih 
primerjavah zelo visoko, zelo nizko pa po številu diplomantov. Če pri ugotav- 
ljanju dejanskega rezultata študijskega procesa upoštevamo realno dolžino štu- 
dija, ki je precej daljša od predpisane, se slika osipanja med letniki sicer neko- 
liko omili, vendar je učinkovitost našega visokošolskega študija še vseeno 
majhna, saj na slovenskih fakultetah uspešno konča študij le okrog 40 % redno 
vpisanih. Podatki o osipu iz drugih republik se v zadnjem času v veliki meri 
ujemajo s stanjem v Sloveniji ali pa pričajo celo o slabših uspehih v nekaterih 
drugih visokošolskih centrih. 

5. Zaradi velikega števila novincev z zelo različno kvaliteto predizobrazbe 
ter ob težkih kadrovskih in prostorskih možnostih za delo visokošolskih zavodov, 
poteka selekcija v prvem letniku naglo, stihijsko in nesistematično. Zaradi pre- 
obremenjenosti učnega kadra, ki dela s prevelikimi skupinami študentov, se pe- 
dagoško delo v veliki meri zreducira na predavanja. Premalo je individualnega 
pouka in metodičnega uvajanja v študij, kar prizadene novinca toliko bolj, ker 
mu dela težave že prehod na študijski način, ki je drugačen od srednješolskega. 
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Podatki o učnem osebju kažejo, da je pri nas — v primerjavi z učitelji — 
na visokošolskih zavodih predvsem premalo sodelavcev. Na šolah, kjer je osi- 
panje po prvem letniku močno, je temu vzrok tudi nesorazmerno velika obreme- 
nitev učnih moči, zlasti sodelavcev, ki zato ne morejo imeti dovolj neposrednega 
stika s študenti. Zaostajanje povzroča tudi prevelika učna obremenitev študentov 
in neustrezni oziroma neusklađeni učni načrti, ki so se v nekaterih primerih po- 
gosto spreminjali. Svoj vpliv pa ima tudi pomanjkljivo poklicno usmerjanje pred 
študijem. 

Vse to zahteva — poleg skrbi za izboljšanje materialnih in kadrovskih 
možnosti za delo visokošolskih zavodov — tudi modernizacijo študijskega si- 
stema, ki bo usmerjen v delo s posameznikom in v večjo aktivizacijo študenta. 

Dejavnik pri osipu so seveda tudi neustrezne študentske gmotne razmere, 
predvsem pomanjkanje primernih stanovanj, medtem ko je štipendij v zadnjem 
času dovolj. Podatki iz delnih analiz o študentskem standardu pričajo, da so 
zasebna stanovanja precej dražja od študentskih domov, pri tem pa dostikrat 
niso najbolj primerna za študij. 

S tem pa zadevamo ob ekonomsko-socialno dimenzijo osipa. Pojavi socialne 
diferenciacije so v dokajšnji meri vzrok študijskega neuspeha. Znano je, da 
imajo kandidati za študij z manj razvitih območij in iz materialno šibkejših 
plasti prebivalstva tudi slabšo preizobrazbo, katere vzrok je različna kvaliteta 
srednjih šol, neenaka kulturna razvitost domačih okolij in podobno. Analize 
regionalne in socialne strukture vpisanih študentov in diplomantov pa pogosto 
kažejo na nadaljnje zaostrovanje socialnih razlik v letih med študijem. 

Med povzročitelji tolikšnega osipa moramo omeniti še prost vpis na naše 
visokošolske zavode. Prvi letnik je pravzaprav izbirni letnik in v nekem smislu 
nadomešča selekcijo pred vpisom. To ugotovitev potrjujejo izkušnje medicinske 
fakultete, ki vpis omejuje in ima zato manjši osip na prehodu v drugi letnik. 
Poleg manj sposobnih in takih kandidatov, ki sploh ne mislijo resno študirati, 
povečujejo statistiko osipa še študentje, ki se prepisujejo oziroma se vpisujejo 
hkrati na dve šoli. 

Vzrokov za osip je torej veliko in so zelo različni. Odpravljati bi ga bilo 
mogoče na eni strani s spremembami študijskega sistema, na drugi strani pa z 
dolgoročnimi prizadevanji za izravnavanje posledic oziroma za odpravo vzrokov 
socialne diferenciacije. Pojav je povezan z naglim naraščanjem števila študentov 
v zadnjem času in je značilen tudi za visoko šolstvo v drugih evropskih deželah. 

Odgovor na poslansko vprašanje more dati okvirno in grobo informacijo o 
tem perečem družbenem problemu. Za začetek njegovega sistematičnega reše- 
vanja pa so potrebne predvsem analize in študije raziskovalnih institucij, ki 
delujejo na področju šolstva. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Hasl, še kakšno dodatno vpra- 
šanje? (Ne.) 

Poslanec Jože Melanšek je postavil štiri pismena poslanska vprašanja, in 
sicer prvo v zvezi s problematiko učiteljev za razredni pouk, drugo v zvezi z 
nastajanjem temeljnih organizacij združenega dela v šolskih zavodih, tretje v 
zvezi z uresničevanjem zveznega zakona o izločanju dohodkov od prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in sto- 
ritev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune in četrto v zvezi z razde- 
litvijo sredstev za gradnjo srednješolskih zavodov in dijaških domov. 
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Izvršni svet me je obvestil, da odgovorov na prvi dve vprašanji ni bilo 
mogoče pripraviti, pač pa bomo dobili danes odgovore na 3. in 4. vprašanje; in 
sicer bo na tretje vprašanje odgovorila podpredsednica izvršnega sveta dr. Korn- 
hauserjeva, na četrto pa članica izvršnega odbora izobraževalne skupnosti tova- 
rišica Milena Vršnik-Štifter. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš Jože Melanšek je postavil poslansko vprašanje, ki ga je sicer naslovil kot 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora, zadeva pa veliko širše področje, namreč 
področje o vseh družbenih dejavnosti. Ker je bilo to poslansko vprašanje, ali 
bolje rečeno, problematika, široko obravnavana, mi dovolite, da vas seznanim 
s celotnim odgovorom, za katerega izvršni svet tudi priporoča, da bi ga objavilo 
naše časopisje. 

Vprašanje poslanca Melanška se glasi takole: »Z zakonom o izločanju do- 
hodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od pro- 
meta proizvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune 
(Uradni list SFRJ, št. 39-396/72) se omejujejo ta sredstva zaradi politike omeje- 
vanja proračunske in druge porabe, ki prizadene po tem zakonu tudi sklade 
temeljnih izobraževalnih skupnosti, skupnosti otroškega varstva in druge. V tej 
zvezi postavlja naslednja vprašanja: 

1. Koliko časa bomo soglašali, da so izdatki za vzgojo in izobraževanje pro- 
računska poraba? 

2. Ali so predstavniki SR Slovenije sodelovali pri pripravi tega zakona in 
kako tolmači izvršni svet SR Slovenije 14[°/o omejitev tudi za področje vzgoje in 
izobraževanj a ? 

3. Kako tolmači izvršni svet drugi odstavek 2. člena omenjenega zakona in 
ali niso po naših stališčih do samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov 
ta področja izvzeta v SR Sloveniji? 

4. Ali ni bilo s tem porušeno stališče (družbenoekonomska stališča, za leto 
1972) v Sloveniji za leto 1972? 

5. Ce smo, za koliko odstotkov smo prekoračili to stopnjo v SR Sloveniji in 
to v proračunskih sredstvih, skladih občin, skladih temeljnih izobraževalnih 
skupnosti in otroškega varstva? 

6. Kako se opravičuje porast v šolstvu, če je bil zavod predan svojemu 
namenu šele ob koncu leta 1971 in s tem ni bremenil oziroma povečal zneska 
skladov za leto 1971? Za leto 1972 pa pomeni to povečani obseg dela, kar nikakor 
ne moremo šteti za običajno rast, ampak za povečani obseg dela. Kaj meni iz- 
vršni svet o tem? 

7. Ali ta zakon res omogoča stabilizacijo našega gospodarstva v Jugoslaviji 
in Sloveniji in za koliko se bo zmanjšala stopnja inflacije? 

8. Ali ta ukrep ne negira ustavnih dopolnil in sporazumevanja ter dogo- 
varjanja?« 

Ker je odgovor koncipiran tako, da zajema celotno problematiko, mi dovo- 
lite, da bom odgovarjala hkrati na vsa vprašanja ali, točneje, pojasnjevala sta- 
lišče izvršnega sveta. 

Vprašanje, ki ga postavlja tovariš Jože Melanšek, zadeva problem, ki ga je 
izvršni svet nenehno spremljal. V svojem delu je upošteval mnenja samo- 
upravnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, seveda pa tudi stališča 
skupščine. 
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Ugotovljeno je bilo, da so družbene dejavnosti v SR Sloveniji življenjsko 
zainteresirane za stabilizacijo in morajo podpirati stabilizacijske napore, saj 
nestabilnost močno prizadene prav te dejavnosti. V okviru sprejete ekonomske 
politike v Sloveniji so se družbene dejavnosti že nekaj let sporazumno omejile v 
dogovorjene okvire porabe. Sporazume in dogovore, ki so bili zasnovani na pred- 
videnih stopnjah rasti, so nepredvidena inflacijska gibanja vedno znova ogrožala. 

Tudi v letu 1972 velja v Sloveniji enak sistem dogovarjanja za financiranje 
družbenih dejavnosti in omejevanja v dogovorjene okvire. Sredstva, ki presegajo 
dogovorjeno vsoto, se imobilizirajo. O uporabi teh sredstev bo skupščina posebej 
odločala. 

Omejeno porabo na področju družbenih dejavnosti v Sloveniji urejuje vrsta 
družbenih dogovorov, samoupravnih sporazumov in zakonov za oblikovanje 
dohodka teh dejavnosti na podlagi njihovega dela ter tudi merila za vrednotenje 
tega dela. Ti so precizno našteti tako za področje izobraževanja kot za področje 
zdravstva, socialnega in otroškega varstva ter za področje kulture. Ker jih je za 
tri strani, menim, da ni potrebno, da jih berem, vsekakor pa je te podatke 
treba objaviti, tako da jih boste dobili tudi pismeno. To je temelj, na katerem 
je izvršni svet zavzel še po današnjem ponovnem preverjanju naslednje stališče: 

Glede na samoupravno zasnovo financiranja navedenih področij družbenih 
dejavnosti v Sloveniji je stališče izvršnega sveta, da za te dejavnosti velja 
drugi odstavek 2. člena zakona o izločanju dela dohodkov od prispevka iz oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev 
ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune. Ta drugi odstavek se glasi: »Do- 
ločba 1. člena tega zakona ne prihaja v poštev za družbene dejavnosti, pri ka- 
terih so dohodki urejeni z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi 
skladno z ustavnim amandmajem XtXI.« 

Pri tem je treba še posebej poudariti, da so predstavniki skupščine SR Slo- 
venije vključno z izvršnim svetom že v razpravi pred sprejetjem zakona za- 
stopali stališča, ki se odražajo prav v navedeni določbi drugega odstavka 2. člena. 
Enako stališče so zastopale tudi družbenopolitične organizacije in samoupravne 
skupnosti, saj gre za podporo uresničevanju načel družbenega dogovarjanja in 
samoupravnega sporazumevanja, opredeljenih z ustavnimi dopolnili. Republiški 
sekretariat za finance in služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije sta po 
sprejemu zakona pregledala predpise in uskladila mnenje s pristojnimi zveznimi 
organi. Pri tem je bilo naše stališče potrjeno. Zato so vznemirjenja na navedenih 
področjih družbenih dejavnosti nepotrebna in škodljiva, saj bi utegnila odvra- 
čati delavce v teh dejavnostih od bistvenih vsebinskih vprašanj, ki so za nadalj- 
nji razvoj osnovnega pomena. 

Predsednik Miloš Polja nšek: Prosim, tovarišica Štifterjeva. 

Milena Stifter: V imenu skupščine republiške izobraževalne skup- 
nosti bom odgovorila na štiri vprašanja poslanca Melanška, ki pravi: 

Znano je, da smo na predlog izvršnega sveta SR Slovenije sprejeli v skup- 
ščini program gradnje srednješolskih zavodov in v ta namen je SR Slovenija 
zagotovila 3 milijarde starih dinarjev. Ta sredstva oplemenitena z deleži občin, 
pomenijo skupno 10 milijard starih dinarjev. Ker se zadeva dokaj čudno za- 
vlačuje, postavljam naslednja vprašanja. 

1. Zakaj se tako dolgo zavlačuje razdelitev teh sredstev in koliko časa bo 
trajalo, da bodo likvidna delno ali v celoti?« 
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Dovoljujem si kar sproti odgovarjati na zastavljena vprašanja. Odgovor 
na prvo vprašanje je: 

Menimo, da je bilo v razmeroma kratkem času opravljeno zahtevno, obsežno 
in odgovorno delo v zvezi z realizacijo odloka o udeležbi SR Slovenije pri finan- 
ciranju investicij za povečanje zmogljivosti srednjih šol in domov za izobraže- 
vanje strokovnih kadrov v letu 1972 in da so vsi pristojni organi in organizacije 
storili vse, da so ta sredstva dali že na razpolago posameznim investitorjem. 

A. Na podlagi drugega odstavka 2. člena odloka o udeležbi SR Slovenije 
pri financiranju investicij za povečanje zmogljivosti šol ter domov za izobraže- 
vanje strokovnih kadrov v letu 1972 je bil 26. julija 1972 sklenjen družbeni 
dogovor o združevanju sredstev ter o načelih in merilih financiranja investicij 
za povečanje zmogljivosti srednjih šol in dijaških domov v letu 1972, ki so ga 
podpisali izvršni svet skupščine SR Slovenije, gospodarska zbornica SR Slove- 
nije, skupnost slovenskih občin v imenu občin in izobraževalna skupnost SR 
Slovenije. 

B. V skladu s sprejetim družbenim dogovorom so podpisniki tega dogovora 
in drugi sofinancerji posameznih investicij na seji 15. avgusta 1972 sprejeli do- 
končno razdelitev sredstev, ki jih je Socialistična republika Slovenija zagoto- 
vila z omenjenim odlokom za sofinanciranje gradnje srednjih šol in domov v 
letu 1972. 

C. Na podlagi družbenega dogovora je izobraževalna skupnost SR Slovenije 
potem, ko je republiški sekretariat za finance s posebno pogodbo nanjo prenesel 
ta sredstva in opravljanje strokovne dokumentarne kontrole, sklenila ustrezne 
pogodbe o opravljanju poslov v zvezi s sofinanciranjem gradnje srednjih šol in 
domov iz republiških sredstev v letu 1972, in to z Ljubljansko banko v Ljub- 
ljani, Kreditno banko v Mariboru in Kreditno banko v Kopru. Prav tako je re- 
publiška izobraževalna skupnost v skladu s sprejetim družbenim dogovorom 
že sklenila posebne pogodbe o uporabi omenjenih sredstev z vsemi investitorji 
ter v skladu s tem posebna strokovna nadzorna služba tudi že obravnava pred- 
loženo investicijsko tehnično dokumentacijo za posamezne objekte ter presoja 
njeno skladnost z veljavnimi normativi in določili družbenega dogovora. 

Ob tem velja opozoriti, da spričo nenadne odločitve o zagotovitvi teh sred- 
stev nekateri investitorji kljub pripravam na gradnjo niso imeli vse dokumen- 
tacije usklađene z veljavnimi normativi in zahtevami družbenega dogovora. 
Zato je treba to usklajevanje kasneje opraviti, ker je to pogoj za pričetek črpa- 
nja odobrenih sredstev, kar je posameznim investitorjem tudi že omogočeno. 

Glede likvidnosti teh sredstev naj povem, da je prvi obrok že na razpo- 
lago investitorjem, ki so izpolnili zahteve družbenega dogovora in pogoje, dolo- 
čene s pogodbo pri ustrezni poslovni banki. Naslednje obroke pa bo republika 
nakazovala v skladu s pogodbo med republiškim sekretariatom za finance in 
izobraževalno skupnostjo na podlagi zahtevkov po predloženi opravičilni doku- 
mentaciji, to je situaciji za izvršena dela, in sicer tako, da bo zagotovljen stalni 
likvidni potencial v višini 500 milijonov S din.« 

Drugo poslančevo vprašanje se glasi: »Koliko in katere občine (šole) bodo 
gradile iz tega naslova?« 

Ker je poslanec Melanšek zastavil vprašanje v starih milijardah, bom tudi 
jaz odgovarjala v starih dinarjih. Odgovor je takle: 

Z razdelilnikom, ki so ga sprejeli podpisniki družbenega dogovora, so repu- 
bliške dotacije razdeljene za gradnjo 14 objektov, in sicer naslednjim uporab- 
nikom : 
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1. Skupščina občine Celje dobi za dve poklicni šoli, in sicer za gradnjo 
delavnic šolskega industrijskega kovinarskega centra v Štorah 105 milijonov, 
za gradnjo šolskega centra za blagovni promet v Celju pa 270 milijonov. 

2. Skupščina občine Koper dobi za gradnjo administrativno-ekonomskega 
šolskega centra v Kopru 204 milijone. 

3. Poklicna živilska šola v Mariboru za dozidavo šolskih prostorov 159 mi- 
lijonov. 

4. Tehnična kmetijska šola Maribor za ureditev in obnovo hlevov in vino- 
gradov 60 milijonov 400 tisoč. 

5. Skupščina občine Murska Sobota za gradnjo zdravstvene šole 189 mili- 
jonov 800 tisoč. 

6. Skupščina občine Nova Gorica za gradnjo delavnic elektrogospodarskega 
šolskega centra 198 milijonov. 

7. Šolski gostinski center Novo mesto za dozidavo šolskih prostorov 198 mi- 
lijonov. 

8. Gostinski šolski center Bled 90 milijonov 300 tisoč za adaptacijo šolskih 
prostorov. 

9. Skupščina občine Slovenj Gradec za gradnjo ekonomskega šolskega cen- 
tra 369 milijonov. 

10. Temeljna izobraževalna skupnost Velenje za gradnjo tehnične šole 448 
milijonov 500 tisoč. 

11. Strokovno izobraževalni center Zagorje za gradnjo šolskih delavnic 
66 milijonov. 

12. Združeno železniško transportno podjetje v Ljubljani za gradnjo šolskih 
prostorov in dijaškega doma 450 milijonov starih dinarjev. 

Republiška sredstva, dotacija za posamezne izmed omenjenih objektov zna- 
šajo pri ZZTP Ljubljana 24'"/o predračunskih vrednosti, pri temeljni izobraže- 
valni skupnosti Velenje 26 °/a, pri Murski Soboti 40%, pri vseh ostalih pa 30 
kolikor znaša tudi skupna poprečna udeležba republike pri vseh investicijah. 

Tretje vprašanje se glasi: »Kako poteka celotno prizadevanje za gradnjo 
srednjih šol in kaj je z akcijo gradnje domov za dijake srednjih šol?« 

Odgovor: Poleg sredstev, ki sem jih pravkar naštela, je republiška izobra- 
ževalna skupnost v letošnjem letu zagotovila še lastna sredstva, dotacije in kre- 
dite ter kredite iz združenih sredstev amortizacije zlasti za adaptacije in nujna 
investicijska dela dijaških domov in srednjih šol, ki niso vključena v omenjeni 
razdelilnik. 

Pri razdelitvi republiške dotacije je bila sicer dana prednost gradnji dijaških 
domov, vendar investitorji (občinske skupščine) niso mogli pravočasno zagoto- 
viti izdelave ustrezne dokumentacije in tudi ne 50°/o lastne udeležbe. Zato je bilo 
mogoče v ta razdelilnik vključiti le gradnjo dijaškega doma v Kopru in gradnjo 
doma pri zavodu za strokovno izobraževanje pri ZZTP v Ljubljani. 

V zvezi s tem je republiška izobraževalna skupnost med drugim tudi skle- 
nila naročiti in financirati izdelavo kompletne investicijsko tehnične dokumen- 
tacije za tipski projekt dijaškega doma, kar naj bi pripomoglo k hitrejši in bolj 
racionalni gradnji dijaških domov v Sloveniji. 

In še četrto vprašanje, ki se glasi: »Kdo bo razpolagal s sredstvi, ki ne 
bodo takoj likvidna, in v katere namene se bodo uporabljala med tem časom?« 

Odgovor: Sredstva, ki šele sproti pritekajo, bodo na razpolago investitorjem 
in bodo likvidna v tolikšni višini, kot jo bo to narekoval potek gradnje posamez- 
nih objektov oziroma kot bodo narekovala izvršena dela. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Melanšek, si zadovoljen? (Da.) 
Zeli kdo od navzočih poslancev zastaviti ustno vprašanje? (Nihče.) Potem 

končujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnegareda, to je na razpravo o druž- 
beni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju. 

Na dnevni red današnje seje smo jo uvrstili na pobudo socialno-zdravstve- 
nega zbora naše skupščine, ki je o tem razpravljal v letošnjem juniju. 

Kot gradivo ste prejeli brošuro o družbeni skrbi za telesno in duševno pri- 
zadete otroke in mladostnike z vidika varstva in vzgoje ter ugotovitve, stališča 
in sklepe, ki jih je sprejela skupščina republiške skupnosti otroškega varstva. 
Med nami je predsednica te skupnosti. Zeli morda besedo? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Elica Dolenc. 

Elica Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Poročilo o družbeni 
skrbi za telesno in duševno prizadete otroke in mladostnike z vidika varstva in 
vzgoje, ki sta ga skupno pripravila Društvo za pomoč mentalno prizadetim ose- 
bam in republiška skupnost otroškega varstva, osvetljuje precejšen del, a ne vse 
vidike družbene skrbi za ta del otroške populacije. Poročilo je prvi poskus celo- 
vito prikazati problematiko vzgoje in varstva vseh vrst prizadetih otrok in nji- 
hovih družin. Osnovni namen poročila je soočiti vso družbo s stanjem in spod- 
buditi aktivnost, ki bo prispevala, da postanejo v prihodnje ti problemi sestavni 
del načrtne in kompleksne družbene skrbi za vse otroke. To pa pomeni, da mo- 
ramo potrebe prizadetih otrok vključiti v programe, sistem in delovanje vseh 
zdravstvenih, varstvenih, vzgojnih in izobraževalnih ustanov pa tudi interesnih 
in družbenopolitičnih skupnosti. Takšna usmeritev je utemeljena V deklariranih 
ciljih naše socialistične politike do prizadetih oseb, ki težijo k temu, da priza- 
dete osebe aktiviramo, da jim damo možnost, da kolikor je mogoče uveljavijo 
svoje sposobnosti, da postanejo sposobni urejati svoje življenjske razmere in da 
se vključijo v družbeno skupnost. Prizadevanja za aktivizacijo, normalizacijo in 
integracijo prizadetih oseb morajo torej prepletati vse naše delo, če želimo, da 
bodo prizadevanja v pomoč prizadetim obrodila sadove. 

Takšna usmeritev, zlasti glede normalizacije življenja prizadetih otrok, se 
žal še ni povsod uveljavila. Dogaja se, da namesto da bi sledili temu osnovnemu 
vodilu pri vseh ukrepih in oblikah pomoči, namenjenih prizadetim, in jim v 
vsakdanjem življenju dajali takšne možnosti, ki so kolikor je mogoče blizu mož- 
nostim glavnine otroške populacije in vse človeške skupnosti, skušamo priza- 
dete otroke obravnavati posebej, v zaprtih okoljih, izločeno iz skupnosti, katere 
del so in ki pripadejo tudi z vsemi svojimi problemi. Vse to terja, da se celotna 
družbena skupnost zave, da je skrb za prizadete otroke obveznost in dolžnost 
vseh, ki so nosilci in izvajalci družbene skrbi za otroke, od krajevne skupnosti 
do republike, in torej ne le posameznih resorov, samoupravnih skupnosti, zavo- 
dov ali društev. 

Tudi pri vsakdanjem praktičnem reševanju nalog s področja družbene skrbi 
za otroke so se izoblikovala in dozorela spoznanja o tem, da je vse otroke treba 
obravnavati enakopravno in postopno, a vztrajno zmanjševati razlike pri nji- 
hovem startu v življenje. To pa pomeni, da moramo dosledno uresničevati ustav- 
ne pravice vsakega -— torej tudi prizadetega — otroka do zdravstvenega varstva, 
obveznega osnovnošolskega izobraževanja in usposabljanja za delo in življenje. 
Ta pot je tudi strokovno in ekonomsko najbolj utemeljena. 
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Nedvomno so bili v preteklem obdobju doseženi lepi uspehi, posebno še 
pri usposabljanju lažje prizadetih otrok: precej manj pa je bilo narejenega za 
usposabljanje težje duševno prizadetih otrok, čeprav so dosedanji rezultati spod- 
budni, saj zaznamujemo napredek pri vseh družbenih dejavnostih. Zato bo 
treba še poglobiti analize o potrebah, ki se kažejo v razvoju prizadetih otrok 
in mladostnikov, oceniti in izpopolniti obstoječe programe, uveljaviti nove oblike 
in ustrezen način financiranja teh dejavnosti, pa tudi bolj uskladiti in povezati 
prizadevanja številnih strokovnih in družbenih dejavnikov. Tako bomo prema- 
gali parcialno reševanje teh vprašanj, ki je bilo še značilno za preteklo obdobje, 
in dosegli večje učinke pri uresničevanju družbene skrbi za to skupino otrok. 

2e danes se kaže na tem področju cela vrsta odprtih vprašanj in dilem, ki 
zahtevajo resen študij in obdelavo. Da bi pospešila prizadevanja v tej smeri, 
je republiška skupnost otroškega varstva imenovala skupino strokovnjakov, ki 
je dobila nalogo, da pomaga izluščiti ta vprašanja, pa tudi pridobiti strokovnjake 
in strokovne institucije, da bi se začeli z njimi sistematično ukvarjati, kar bi 
zagotovilo trdnejšo podlago za snovanje in izvajanje programov. 

Dovolite mi, da se zadržim tudi pri konkretnih predlogih republiške skup- 
nosti otroškega varstva za izboljšanje varstva in vzgoje prizadetih otrok. Pri 
tem je bilo naši skupščini osnovno vodilo, da je treba izboljšati družbeno skrb 
za prizadete otroke glede zdravstvenega varstva, predšolske vzgoje, osnovnega 
šolanja in poklicnega usposabljanja. Glede na to smo poudarili pomen zlasti na- 
slednjih oblik družbene skrbi za prizadete otroke: 

1. Še bolj je treba okrepiti preventivno delovanje zdravstvenih institucij v 
zvezi pred-, ob- in poporodno zaščito, patronažno zaščito, patronažno službo 
in razne oblike strokovnega svetovanja staršem in strokovnjakom, izpeljati 
sistematične preglede triletnih otrok in na njihovi podlagi izvajati ukrepe 
za sanacijo zdravstvenega stanja otrok. Uveljaviti je treba mobilno službo na 
otrokovem domu in razširiti mrežo novih oblik dela zdravstvenih institucij, ki 
so se izkazale za primerne in uspešne. 

2. Povečati je treba število otrok, ki bodo deležni predšolske vzgoje. Naša 
prizadevanja morajo biti usmerjena tudi na vključevanje prizadetih otrok v 
razne oblike predšolskega varstva in vzgoje. Glede tega moramo premagati od- 
klonilno stališče vzgojno varstvenih zavodov, da bi sprejemale v varstvo tudi 
laže prizadete otroke. Podpreti pa je treba tudi prizadevanja pedagoško-sveto- 
valne službe, da izdela ustrezne podlage za organizacijo in vzgojni program, ki 
bo to upošteval, pa tudi za dopolnilno usposabljanje vzgojiteljev za tako delo. 

3. Pospešiti je treba vključitev prizadetih otrok vseh kategorij v razne ob- 
like varstva in podaljšanega bivanja na šoli. Posebnim osnovnim šolam, ki 
hkrati opravljajo tudi vzgojno in varstveno funkcijo, je treba hitreje urejati 
materialno osnovo, da bi svojim učencem, ki še bolj pogosto izhajajo iz slabih 
socialnih in kulturnih razmer, povečale bolj vsestransko skrb in vzgojo. Posebej 
skrbno je treba urejati prehrano prizadetih otrok, zlasti tistih, ki se vozijo v 
šolo. 

4. Posebno pozornost je treba posvetiti šoloobveznim otrokom z odkloni in 
posebnostmi v njihovem osebnostnem razvoju. To so učenci rednih osnovnih šol, 
ki niso deležni posebne obravnave, kar bi gotovo zmanjšalo število v osnovni 
šoli neuspešnih otrok in osipa in tudi preprečilo neustrezno premeščanje marsi- 
katerega otroka v posebne osnovne šole, kamor ne spadajo. To bi lahko dosegli, 
če bi se pedagoškim kolektivom na osnovnih šolah pridružili novi profili stro- 
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kovnih delavcev — psihologov, socialni delavci — in če bi se šole bolj povezale 
s pedagoškimi svetovalnimi službami, vzgojnimi posvetovalnicami itd. 

5. Sanirati in razširjati je treba zavode za usposabljanje prizadetih otrok, 
ki sprejemajo otroke iz vse Slovenije. 

6. Solati bo treba več strokovnjakov vseh profilov, ki jih zahteva kom- 
pleksna habilitacija prizadetih. 

Nekatere teh nalog so že zajete v programski usmeritvi otroškega varstva 
do leta 1975 kakor tudi v družbenem dogovoru o uresničevanju politike na pod- 
ročju otroškega varstva v letu 1972, nekatere pa vključujejo programi zdrav- 
stvenega varstva in vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Očitno pa je, da bo treba 
vse navedene programe s tega vidika izpopolniti in izdelati strategijo za njihovo 
uresničitev, kar je naloga njihovih nosilcev, torej vseh interesnih skupnosti in 
ne le republiške skupnosti otroškega varstva. Naša skupnost pa se bo še nadalje 
zavzemala za izdelavo jasne koncepcije družbenih in strokovnih prizadevanj na 
tem področju, za bolj usklađeno delovanje vseh dejavnikov v republiki in za 
uspešno izvajanje tistih nalog, ki jih ima v svojem programu. 

S tem pa še ne bo izčrpana aktivnost v prid tej skupini otrok. Za realizacijo 
obsežnih nalog s tega področja niso dovolj strokovno izdelani programi in 
ustrezna materialna podlaga strokovnjaki in raziskovalna dejavnost. Da bi tudi 
v praksi uveljavili sodobna načela socialne politike in družbenega varstva pri- 
zadetih otrok, je potrebna prebujena zavest občanov, da bodo v svojem delov- 
nem in življenjskem okolju postali pobudniki take usmeritve in da bodo v pri- 
hodnje dajali več od ustvarjenega dohodka za take otroke. 

K temu pa lahko veliko prispeva tudi slovenska skupščina. Zato od vašega 
zbora pričakujemo, da bo podprl prizadevanja za izvajanje enotne in kompleksne 
družbene skrbi za vse oblike in da se bo zavzel za vključitev potreb prizadetih 
otrok v programe zdravstvenega varstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega 
varstva in delovnega usposabljanja. Taki odločitvi zbora pa naj bi sledil tudi 
poziv vsem nosilcem že navedenih programov v občinah in republiki, da jih iz- 
popolnijo in med seboj uskladijo ter v prihodnje bolj odgovorno in kontinuirano 
izpolnjujejo svoje naloge do prizadetih otrok. Prav tako predlagamo zboru, da 
naroči izvršnemu svetu, naj predloži srednjeročni program razvoja posebnih 
zavodov, katerih ustanovitelj je republika, in sporazum o sofinanciranju njiho- 
vih razvojnih načrtov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Odbor našega zbora za vzgojo in izo- 
braževanje je obravnaval to gradivo in nam posredoval pismeno poročilo. Zeli 
morda poročevalec še kaj pojasniti? (Ne.) Zeli morda besedo predstavnik so- 
cialno-zdravstvenega zbora? (Ne.) 

Tako lahko pričnemo razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanec Boris 
Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poročilo, ki ga 
imamo pred seboj, je v bistvu nadaljevanje poročila, ki smo ga v tem letu že 
obravnavali in ki ga je predložil republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
samo da je tisto obsegalo osnovno šolo oziroma posebno šolstvo ter tudi 
posebne zavode. V zvezi s tem bi bilo dobro, če bi se sile, ki so pripravile obe 
poročili, združile in nam enotno posredovale kompleksno problematiko, in to 
s poenotenimi gledišči. To pravim zaradi tega, ker vemo, da se poleg republiške 
skupnosti otroškega varstva in Društva za pomoč duševno nezadostno razvitim 
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osebam s to problematiko ukvarjajo še republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo in zavod za šolstvo, s financiranjem pa tudi republiška izobraževalna 
skupnost. Posebej prosim, da se to ne bi štelo kot kritiko, ampak samo kot 
priporočilo. 

Poročilo je zelo precizno in verjetno doslej še nismo imeli priložnosti 
spoznati teh problemov tako kot so tu obdelani in podprti s podatki. Prav ti 
podatki pa nas lahko presenečajo, ker nam povedo, da bi po mednarodnih 
normah imeli v Sloveniji okrog 33 000 duševno ali telesno prizadetih otrok v 
vseh kategorijah. Od tega imamo kategoriziranih do konca leta 1971 komaj 
16 285 otrok, se pravi slabo polovico, od tega pa jih imamo v posebnem 
osnovnem šolstvu komaj nekaj čez 5000, se pravi tretjino kategoriziranih. Vse 
ostalo pa je odprto in ni strokovno dognano niti v slovenskem niti v jugo- 
slovanskem merilu. Vsaka strokovna služba ima na voljo svoje, nepopolne 
podatke. 

Zato menim, da bi naš zbor najprej priporočil, naj se strokovne institucije, 
ki jih imamo v Sloveniji vendarle začno ukvarjati s tem, kako praktično priti 
do podatkov in na njihovi podlagi do resničnega stanja. Verjetno bi lahko iz- 
delale tudi predloge ali pa vsaj predloge ali pa vsaj določile metode dela, da 
se ga ne bi lotevali vsak po svoje. 

Glede otrok, ki so sicer moteni — predvsem v osebnostnem razvoju — ne 
spadajo pa v posebne zavode, bi morali na področju osnovnega šolstva storiti 
več. Po nekaterih predlogih bi šolske svetovalne službe kazalo obogatiti ne 
samo s socialnimi delavci, psihologi in pedagogi, ampak tudi s specialnimi 
pedagogi. Ce vzamemo najmanjši odstotek, to je 5 %, je vedenjsko in osebnostno 
motenih otrok, ki so v osnovnih šolah, okrog 22 000. Zato bi se kazalo z njimi 
več ukvarjati in jim omogočiti dokončanje šole. Seveda pa. se ob tem, ko 
gradivo ugotavlja, da v Sloveniji nimamo mentalnohigienskih postaj, da bi 
lahko šole ali starši tja pošiljali otroke, in da tudi šola ničesar ne daje, spra- 
šujem, ali ta del otrok res ni toliko vreden, da bi mu posvetili malo več skrbi 
kot doslej. 

V gradivu je omenjeno tudi sprejemanje prizadetih otrok v vzgojnovar- 
stvene zavode. Mislim, da bo počasi kazalo preiti tudi na posebne profile 
kadra v predšolskih zavodih, ali pa sedanjemu kadru v vzgojiteljskih šolah 
oziroma v posebnih oddelkih vzgojiteljskih šol s posebnim programom dati 
takšno znanje, da bodo predšolski zavodi sposobni prevzemati tudi prizadete 
otroke. Enako velja tudi za podaljšano in celodnevno bivanje prizadetih otrok 
v šolah, se pravi, da si morajo tako znanje pridobiti tudi učitelji. Prek zavoda 
za šolstvo tudi ne bi bilo težko organizirati dodatne seminarje, o čemer smo 
sklepe že sprejeli, pa doslej nisem zasledil, da so bili realizirani. 

Takrat smo namreč sklenili, da bodo republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo, zavod za šolstvo ter republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo pripravili posebno navodilo o kategorizaciji teh otrok in ga posredovali 
vsem osnovnim šolam, izobraževalnim skupnostim in skupščinam občin, da bi se 
že z letošnjim šolskim letom tega enotno lotili. Ni mi znano, da je bilo to že 
storjeno. Takrat je bilo tudi dogovorjeno, da bo zavod za šolstvo vnesel v svoj 
program dodatno izobraževanje učiteljev predvsem v prvih in drugih razredih, 
da bi jim z enodnevnim ali dvodnevnim seminarjem omogočili laže spoznavati 
prizadete otroke, ko pridejo v šolo. Tudi za ta seminar ne vem, ali je bil 
pripravljen. 
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Vse skupaj verjetno ne bo nič koristilo, če ne bo primerno prilagojena tudi 
zakonodaja. O tem bomo še govorili. Pač pa tudi kategorizacijski postopki — 
detekcija, kategorizacija, pošiljanje v posamezne zavode — niso tako urejeni, 
da bi bili lahko zadovoljni. Zlasti ne pri posebnih osnovnih šolah. Učenec, ki je 
kategoriziran, je odvisen predvsem od volje staršev oziroma rejnikov, ali bo 
šel v zavod ali v posebno šolo. Zadnjič sem slišal, da to ni tako hud problem. 
Seveda ni hud, če smo poskrbeli samo za 5000 otrok namesto 16 000. Sploh pa je 
vprašanje, ali je mogoče na popolnoma svobodni odločitvi graditi sistem neke 
šole in vzgajati kader zanjo, če pa ne vemo, kaj se bo sploh dogajalo s to 
šolo. V zadnjem času opažamo, da vpis pada, ker starši nočejo otrok vpisati v 
posebno osnovno šolo. Ker za te otroke po končani posebni osnovni šoli ni več 
nobene možnosti, starši pustijo otroke raje v redni osnovni šoli, kjer naredijo 
pet razredov in jim nikjer ne mečejo v obraz, da so hodili v posebno šolo. 
Tak je problem, pred katerim ne bi kazalo zapirati oči, ampak ga čimprej 
razrešiti. 

V gradivu je morda premalo poudarjena tudi rekategorizacija. Tu je, 
zlasti pri nujnih primerih premalo narejenega; to vedo tudi starši. 

S sklepnimi ugotovitvami in predlogi se strinjam, dodal bi samo tole: 
prvič, treba je čimprej sprejeti kategorizacij ski pravilnik, drugič, nekaj je treba 
povedati tudi o rekategorizaciji, in tretjič, vnesti je treba nekaj misli o razisko- 
valnem delu na področju varstva, vzgoje in usposabljanja motenih otrok. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi razpravljati? (Ne.) Kon- 
čujem razpravo in predlagam, da podpremo ugotovitve, sklepe in stališča, ki jih 
je sprejela republiška skupnost otroškega varstva, upoštevajoč tudi predloge, 
ki nam jih je posredovala tovarišica Dolenčeva. Isto naj velja tudi za predloge, 
naštete v poročilu odbora in v današnji razpravi. 

Urejanje te problematike je pri nas morda nekoliko počasno, todi z izredno 
kvalitetno dokumentacijo, kakršno imamo danes na voljo, in s sprejetjem 
zakona bomo pospešili organizirano skrb in tudi vse potrebne ukrepe, da 
olajšamo urejanje varstva in vzgoje prizadetih otrok. Se strinjate s takšnim 
sklepom? (Da.) 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet in za svojega predstavnika določil 
tovariša Petra Winklerja, pomočnika republiškega sekretarja za prosveto in 
kulturo. Morda želi predstavnik tudi ustno pojasniti osnutek zakona? (Ne.) 

Izvršni svet je predlagal, da obravnava skupščina predloženi zakon po 
skrajšanem postopku kot zakonski osnutek, ker je po 14. členu zveznega 
ustavnega zakona prenehal veljati splošni zakon o šolstvu in izvršilni predpis 
k temu zakonu, to je pravilnik o kategorizaciji. Odbor našega zbora se je s 
skrajšanim postopkom strinjal. 

Zeli kdo v zvezi z odločitvijo o postopku besedo? (Ne.) Potem dajem 
predlog za skrajšani postopek na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sklenil obravnavati predloženi zakon po 
skrajšanem postopku kot zakonski osnutek. 

15 
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Osnutek zakona sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izobra- 
ževanje in skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni 
poročili. Želita morda poročevalca še ustno pojasniti stališča odbora oziroma 
komisije? (Ne želita.) 

Tako lahko začnem razpravo. Želi kdo besedo? Prosim poslanec Boris 
Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Prej sem že 
povedal, da bi bilo treba dopolnitve, ki sem jih navedel v prejšnji razpravi, 
upoštevati v besedilu tega zakona. K osnutku zakona pa imam še tele pripombe: 
člen 3 a pravi, da je vzgojnoizobraževalni zavod, v katerem se otrok vzgaja in 
izobražuje, oziroma zdravstveni ali socialni zavod, v katerem se otrok zdravi 
oziroma oskrbuje, dolžan obvestiti za socialno varstvo pristojni upravni organ 
občinske skupščine, kakor hitro opazi pri otroku znamenja telesne ali duševne 
prizadetosti, in dati temu organu podatke o otroku. Obvestilo iz prejšnjega 
odstavka lahko dajo tudi starši otroka, njegov skrbnik oziroma njegov rejnik. 
Menim, da bi kazalo v tem členu zajeti tudi druge zavode, organe in organizacije, 
ki pri otroku opazijo prizadetost; kajti otrok ne bo vedno samo v šoli, v 
zdravstvenem zavodu, v socialnem zavodu pa tudi starši in rejniki ne bodo 
vselej na to opozorili. Se pravi, da je treba tudi drugim omogočiti, da obvestijo 
pristojni občinski organ. 

V istem členu naj se poleg »oskrbuje« doda »obiskuje« oziroma se razjasni, 
ali »oskrbovanje« obsega tudi »obiskovanje«. 

Vse zavode, ki so našteti v 3. a členu, bi morali zavezati, da sporočijo 
podatke ustreznim službam tudi z rekategorizacijo otroka. Če se je motnja 
zmanjšala, moramo predvideti rekategorizacijo. Analogno bi v 3. c členu morali 
dodati, da se v takem primeru izda odločba o odpustitvi iz zavoda. 

V tretjem odstavku 3. c člena bi kazalo vedeti, ali je odločba, ki jo izda 
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo, dokončna, in ali jo je treba 
izvršiti. Ali se starši morajo ravnati po tej odločbi? Menim, da se morajo in da 
bi morali to v pravilniku bolje precizirati. Strinjam se s predlogom zakonodajno- 
pravne komisije, ki pravi, da naj zvezni pravilnik velja toliko časa, dokler 
ne bo sprejet republiški. Ta je že v pripravi; predlagam, da bi ga naš zbor 
dobil na vpogled pred sprejemom, da bi lahko o njem razpravljali. 

V 3. d členu je določeno, da mora občinska skupščina zagotoviti, da se 
šoloobvezni otroci z njenega območja napotijo v ustrezen zavod za usposabljanje. 
Ali je kdo pomislil, kaj to pomeni? Kaj pa, če tega zavoda ni v kraju niti 
v občini? Ali ga mora poslati v drugo občino? Kaj pa, če tam ni prostora? 
Menim, da bi morali več misliti o posledicah, ki jih bomo imeli, če bomo 
skušali realizirati to določilo zakona. Čimprej pa bo treba tudi realizirati 
investicijski program razvoja posebnega šolstva, ki je že pripravljen. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi razpravljati? Tovariš 
Winkler prosim! 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Želel bi na 
kratko pojasniti nekatere stvari, ki jih je navedel poslanec Feldin. 

V 3. a členu, ki govori o tem, kdo je dolžan javiti, da je opazil pri otroku 
znake telesne in duševne prizadetosti, je po našem mnenju dikcija zakona tako 
široka, da zajema tudi vzgojne posvetovalnice in podobne ustanove, ki so 
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strokovno kompetentne, da otroka opazujejo, usmerjajo in dajejo o njem kompe- 
tentno mnenje. Širše pa najbrž ni mogoče iti, čeprav ima seveda vsakdo možnost, 
da zavod opozori, naj izvede kategorizacijski postopek. 

Pravilnik o kategorizaciji, ki ga pripravljamo, bo moral obravnavati pred- 
vsem mejne primere; in prav pri teh je največ odprtih vprašanj, prav tu 
nastopajo predvsem tiste dileme, ki jih je navedel tovariš Feldin. To bo seveda 
moral pravilnik razrešiti. 

Tudi po sedanjem pravilniku je imela komisija možnost izvesti kategori- 
zacijo, le da so bili to izjemno redki primeri; za Slovenijo sploh ne vem, če je 
bil kakšen. Kljub temu bo treba te stvari v pravilniku predvideti. 

Se glede odločbe o napotitvi v zavod: odločba je dokončna ko jo izda 
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. Ce starši odločbe ne spo- 
štujejo, je možna edina normalna zakonska pot, da starše kaznuje sodnik za 
prekrške, ker otroka ne pošiljajo v šolo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Tako lahko končam razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 

sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju 

otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. oktobra 1972. 
Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel sklep o sprejemu osnutka 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti. 

Predlog zakona je predložil odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo, 
ki je predlagal, da obravnava skupščina predloženi zakon kot zakonski predlog, 
ker je že potekel rok za realizacijo 64. člena zakona o raziskovalni dejavnosti 
in ker ne gre za zahteven zakon. Zeli kdo razpravljati o postopku? (Ne želi.) 

Predlog dajem na glasovanje. Kdor je za skrajšani postopek, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor sklenil obravnavati predloženi zakon po skraj- 
šanem postopku kot zakonski predlog. 

Predlog zakona sta obravnavala odbora našega zbora za znanstveno-razisko- 
valno delo in skupščinska zakonodajno-pravna komisija. Dobili ste pismeni 
poročili. Želita besedo poročevalca odbora oziroma komisije? (Ne želita.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Kot kaže, nihče. Končujem razpravo 
in dajem na glasovanje najprej predlog zakonadajno-pravne komisije in našega 
odbora, da se v 1. členu sprejme varianta k besedilu tega člena, to je, da se 
redna skupščina skupnosti konstituira najkasneje do 30. septembra 1973. 

Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je soglasno sprejeto variantno besedilo 1. člena zakona. 
Sedaj dajem na glasovanje še predlog zakona. Kdor je za, naj glasuje! 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejme predlog zakona 

o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in za svojega predstavnika določil 
dr. Branka Berčiča. Želi morda predstavnik še ustno pojasniti zakonski predlog? 
(Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala naš odbor za vzgojo in izobraževanje in 
skupščinska zakonodajno-pravna komisija. Želita morda poročevalca še ustno 
pojasniti stališča? (Da.) Besedo ima poslanec Roje, predsednik odbora za vzgojo 
in izobraževanje. 

Emil Roje: Tovarišice in tovariši! Danes, pred sejo našega zbora, smo 
dobili poročilo odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo, ki je prav 
tako obravnaval predlog zakona in sprejel dva amandmaja. 

1. K 3. členu: V prvi vrsti se za besedama »srednje šole« dodajo besede 
»in drugih oblik poklicnega izobraževanja«. Predlagana dopolnitev, ki precizira 
določbo 3. člena, je potrebna, ker se poklicno izobraževanje ne izvaja samo na 
srednjih šolah. 

2. Amandma k 6. členu: Začetek prvega odstavka 6. člena naj se spremeni 
tako, da se glasi: »Ce v Sloveniji ali v drugih republikah..Odbor je sprejel 
mnenje, naj se najprej poiščejo možnosti za nostrifikacijo spričeval na vzgojno- 
izobraževalnih zavodih v Sloveniji. 

Naš odbor je predlagani dopolnitvi sprejel. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli besedo tudi predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Tako lahko preidemo na razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Končujem 
razpravo in dajem na glasovanje pravkar pojasnjena amandmaja k 3. in 6. 
členu. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tako lahko preidemo še na glasovanje o predlogu zakona, upoštevaje prav- 
kar sprejeta amandmaja. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o nostrifikaciji v 
tujini pridobljenih šolskih spričeval. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na spremembe in 
dopolnitve statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta je predložila skupščini v po- 
trditev izobraževalna skupnost SR Slovenije. Želi njen predstavnik besedo? 
(Ne.) 

Sklep o spremembah in dopolnitvah je obravnaval odbor za vzgojo in 
izobraževanje in o tem predložil poročilo. Zeli morda predstavnik odbora še 
ustno pojasniti stališča odbora? (Ne želi.) 
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Predlog odloka o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta nam je predložil 
odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo. Poleg našega odbora ga je 
obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali želi njen predstavnik po- 
jasniti stališča komisije? (Ne želi.) 

Tako lahko začnem razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) 
Končujem razpravo in dajem predlog odloka o potrditvi sprememb in 

dopolnitev statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije na glasovanje. Kdor je 
za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog odloka o potrditvi 
sprememb in dopolnitev statuta; izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi članov upravnega odbora sklada za pospeševanje upodabljajoče 
umetnosti »Moše Pijade«. 

Predlog odloka je predložila skupščinska komisija za volitve in imenovanja 
in za svojega predstavnika določila poslanca našega zbora Emila Rojca. Zeli 
morda predstavnik besedo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) 
Končujem razpravo in predlagam, da sprejme naš zbor naslednje mnenje: 
»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. -člena 

odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na seji 
dne 29. septembra 1972 obravnaval predlog odloka o izvolitvi članov upravnega 
odbora sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti »Moše Pijade«. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.-« 
Kdor je za tako mnenje, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagano mnenje, ki ga bom 

posredoval predsedniku republiškega zbora. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predlog odloka je skupščini predložila njena komisija za volitve in ime- 
novanja in za svojega predstavnika določila poslanca našega zbora Emila Rojca. 
Zeli morda predstavnik ustno pojasniti predlog? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) 
Končujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, 

naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja. 

S tem smo izčrpali dnevni red. Končujem 35. sejo prosvetno-kulturnega 
zbora skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 12.14.) 
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36. seja 

(20. oktobra 1972) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 14.30. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Spoštovane tovarišice in tovariši! Pri- 
čenjam 36. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili poslanci Anton Troha, Dušan Šinigoj, 
Majda Slajmer-Japelj, Milan Merčun, Jože Grošelj, Janez Pešec, dr. Boris 
Kuhar, Ludvik Cinč. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 35. seje prosvetno-kulturnega zbora; 
2. predlog zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične 

federativne republike Jugoslavije. 
Tretja točka dnevnega reda •— poslanska vprašanja —• pa je tako obsežna, 

da predlagam, da jo preložimo na prihodnjo sejo našega zbora. 
Ima kdo k predloženemu skrajšanemu dnevnemu redu kakšno pripombo 

ali dopolnitev? (Ni pripomb.) 
Ugotavljam, da je skrajšani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 35. seje prosvetno-kulturnega zbora. Ima kdo kakšno pripombo ali 
dopolnitev? (Ni pripomb.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 35. seje prosvetno-kulturnega zbora soglasno 
odobren brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zvezne 
skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

Po določilu 3. odstavka 1. točke XXXII. amandmaja k ustavi SFRJ lahko 
zvezna skupščina odloči, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, če se 
s predlogom za začetek postopka strinjajo skupščine vseh republik in avto- 
nomnih pokrajin. Tak predlog je zvezna skupščina poslala in ste ga prejeli kot 
gradivo za to točko dnevnega reda. 
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Predlog je obravnavala skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja, ki se z njim strinja. O tem je vsem zborom 
skupščine SR Slovenije predložila predlog odloka o soglasju k predlogu zvezne 
skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. Predlog odloka ste prejeli kot gradivo za to točko dnevnega reda. 

Skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
je kot svojega predstavnika določila Zdravka Krvino, člana predsedstva skup- 
ščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Zeli besedo 
predstavnik komisije? (Ne želi.) 

Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k 
predlogu zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o soglasju k predlogu zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije. 

S tem je dnevni red izčrpan in končujem današnjo sejo. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 14.35.) 
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34. seja 

(29. septembra 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 10.50. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 34. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije, ki sem 
jo sklical na podlagi 168. člena ustave SR Slovenije in 54. člena poslovnika 
socialno-zdravstvenega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili poslanci dr. Stjepan Bunta, dr. Albin 
Pecavar, Matija Malešič, dr. Štefan Gruškovnjak, Jože Padovan, Boris Filli, 
dr. Miha Likar in Stane Keber. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, 
republiška konferenca SZDL Slovenije, republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, Zveza skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja delavcev Slovenije, skupnost zdravstvenih delovnih 
organizacij Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, klinične bolnišnice, medi- 
cinska fakulteta — gradbena komisija, republiška skupnost otroškega varstva in 
Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

Vabljene goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi po 
posameznih točkah dnevnega reda današnje seje zbora. 

Za današnjo sejo socialno-zdravstvenega zbora predlagam naslednji dnevni 
red: 

1. odobritev zapisnika 33. seje socialno-zdravstvenega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani v prvem 

polletju 1972; 
4. informacija o gradnji predkliničnih inštitutov prve faze medicinske fa- 

kultete v Ljubljani; 
5. predlog zakona o »Tednu otroka«. 
Ker ste dobili na klop še predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov 

skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, 
razširjam dnevni red še s 6. točko in sicer s predlogom odloka o razrešitvi in 
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izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja. 

Predlagam, da predlog zakona o »Tednu otroka« obravnavamo takoj po 
1. točki dnevnega reda. 

Ali se strinjate s predlogom za razširitev in za spremembo dnevnega reda? 
(Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da se strinjate. Dnevni red bomo spremenili in razširili še 
s 6. točko dnevnega reda. 

Zboru moram sporočiti, da je odbor socialno-zdravstvenega zbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje že sprejel predlog priporočila o organi- 
zaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti. Predlog je v smislu poslovnika 
skupščine SR Slovenije že dostavljen predsedniku skupščine s predlogom, da ga 
dodeli pristojnima zboroma. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
33. seje socialno-zdravstvenega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z drugim gradivom. Ima morda kdo kakšno 
pripombo k zapisniku? (Ni pripomb.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je 
zapisnik 33. seje socialno-zdravstvenega zbora soglasno odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o »Tednu otroka«. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: predlog zakona 
o »Tednu otroka«, ki ga je skupščini predložil izvršni svet, poročilo odbora 
socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo, poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije in vlogo skupščine občine Šentjur pri Celju. 

Odbor za socialno in otroško varstvo predlaga, da osnutek zakona obrav- 
navamo po skrajšanem postopku kot predlog zakona v smislu 294. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije. 

Najprej glasujmo o tem predlogu! Kdor je za skrajšani postopek, naj 
glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odbora, da se navedeni 
predlog obravnava po skrajšanem postopku. 

Zeli predstavnik predlagatelja zakonskega predloga, to je izvršnega sveta, še 
ustno obrazložiti predlog zakona? (Da.) Besedo ima članica izvršnega sveta in 
republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Vsako 
leto prvi ponedeljek v oktobru praznuje mednarodna javnost svetovni »Dan 
otroka«. Ta dan, ki ga je razglasila Generalna skupščina OZN, praznuje danes 
že več kot 100 držav, med njimi tudi Jugoslavija. 

Jugoslavija je s posebno uredbo že leta 1964 določila, da se v Jugoslaviji 
v zvezi s praznovanjem »Dneva otroka« razglasi prvi teden oktobra kot »Teden 
otroka«. V tem tednu se vsako leto pridružimo razpravam o temi, ki jo UNICEF 
razglasi kot geslo, pod katerim naj se praznuje »Dan otroka«. To geslo je vedno 
povezano s kakim posebno perečim vprašanjem v zvezi s položajem otrok. 
Poleg tega so se po določilih te uredbe v »Tednu otroka« pobirali posebni 
prispevki, s katerimi vsaj simbolično prikazujemo svojo solidarnost pri ure- 
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janju položaja otrok, skratka, nakazujemo, da smo kot družba in kot posamez- 
niki pripravljeni ustvariti otrokom boljše življenjske razmere. 

Ker je uredba o »Tednu otroka« prenehala veljati, je bilo treba pripraviti 
zakon o »Tednu otroka«. Posebej je treba poudariti, da s tem zakonom ne 
urejamo ničesar na novo niti ne razpisujemo novih prispevkov, marveč zgolj 
formalno potrjujemo že utečeno prakso. To dokazuje tudi dejstvo, da je bil na 
posvetovanju predstavnikov vseh republik dne 10. julija 1972 dosežen med- 
republiški sporazum glede višine prispevkov. Ti naj se pobirajo od vozovnic, 
vstopnic in poštnih pošiljk, tako da je kljub republiškim predpisom pravzaprav 
v vsej Jugoslaviji uveden enotni prispevek. Tudi teksti republiških zakonov 
glede načina, virov in namena sredstev so bolj ali manj isti, ne da bi se za to 
posebej dogovarjali. Dogovarjali smo se tudi o enotnih nalepkah za vso Jugo- 
slavijo, vendar tega zaradi različnih jezikovnih območij ni bilo mogoče ures- 
ničiti. 

V ponazoritev naj navedem, da so SR Bosna in Hercegovina, SR Srbija in 
SR Makedonija že sprejele tak zakon. SR Hrvatska še ni sprejela posebnega 
zakona in bo »Teden otroka« uredila z zakonom o skupnostih otroškega varstva. 
Letos bo ta republika organizirala pobiranje prispevkov ob »Tednu otroka« še 
na podlagi določila nekdanje zvezne uredbe. 

Tudi pri nas smo se dolgo odločali, ali naj se izda samostojen zakon o 
»Tednu otroka« ali naj se določila tega zakona vnesejo v zakon o skupnostih 
otroškega varstva. 

Glede na to, da je o tem zakonu predvidena daljša javna razprava, v kateri 
naj bi se osredotočili predvsem na nekatera sistemska vprašanja, smo menili, da 
bi določila o »Tednu otroka« vzbudila v tem sklopu premajhno pozornost. Vsa 
zadeva bi se tudi zakasnila. Zato je boljše, da sprejmemo poseben zakon. 

Poudariti moramo, da smo zakon predlagali res nekoliko pozno. Prav zaradi 
tega zelo cenimo vašo odločitev za skrajšani postopek. Menimo, da gre za 
zakonsko besedilo, katerega formulacija ni tako zahtevna, saj ne uvaja ničesar 
novega. Bistveno pa je, kako se bo zakon izvajal. V zvezi z izvajanjem zakona 
smo hkrati z zakonskim besedilom že pripravili navodilo o izvajanju zakona, ki 
jih bo po določilu 6. člena zakona izdal republiški sekretar za finance v soglasju 
z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. Dosežen je bil tudi 
sporazum z delovnimi organizacijami, ki so prevzele obveznost pobiranja 
prispevkov. To so ptt podjetja, železniškotransportna podjetja itd. Natiskane so 
tudi posebne nalepke za vplačani prispevek. 

Republiška skupnost otroškega varstva je prevzela vse organizacijske naloge. 
Hkrati teče v dogovoru z javnimi občili tudi akcija obveščanja javnosti. Tako 
bodo občani na primeren način obveščeni o organizaciji »Tedna otroka«. Menimo 
torej, da je kljub skrajšanemu postopku izvajanje zakona solidno pripravljeno. 
Zakon in priprave za izvajanje zakona so usklađeni z vsemi zainteresiranimi 
institucijami in organizacijami, ne glede na to, da zakon tudi po daljšem 
postopku ne bi mogel biti drugačen. To dokazuje predvsem dejstvo, da je bil 
delovni osnutek zakona v razpravi od aprila do septembra tega leta in da v tem 
času predlagatelj zakona ni sprejel pomembnejših vsebinskih ali sistemskih 
pripomb, razen pripomb občine Šentjur pri Celju. 

Zakon ureja samo pobiranje denarnih prispevkov v »Tednu otroka«. Ra- 
čunamo, da bomo v Sloveniji letos zbrali približno 1 200 000 dinarjev, kar je v 
celotni kvoti sredstev za otroke malo. Vendar lahko ta sredstva ob pravilni 
uporabi v določenih sredinah, kjer so bila zbrana, tudi veliko pomenijo. Se 
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pomembnejši je simboličen pomen tega prispevka. Pomembna je tudi družbena 
aktivnost, ki naj bi potekala v tem tednu. To sicer ni urejeno z zakonom, vendar 
kaže tudi o tem reči nekaj besed. 

UNICEF je kot letošnje geslo za »svetovni dan otroka« določil temo 
»Boljše življenje za otroke v siromašnih mestnih predelih in barakarskih na- 
seljih«. Svet za vzgojo in varstvo otrok Jugoslavije je to temo nekoliko 
spremenil glede na konkretne razmere v Jugoslaviji. Zato predlaga, da se v 
Jugoslaviji »Teden otroka« praznuje pod geslom »Izenačujmo razvojne možnosti 
vseh otrok v Jugoslaviji«. 

Tako se aktivnost ob »Tednu otroka« neposredno vključuje v naša priza- 
devanja za zmanjševanje neupravičenih socialnih razlik. Pri tem je bistveno 
izenačevanje življenjskih pogojev otrok iz različnih sredin. 

Ker smo o tej temi prav letos že precej razpravljali, smo v Sloveniji sklenili, 
da bomo v »Tednu otroka« pripravili konkretnejše ožje programe, ki se vklju- 
čujejo v ta prizadevanja. Tako je predsedstvo Zveze prijateljev mladine sklenilo, 
naj bi za letošnji »Teden otroka« kot izhodišče programa vzeli akcijski program 
Socialistične zveze delovnega ljudstva za ustvarjanje boljših družbenih razmer 
za razvoj otrok. Vanj se vključujejo tudi posebni programi. Republiška skupnost 
otroškega varstva predvideva obravnavo s področja socialnega varstva otrok. 
Tudi v občinah se pripravljajo programi, ki naj bi čimbolj konkretno povezali 
vse dejavnike pri reševanju najbolj perečih problemov otroškega varstva na 
njihovih območjih. 

Ce torej jemljemo naslov letošnjega svetovnega dneva otrok v njegovem 
širšem pomenu, ne pomeni to samo dobesedno barakarskih naselij, marveč 
revščino nasploh in razne oblike skrbi za otroke. Vsa dejavnost v »Tednu 
otroka« naj bi pripomogla k temu, da bi se te oblike izboljšale. Zakon o »Tednu 
otroka« je res nujen in najpomembnejši v tem sklopu, vendar menimo, da 
lahko ima v zakonu predvidena akcija velik moralni pomen kot manifestacija 
solidarnosti, čeprav je prispevek občanov le simboličen. 

Zbrana sredstva, ki so namenjena neposredno otrokom, pa bodo za marsi- 
katerega otroka pomenila tudi dejansko zboljšanje njegovih življenjskih razmer, 
kar je tudi končni namen zakona. 

Predlagatelj sprejema amandma pristojnega odbora in vas prosi, da zakon 
v predloženem besedilu z amandmajem sprejmete. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poročevalka odbora dr. Marta 
Krofl-Malenšek še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Jože Praten- 
grazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da k predlogu zakona o »Tednu otroka« spregovorim 
nekaj besed. 

Poslance socialno-zdravstvenega zbora bi želel obvestiti, da sem k temu 
predlogu imel pripravljen amandma, vendar ga zboru nisem predložil zaradi 
časovne stiske. Postavlja se tudi vprašanje, kako bi stekel usklajevalni postopek 
z republiškim zborom. Ko sem prvič prejel predlog zakona o »Tednu otroka«, 
sem menil, da bi zakon moral težiti predvsem k zmanjševanju socialnih razlik, 
in sicer zlasti pri tistih najmlajših članih naše socialistične družbe, ki niso krivi, 
da imamo danes žal takšno stanje. Vendar moram ugotoviti, da zakon tega po- 
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sebej ne zasleduje. Sicer nimam amandmaja, imam pa nekaj pripomb, za katere 
bi želel, da jih predlagatelj upošteva pri sestavi novega predloga zakona. Ne 
strinjam se, da se npr. pobira enak prispevek za navadno poštno pošiljko, kot 
se pobira od vstopnice za nogometne tekme. Vemo, da velja dopisnica 50 
par, prispevek pa bo enak. Vemo pa, da vstopnica za športno tekmo stane tudi 
25 do 30 din. Mislim, da tu ni pravega razmerja. 

Ne morem se strinjati s takšno delitvijo zbranega prispevka. Pravimo, da bo 
denar ostal v temeljni skupnosti tiste občine, kjer bo pobran. Ne vem, kako 
bo tam, kjer se avtobusne in vlakovne vozovnice ne prodajajo na blagajnah, 
marveč jih izdajajo sprevodniki v avtobusih. Ali si bo sprevodnik za vsako 
izdano vozovnico posebej zapisal, ali jo je prodal na območju te ali druge 
ali tretje občine? Mislim, da je to absolutno nemogoče. Zato sem v amandmaju 
nameraval predlagati, naj bi bil dohodek, ki bo zbran po 2. členu zakona, do- 
hodek republiške skupnosti otroškega varstva. Tako zbrana sredstva naj bi le-ta 
razdelila temeljnim skupnostim otroškega varstva v občinah, in sicer po številu 
otrok. 

Tovariši poslanci! Naš odbor se je odločil, da vnesemo v 1. člen kot 
amandma besedi »družbeno organiziranega« varstva otrok. In če trdimo, da je 
varstvo »družbeno organizirano«, potem mora biti organizirano za vse otroke 
ne glede na to, kje in kako živijo. Mislim, da bi bilo v prihodnje prav, da se to 
upošteva pri sestavi novega besedila. Naše otroke učimo, da živimo v humani 
socialistični družbi. Mislim, da ne bi bilo prav, če bi jim jemali zaupanje vanjo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo beseod? Besedo ima po- 
slanka dr. Marta Slibar. 

Dr. Marta Slibar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagala bi, da bi prispevke pobirali tudi od alkoholnih pijač in tobaka. 
Strinjam se s tovarišem Pratengrazerjem, da bi se sredstva, ki bi se nabrala 
na območjih posameznih skupnosti otroškega varstva, delila tako, da ne bi 
ostala samo tam, kjer se zberejo, marveč naj bi jih razdelili med kraje, ki so 
socialno bolj prizadeti. Res je, da se največ teh prispevkov zbere v mestih, 
toda od tega dobijo zunanja območja zelo malo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče ne želi, končujem razpravo. 

Menim, da se zbor strinja z razpravama poslanca Pratengrazerja in po- 
slanke dr. Slibar j eve in da njune pripombe jemlje kot poslansko iniciativo, ki 
naj jo predlagatelj v prihodnje upošteva. 

Prehajamo na glasovanje. Najprej glasujemo o amandmaju odbora za 
socialno in otroško varstvo k 1. členu, ki je razviden iz njegovega poročila in 
s katerim se strinjata izvršni svet in zakonodajno-pravna komisija. 

Kdor je za amandma, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma odbora za socialno in 
otroško varstvo k 1. členu predloga zakona. 

Ker ni več predloženih amandmajev, prehajamo na glasovanje o predlogu 
zakona v celoti s sprejetim amandmajem. 

Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel zakon o »Tednu 
otroka«. 

O tem bom obvestil predsednika republiškega zbora. Predsednik republi- 
škega zbora me je medtem že obvestil, da je zbor zakon že sprejel v pred- 
laganem besedilu z amandmajem k 1. členu. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Ker so poslanci na vsa doslej postavljena vprašanja že dobili odgovore, 
vprašujem, ali kdo želi postaviti nova poslanska vprašanja? 

Novo poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dokumenti, ki smo jih v tej skupščini sprejeli s področja zdravstvenega 
varstva, si prizadevajo izboljšati zdravstveno varstvo prebivalstva, četudi bolj 
ah manj določeno terjajo zmanjšanje razlik v obsegu in kvaliteti tega varstva 
med posameznimi območji SR Slovenije. Iz priloženih podatkov o gibanju stro- 
škov za zdravstveno varstvo, dohodkov na zavarovano osebo ter števila prebi- 
valcev na enega zdravnika v posameznih regijah pa izhaja, da razlik med 
regijami nismo zmanjšali, temveč so se celo povečale. 

Občina Sevnica predlaga, naj bi skupnosti zdravstvenega zavarovanja v 
SR Sloveniji združili v eno samo republiško skupnost. Ta predlog omenjam 
zato, ker mislim, da je v slovenski javnosti čedalje glasnejša kritična ocena 
teh razlik. 

Prav gotovo bo združevanje delavskega in kmečkega zavarovanja posto- 
poma odpravilo razlike med zdravstvenim varstvom delavoa in kmeta v re- 
gijah. Menim, da ni nikogar med nami, ki takega združevanja ne bi podpiral. 
Ne bo pa to združevanje manjšalo razlik med regijami; narobe: razlike bodo 
postale še očitnejše. 

Menim, da okoliščine še niso dozorele za ustanovitev enotne rizične skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja za območje SR Slovenije. Eden pomembnih 
razlogov je tudi ta, da bi to ob sedanjem sistemu financiranja močno okrnilo 
dohodkovno načelo. Drugi, morda bolj pomemben razlog je, da tudi kapacitete 
zdravstvene službe niso enakomerno razporejene in bi zaradi tega morala ob- 
močja, kjer zdravstvena služba ni dovolj razvita, na podlagi republiških po- 
prečkov prispevati več, kot znašajo njihove sedanje obremenitve. Hkrati sodim, 
da ni mogoče vnaprej tolerirati tolikšnih razlik v obsegu zdravstvenega varstva 
med posameznimi regijami. 

Prepričan sem, da je skrajni čas — še posebej, če upoštevamo dokumente 
o zmanjševanju socialnih razlik 3. konference ZKS — da se resno in sistematično 
lotimo tudi zmanjševanja razlik na področju zdravstvenega varstva med posa- 
meznimi območji Slovenije. Pri tem imam v mislih ustanovitev solidarnostnega 
sklada na republiški ravni, v katerega naj bi prispevale vse skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja. Prispeval naj bi k postopnemu in načrtovanemu zmanj- 
ševanju razlik na področju zdravstvenega varstva. Res je, da obstaja pri Zvezi 
skupnosti sklad zavarovanja, vendar gre tu za zavarovanje nepričakovanih 
rizikov. Solidarnostni sklad, o katerem sem govoril, pa bi imel povsem drug 
značaj. Ublažil naj bi pričakovane in načrtovane rizike, ki izvirajo iz manjše 
materialne sposobnosti posameznih območij. 
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Zato prosim izvršni svet skupščine SR Slovenije in Zvezo skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev ter kmetov SR Slovenije, da mi odgovorita na 
vprašanji: 

1. Ali ste že obravnavali oziroma proučili razlike glede obsega in kvalitete 
zdravstvenega varstva na posameznih območjih v SR Sloveniji, in če ste, kakšna 
so vaša stališča? 

2. Kaj menite o ustanovitvi solidarnostnega sklada v luči mojih prejšnjih 
izvajanj, ki bi omiljeval razlike glede zdravstvenega varstva na posameznih 
območjih v SR Sloveniji? 

Zavedam se, da z vprašanjem načenjam kompleks problemov, in da bo 
sestav odgovorov terjala nekaj več časa. Vendar prosim za čimprejšnji ustni 
in pismeni odgovor. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Mrgole bo prejel od- 
govor na prihodnji seji. 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanka Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Postavljam dve vrsti vprašanj: Socialno-zdravstveni zbor je na seji decembra 
leta 1968 razpravljal o problemu alkoholizma ter podprl stališče in predloge, 
ki jih je predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. Sta- 
lišče tega zbora je bilo, da morajo v boju proti alkoholizmu sodelovati vsi 
družbenopolitični dejavniki v republiki, da morajo o tej problematiki raz- 
pravljati in zavzeti stališča vsi zbori republiške skupščine ter da se mora 
na republiški ravni izdelati akcijski program boja proti alkoholizmu. 

Pretekla bodo že štiri leta, toda programa še vedno ni, kar kaže na brez- 
brižnost in pomanjkanje organiziranih prizadevanj za preprečevanje tega pojava 
družbene nevarnosti. Ce trdimo, da je alkoholizem hud družbeni in zdravstveni 
problem, da je alkoholik bolnik, ki zanesljivo telesno, duševno in socialno pro- 
pada, kar povzroča tudi veliko gospodarsko škodo, potem ne smemo več od- 
lašati z uvedbo enotne koncepcije boja proti alkoholizmu in ne smemo zanikati 
tega, da sodi zdravljenje alkoholika v splošno in temeljno zdravstveno varstvo. 

Kljub temu, da še ni bil sprejet program boja proti alkoholizmu ter da se 
na republiški ravni še niso začela uresničevati že sprejeta stališča, kot so 
na primer izvajanje predpisov in zakonov s področja proizvodnje in prometa 
alkoholnih pijač, prepoved točenja alkoholnih pijač mladoletnikom in že vi- 
njenim osebam, spodbujanje predelave sadja v brezalkoholne pijače, popolna 
prepoved uživanja alkoholnih pijač voznikom motornih vozil pred in med 
vožnjo, organiziranje dispanzerjev za zdravljenje alkoholikov in drugo, si 
v zadnjih letih nekatere občinske skupščine in socialne službe močno priza- 
devajo, da bi omejile to strašno zlo. Tako so že sprejele odloke o omejitvi 
točenja alkoholnih pijač v določenih urah, to je zjutraj do 7. ure, nadalje 
priporočila delovnim organizacijam, da prepovedo točenje alkoholnih pijač na 
delovnem mestu, organizirana predavanja po šolah o alkoholizmu in podobno. 
Posebno so se občinske skupščine izkazale pri ustanavljanju klubov ozdravljenih 
alkoholikov. V občini Šiška prav te dni praznujejo obletnico ustanovitve kluba 
ozdravljenih alkoholikov, ustanavljajo pa še drugi klub. Vsi že ustanovljeni 
klubi v Sloveniji dosegajo uspešne rezultate dela z minimalnimi recidivi, za 
prostore, strokovne kadre ter za financiranje dela kluba so poskrbele občinske 
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skupščine. Toda zataknilo se je prav tam, kjer se ne bi smelo, to je plačevanje 
strokovnega izpopolnjevanja kadrov. 

V predlogu stališč sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo, ki jih 
je podprl tudi naš zbor, piše: »Poskrbeti bi bilo treba za primerno osebje, 
za zdravnike, medicinske sestre, za socialne delavce in psihologe ter za njihovo 
dopolnilno izobraževanje. Stroške tega dela bi moralo kriti socialno zavaro- 
vanje.« 

Ce dodamo še to, da je alkoholik bolnik in da zdravljenje sodi v splošno 
temeljno zdravstveno varstvo, potem je na dlani, da je plačnik socialno zava- 
rovanje. 

Postavljam vprašanja: 
1. Kaj se je že storilo za realizacijo tega predloga? Če se ni še nič, naj 

bo to predlog, da vsaj stroške za strokovno izpopolnjevanje skupine, ki dela 
z ozdravljenimi alkoholiki, nosi socialno zavarovanje. 

2. Kako daleč je organizacija mreže dispanzerjev za alkoholike? 
3. Kako daleč je uresničevanje predloga za popolno abstinenco voznikov 

motornih vozil? 
Druga vrsta vprašanj: 
Že več let govorimo o organizaciji nege bolnika in strežniške pomoči na 

bolnikovem domu. Ta problem je postal zlasti aktualen ob sprejemanju pro- 
grama oskrbe ostarelega prebivalstva. Tudi tu so občinske skupščine pokazale 
veliko pripravljenost in iniciativo za organizacijo te prepotrebne pomoči. O 
potrebi, prednostih in koristih ne bom govorila, ker so nam vsem dobro znane. 
Vendar se je spet zataknilo pri financiranju, kajti teh potreb je iz dneva v dan 
več. Potrebne pripomočke in prve kadre so financirale občinske skupščine. Ker 
organiziranje oziroma funkcioniranje te pomoči razbremenjuje bolnišnične kapa- 
citete in s tem tudi sklade socialnega zavarovanja, si ne morem misliti, da 
financiranje ne bi sodilo v socialno zavarovanje. 

Vprašujem: Ali bo ta dejavnost programirana v osnovni zdravstveni de- 
javnosti? Če ni, kaj je bilo že storjeno za financiranje te dejavnosti iz skladov 
socialnega zavarovanja? 

Na obe vprašanji prosim tudi pismeni odgovor. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na vsa postavljena vprašanja bo po- 
slanka Anica Okršlar prejela odgovor na prihodnji seji. 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc : S samoupravnim sporazumom je bila določena enotna 
cena kilometrine 0,90 din za prevožen kilometer z lastnim avtomobilom v 
službene namene. Pred podpisom samoupravnega sporazuma je marsikatera 
delovna organizacija imela predpisano dosti višjo kilometrino. Z določilom 
kilometrine v samoupravnem sporazumu naj bi preprečili razne zlorabe pri 
obračunavanju potnih stroškov. Od podpisa samoupravnega sporazuma do danes 
pa so se elementi, ki vplivajo na višino kilometrine, v marsičem spremenili. 
Podražil se je bencin, podražile so se gume in podražili so se avtomobili. Toda 
kilometrina je še zmeraj ista. 

Cena superbencina, ki je bila do maroa letos 2 dinarja liter, je od 1. 7. 
poskočila že na 2,80 dinarja, od takrat dalje pa stane že 2,85; cena je torej 
višja za 42,5 %. Cena navadnega bencina je poskočila od marca letos za 41,66 %. 
Gume domače proizvodnje so se podražile za 10'%. Tudi vozila domače pro- 
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izvodnje so dražja. Cena vozil Citroen uradno sicer ni bila zvišana, pač pa 
zahteva proizvajalec za minimalno opremo dodatno pretirano ceno, v kateri 
se skriva podražitev. Ce na podlagi vsega tega natačno izračunamo stroške 
za prevoz z lastnim vozilom, recimo s Fiatom 750 kot najbolj skromnim in 
najbolj razširjenim, je kalkulacija za 100 kilometrov poti približno takale: ben- 
cina porabi 8 litrov na 100 km, liter stane 2,85, skupaj torej 22,80 dinarja. 
Olje je po 14 dinarjev liter. Na 100 km ga porabimo 0,10, kar znaša 1,30 dinarja. 
Ena guma velja 200 din; amortizacija na 45 000 km življenjske dobe ob kupni 
ceni 24 000 din znaša 53,46 dinarja, razna manjša popravila pa približno 50 
dinarjev. Tako pride na 100 km 131,56 dinarja stroškov ali na 1 kilometer pri- 
bližno 1,32 dinarja. 

Z drugimi besedami: kdor gre na službeno pot z lastnim avtomobilom, 
čeprav po lepi cesti in s fiatom, škoduje samemu sebi. Trgovski potniki sicer 
niso toliko prizadeti, ker opravljajo vožnje v glavnem po asfaltiranih cestah. 
Nanje se je pri določanju višine kilometrine tudi mislilo. Prizadeti pa so 
vsekakor zdravniki, predvsem tisti, ki obiskujejo bolnika na domu, torej tisti, 
ki opravljajo dejavnost, ki jo zakon nalaga zdravnikom splošne prakse v zdrav- 
stvenih domovih in katero morajo po zdravniški etiki opraviti ne glede na čas 
in svoje osebne zadržke. Bolniki seveda niso samo v imestih in v lahko dostopnih 
vaseh, temveč tudi po globačah in rovtah, kamor vodijo ceste, na katere še 
kmet z vprežnim vozilom ne gre rad. Javnih prevoznih sredstev ni povsod na 
deželi in tudi če so, niso vedno pri roki, zlasti ne v nujnih primerih in ponoči. 
Cestno omrežje, ki je pri nas v zelo slabem stanju, se je po letošnjih vre- 
menskih nesrečah marsikje še poslabšalo. Razdalje, ki jih zdravnik prevozi 
od enega obiska do drugega, so navadno kratke, zato vozila ne more uporabljati 
pod optimalnimi ekonomskimi pogoji; poraba goriva je včasih celo enkrat 
večja od normalne. Zaradi izredne disperznosti prebivalstva v Sloveniji so 
zdravstveni domovi prisiljeni poleg dežurnih centrov v mestih zagotavljati ne- 
prekinjeno dežurno službo na svojem območju tudi v zunanjih enotah v obliki 
pripravljenosti. Bilo bi skrajno neekonomično, če bi na vseh teh mestih imeli 
službena vozila ah celo dežurne šoferje. 

Glede na take specifične razmere v zdravstvu menim, da bi v sarno- 
upravneta sporazumu morala biti višina kilometrine bolj natančno obravnavana 
in specificirana, ne pa za vse enaka. 

Zato je nizka kilometrina predmet številnih razprav in povzroča negodo- 
vanje vseh prizadetih. Pri nas v zdravstvenem domu Maribor postaja zadnje 
čase še prav pereča zato, ker zdravniki, ki opravljajo hišne obiske na domu, 
s 1. oktobrom ne bodo več uporabi j ah svojih vozil, če se višina kilometrine takoj 
ne revidira. 

V zvezi s tem postavljam naslednja kompleksna vprašanja: 
Ali je bila na republiškem sekretariatu za zdravstvo že kdaj napravljena 

kakršnakoli analiza v zvezi s kilometrino oziroma kalkulacija stroškov, ko je 
bilo že takoj ob podpisu samoupravnega sporazuma vsem jasno, da je 0,90 
dinarja absolutno premalo. Ce je bila in če je bila ugotovitev negativna, kaj 
se je ukrenilo oziroma zakaj se je taka andmalija dopuščala tako dolgo? 

Ali namerava sekretariat prek komisije pri izvršnem svetu intervenirati, 
da se v samoupravnem sporazumu za leto 1973 kilometrina vsaj za zdravstvo 
poviša na višino rednih stroškov? 

Kaj naj stori ustanova, če zaide v situacijo, kakršna grozi pri nas, če 
zdravniki hišnih obiskov z lastnimi avtomobili nočejo več opravljati? Samo- 
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upravnega sporazuma najbrž ni mogoče tako hitro popraviti. Sami od sebe pa 
kilometrine ne smemo povišati, ker se dobro zavedamo ukrepov, ki jih bo proti 
nam izvajala služba družbenega knjigovodstva. 

Prosim za ustni odgovor, ker ga moram takoj posredovati svojemu zavodu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovorila bo članica izvršnega sveta 
in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo Zora Tomič. 

Zora Tomič: Zelo mi je žal, da tovariš poslanec terja takoj ustni od- 
govor. Moram namreč reči, da nisem bila pripravljena na ta vprašanja, na 
katera lahko odgovorim samo z nekaj zelo splošnimi ugotovitvami. Republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ni bil partner pri samoupravnem 
sporazumevanju in zdravstvo neposredno z drugimi dogovorniki ni razpravljalo 
o oblikovanju cene za kilometrino. To se pravi, da se mora zdravstvo obrniti 
k sebi in k tistemu, ki je bil partner v okviru tega dogovarjanja. Mi take analize 
nismo pripravili, vendar smo, glede na nekatere informacije, ki smo jih dobili 
s terena, opozorili skupnost zdravstvenih delovnih organizacij, da je koristno, 
če se take analize loti in začne tudi postopek za spremembo samoupravnega 
sporazuma. Kaj naj stori ustanova? Tovariš Drolc najbrž prav tako dobro pozna 
zakon o zdravstvu kot jaz, in ve, da mora zdravstvena delovna organizacija 
opravljati svojo osnovno funkcijo in da mora tudi zagotoviti izvajanje službe. 
To je njena dolžnost, kaj bo pa sedajle storila, ne vem. Ne bi vam mogla kon- 
kretno svetovati, ker premalo poznam vaše notranje razmere. 

Predsednik dr. S r e č k o Koren: Ali je poslanec dr. Adolf Drolc za- 
dovoljen z odgovorom? Morda želi postaviti dopolnilno vprašanje? 

Dr. Adolf D r o lc (iz klopi): Moram biti zadovovljen. 
Predsednik dr. Srečko Koren: Poslanec dr. Adolf Drolc ne želi po- 

staviti dopolnilnega vprašanja. Besedo ima članica izvršnega sveta in repu- 
bliška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo Zora Tomič. 

Zora Tomič: Iz tega, kar sem že povedala, pa ne sledi, da naš sekre- 
tariat tega ne bi upošteval kot problem. Problem, ki ga je omenil tovariš dr. 
Drolc, bomo skrbno proučili in stopili v stik s partnerji, ki delajo na tem 
področju. Od njih bomo terjali odločitve, če bo to potrebno. Seveda je tu še 
odgovornost izvršnega sveta kot partnerja v samoupravnem dogovarjanju. Jaz 
te odgovornosti ne odklanjam, marveč jo sprejemam. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Poslansko vprašanje želi postaviti po- 
slanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zadovoljen sem s poslanskim vprašanjem, ki ga je postavil dr. Mitja Mrgole. 
V bistvu postavlja skoraj enako vprašanje, čeprav ga morebiti gledamo z raz- 
ličnega zornega kota. 

Predlog za spremembo zakona o zdravstvu in o obveznih oblikah zdrav- 
stvenega varstva v letu 1970 je bil utemeljen tudi z nujno rešitvijo sistematskega 
vprašanja zdravstvenega varstva določenih kategorij zavarovanih oseb in ob- 
čanov. Zakonska določila so bila pripravljena in sprejeta tako, da na podlagi 
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112. člena omogočijo združevanje enakih ali različnih kategorij zavarovanih 
oseb v eno rizično skupnost. S tem je omogočeno postopno uvajanje tako imeno- 
vanega nacionalnega zdravstvenega varstva, ki naj bi temeljilo na enotnem 
zdravstvenem zavarovanju. Z zakonom in s splošnimi akti se določene pravice 
zavarovanih oseb financirajo z viri zavarovancev prek delovnih organizacij, 
kmečkih zavarovancev in družbenopolitičnih skupnosti in sicer v obliki obveznih 
prispevkov in participacij k posameznim oblikam zdravstvenega varstva. Pred- 
lagatelj zakona bi moral predvideti, da bodo skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja prej ali slej težile k poenotenju njihovih pravic in s tem tudi k zdru- 
ževanju. Tako združitev sta na primer že izvedli skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja delavcev in skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov v Noveim 
mestu s pričetkom leta 1972. Po prejetih informacijah ni nobenih večjih težav 
niti med partnerji glede financiranja niti v zdravstveni službi glede opravljanja 
storitev zdravstvenega varstva. 

V letošnjem letu se pripravljajo na združevanje skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja delavcev in zdravstvenega zavarovanja kmetov vse slovenske regije. 
Vzroki za združitev so predvsejm tile: 

1. Prehitro naraščanje odliva delovne sile sedanjih in bodočih zasebnih 
kmetijskih proizvajalcev iz kmetijstva v druge veje gospodarstva zaradi pre- 
velikih finančnih obremenitev. V letošnjem letu moramo namreč upoštevati 
še obveznosti do starostnega zavarovanja kmetov. 

2. Pripravljenost zavarovancev-delavcev, da delno prevzamejo sofinanci- 
ranje razširjenih pravic zavarovanih kmetov na svoje breme iz že navedenega 
razloga. 

3. Nenehno zapostavljanje kmetijskih prebivalcev v njihovih pravicah. 
4. S poenotenjem pravic bi bilo znatno olajšano delo v administraciji zdrav- 

stvene službe. Prihranki bi se lahko porabili za kvalitetnejše zdravstveno var- 
stvo. 

5. Zaradi obrambne sposobnosti države, ki bi ji bila v izjemnih primerih 
nujno potrebna polnoč kmetijskih območij, kot je to bilo v pretekli vojni. 

Težnja k združevanju že navedenih skupnosti prerašča regijske meje. Zato 
sodim, da je prvi korak k tako imenovanemu nacionalnemu zdravstvenemu 
zavarovanju. V zvezi s tem postavljam naslednja poslanska vprašanja. 

1. Ali izvršni svet SR Slovenije in njegovi organi spremljajo priprave 
za združevanje skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in zdravstvenega 
zavarovanja kmetov? 

Kakšno je njegovo stališče do tega vprašanja, ki bo bolj ali manj vplivalo 
na prerazporeditev finančnih sredstev v delitvi narodnega dohodka in na spre- 
membe srednjeročnega razvojnega načrta? 

2. Ali obstaja možnost spremembe določil zakona o zdravstvenem zavaro- 
vanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva v tem smislu, da bi bodoče 
združene skupnosti prej ah slej morale prevzeti v breme financiranja zdravstve- 
nega zavarovanja v celoti, tako da bi odpadlo sofinanciranje družbenopolitičnih 
skupnosti za socialno ogrožene kmete? 

3. Ali bo s spremembo zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti 
k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov jasneje določen kriterij, kdo je 
socialno ogrožen kmet in če bo tako dana možnost sklepati pogodbe z občinami 
za take primere sofinanciranja? 

4. Ali bo financiranje razširjenih pravic do zdravstvenega varstva za kmete- 
borce NOB v prihodnje rešeno iz republiških proračunskih sredstev? 
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5. Ali so izvršni svet SR Slovenije in njegovi organi seznanjeni s predlogom 
občinske skupščine Sevnica o združitvi vseh skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja na območju republike Slovenije v eno skupnost? Kakšno je njihovo sta- 
lišče do tega vprašanja? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na vsa postavljena vprašanja bo po- 
slanec Franc Kosmač prejel odgovore na prihodnji seji odbora. Zeli še kdo 
postaviti poslansko vprašanje? (Ne želi.) 

Ker ni novih poslanskih vprašanj, končujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o gradnji 
in financiranju kliničnega centra v Ljubljani v prvem polletju 1972. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: poročilo o gradnji 
in financiranju kliničnega centra v Ljubljani v prvem polletju 1972 skupaj 
z mnenjem in sklepi investicijskega sveta za gradnjo kliničnega centra in poro- 
čilo odbora našega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Zeli morda predstavnik kliničnih bolnišnic oziroma investicijskega sveta za 
gradnjo kliničnega centra še ustno obrazložiti oziroma dopolniti predloženo 
poročilo? (Da.) Besedo ima direktor kliničnih bolnišnic v Ljubljani, tovariš 
Janez Zetmljarič. 

Janez Zemljarič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Naj se 
zahvalim vašemu zboru, da je v zadnjih dveh letih z današnjo razpravo že 
tretjič posvetil del svoje pozornosti problematiki gradnje in financiranja kli- 
ničnega centra v Ljubljani. 

K poročilu o gradnji in financiranju ne bi imel kaj dodati in vas ne bi 
želel obremenjevati s ponavljanjem že vsega povedanega. Pripravljen pa sem 
dati vsa podrobnejša in dodatna pojasnila. Izjavljam samo to, da v celoti so- 
glašamo z oceno odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno- 
zdravstvenega zbora in da sprejemamo njegova opozorila in priporočila. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poročevalec odbora za zdravstvo 
in zdravstveno zavarovanje, poslanec dr. Ivan Kopač, še kaj dodati k poročilu 
odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Iz razprave v odboru za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje smo slišali, da 
nekatere občine redno izpolnjujejo svoje obveznosti do kliničnega centra. Ker 
nekatere šibkejše občine svojo dolžnost v redu opravljajo, me zanima, katere 
so te občine in katere niso. Prosil bi novinarje, da te stvari povedo tudi širši 
javnosti. 

Vendar pri vsem tem mislim tole: Prav je, da vidimo, katere občine so 
opravile svoje dolžnosti in prav je tudi to, da smo mi poslanci dolžni, da vsak 
v svojih občinah intervenira, če te obveznosti ne izpolnjujejo. Iz prakse vemo, 
da je taka intervencija največkrat zelo učinkovita. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo želi di- 
rektor kliničnih bolnišnic Janez Zemljarič. 

16« 
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Janez Zemljarič: Katere so občine, ki še niso podpisale pogodb 
za tako imenovano tretjo fazo gradnje po zakonu iz 1966. leta, je razvidno iz 
druge priložene tabele k našemu poročilu. 

Dejal bi še to, da o tem razpravljajo v vseh občinah, in da smo že dobili 
tudi nekatere pogodbe, s katerimi občine prevzemajo dogovorjene obveznosti. 
V poročilu za drugo polletje, ki vam ga bomo prav tako poslali, bomo lahko 
to problematiko prikazali še podrobneje. Sodeč po dosedanjih odzivih pričaku- 
jemo, da bo problem najbrž uspešno rešen. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ugotavljam, da zbor sprejema poročilo 
kliničnih bolnišnic o gradnji in financiranju kliničnega centra v prvem polletju 
letošnjega leta ter mnenja in sklepe njegovega investicijskega sveta. Hkrati 
ugotavljam, da sprejema tudi sugestije in predloge, ki jih je sprejel odbor za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in ki so razvidni iz njegovega poročila. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo 
o gradnji predkliničnih inštitutov prve faze medicinske fakultete v Ljubljani. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o gradnji 
predkliničnih inštitutov prve faze medicinske fakultete v Ljubljani, ki jo je 
predložila njena gradbena komisija v smislu sklepa seje odbora za zdravstvo 
in zdravstveno zavarovanje 26. maja letos, in poročilo odbora našega zbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Želi morda predstavnik gradbene komisije medicinske fakultete še ustno 
obrazložiti ali kaj dodati k predloženi informaciji? (Da.) 

Besedo ima predsednik gradbene komisije pri medicinski fakulteti dr. Ivo 
Antolič. 

Dr. Ivo Antolič: Spoštovani predsednik, spoštovane tovarišice in tova- 
riši poslanci! Najprej bi se zahvalil zboru, da je v obdobju intenzivnih priprav 
na gradnjo slovenske medicinske fakultete oziroma predkliničnih inštitutov 
pokazal veliko razumevanja. Moja dolžnost je, da se pred tem forumom zahva- 
lim tovarišu direktorju Zemljariču in njegovi skupini za dejansko izdatno pomoč 
in za ekspeditivnost tako pri pripravljanju definitivnega programa kot seveda 
tudi definitivnega idejnega projekta, o katerem je razpravljal 19. tega meseca 
odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Medicinska fakulteta je dobila poročilo in mnenje odbora socialno-zdrav- 
stvenega zbora, ki ga ugodno ocenjujemo. Vendar bi rad dodal še tole: V tem 
poročilu ni napisano, kaj je s sredstvi iz negospodarskih investicij, za katera 
je zaprosil investitor. V marcu je namreč medicinska fakulteta dobila od repu- 
bliškega sekretariata za prosveto in kulturo dopis, v katerem pravi, da moramo 
prikazati potrebe o razdelitvi proračunskih sredstev za negospodarske investi- 
cije v letu 1972 in da naj bi investitor pripravil dinamiko izvajanja investicij 
in približno oceno za to leto. Projektivna skupina kliničnega centra je odgovorila 
že 15. marca in še enkrat 3. aprila. Pristojnemu sekretariatu je sporočila dina- 
miko potrošnje. Gre za to, da za tista sredstva, ki se porabijo v tem letu, ni 
treba posebnega odloka. Priprava tehnične dokumentacije je toliko napredovala, 
da je realna možnost, da že letos začnemo pripravljalna dela na zemljišču ozi- 
roma na mikrolokaciji za gradnjo prve faze medicinske fakultete. Ze v aprilu 
je bila javnost obveščena, da bomo že letos v jeseni začeli pripravljalna dela 
za gradnjo prve faze medicinske fakultete. Prej ko bomo začeli delati, manj 
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bo razlik v cenah zaradi naraščanja gradbenih stroškov. Tudi to govori v prid 
temu, da bi že letos pričeli pripravljalna dela izven odloka o gradnji celotnega 
kompleksa. Ta dela bi lahko letos in prihodnje leto končali, nato pa sklenili 
ustrezno pogodbo z izvajalci za vse gradbene priprave. Predlog je 10 milijonov 
500 000 novih dinarjev. Ta sredstva bi bila za leto 1972 zadostna, seveda z 
jamstvom, da bi se letos tudi porabila. 

Tovarišem poslancem lahko dam še dodatna pojasnila v zvezi z gradnjo 
medicinske fakultete. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi poročevalec odbora za zdravstvo 
in zdravstveno zavarovanje poslanec dr. Mitja Mrgole še kaj dodati k poročilu 
odbora? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Potem mi dovolite, da skušam 
odgovoriti prof. dr. Antoliču na postavljeno vprašanje. 

Sredstva, ki so bila v te namene dodeljena z letošnjim proračunom, se 
lahko v dogovoru z republiškim sekretarjem za finance trosijo v letošnjem letu. 
To so tista sredstva, ki so bila že dodeljena s proračunom. Sicer pa velja mnenje 
našega odbora, naj se čimprej izdela celotna dokumentacija za gradnjo medi- 
cinske fakultete. Sele potem bo lahko skupščina razpravljala o načrtu celotne 
gradnje in sprejela ustrezen predpis o tej pomembni gradnji in o njenem fi- 
nanciranju. 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Potem je razprava končana. Ugotavljam, da zbor 
sprejema informacijo o gradnji predkliničnih inštitutov prve faze medicinske 
fakultete kot tudi mnenja, sugestije in predloge odbora za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje, ki so razvidni iz njegovega poročila. 

Prehajamo na zadnjo, to je 6. točko dnevnega reda, in sicer na 
predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, ki ga je predložila komisija skup- 
ščine SR Slovenije za volitve in imenovanja. 

Začenjam razpravo? Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce se nihče ne javi k besedi, 
končujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog, naj glasuje! 
(Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi in iz- 
volitvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in končujem 34. sejo socialno- 
zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila končana ob 12.32.) 
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35. seja 

(20. oktobra 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 14.40. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Pričenjam 35. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije. 
Odsotnost so opravičili poslanci: dr. Mitja Mrgole, dr. Dušan Mis, Matija 

Malešič, dr. Bojan Spicar, dr. Irena Ivančič, dr. Vojteh Pertot, Boris Filli, 
Tončka Lovše in dr. Vida Gerbec. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, repu- 

bliška" konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti 
Slovenije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, Zveza skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja delavcev SR Slovenije in Zveza skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 34. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zbora narodov zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave 

Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšen predlog 

za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ni nobenih pripomb.) Ce ne, 
ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 34. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem seje. Ima kdo kakšno pripombo k za- 
pisniku? (Ni pripomb.) Če ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Poslanec dr. Zdravko Javh je na vprašanje v zvezi z dogodki na avstrij- 
skem Koroškem, ki ga je predložil skupščini 19. oktobra 1972, že prejel 
odgovor danes na skupni seji vseh zborov skupščine SR Slovenije. 
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Ker je poslanec dr. Mitja Mrgole opravičeno odsoten, bo na njegovi vpra- 
šanji, ki ju je postavil na 34. seji zbora, predstavnik izvršnega sveta odgovoril 
na 36. seji socialno-zdravstvenega zbora. 

Na vprašanja poslanke Anice Okršlar bo v imenu izvršnega sveta odgovo- 
vorila Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tova- 
rišica Anica Okršlar, poslanka socialno-zdravstvenega zbora skupščine Socia- 
listične republike Slovenije, je postavila naslednja poslanska vprašanja o pro- 
blematiki alkoholizma in financiranja preventivnih služb. 

1. Ali je proučena možnost realizacije strokovnega izpopolnjevanja kadrov, 
ki delajo z alkoholiki v klubih ozdravljenih alkoholikov, in če ni, kako bi reali- 
zirali predlog, da bi stroške nosilo socialno zavarovanje? 

2. Kako napreduje delo pri organiziranju mreže dispanzerjev za alkoholike? 
3. V kakšni fazi je uresničitev predloga absolutne prepovedi uživanja alko- 

holnih pijač voznikov motornih vozil? 
Odgovarjam: V akcijskem programu boja proti alkoholizmu je bilo pod 

točko 3 predvideno, da se bosta izdelala programa izpopolnitve in program 
strokovnega usposabljanja medicinskega in paramedicinskega kadra za anti- 
alkoholično dejavnost v Sloveniji. Izdelal naj bi se tudi program prakse študen- 
tov zdravstvenih šol ter študentov višje šole za socialne delavce. Praksa naj bi 
se opravljala v klinični bolnišnici za psihiatrijo v Ljubljani in v centru za zdrav- 
ljenje alkoholikov v Škofljici. 

Zdravstvene delovne organizacije že pošiljajo v omenjeni center na takšno 
izobraževanje svoje delavce, in sicer v okviru z družbenim dogovorom določenih 
finančnih možnosti. Posebnih namenskih sredstev za to izobraževanje do sedaj 
še niso dobivah, socialno zavarovanje pa bi lahko olajšalo tako izobraževanje, 
če bi za to namensko povečalo sredstva. 

Praksa za študente je prav tako že stekla. V istem programu je bila pred- 
videna organizacija te dejavnosti v okviru psihiatričnih dispanzerjev oziroma 
specialističnih ambulant. V vseh središčih zdravstvenih regij ter dispanzerjev 
še ni, vendar se že izvaja antialkohobia dejavnost tako v okviru bolnišnic kot 
tudi za ekstrahospitalno zdravstveno varstvo, na primer v bolnišnicah Begunje, 
Idrija, Ljubljana, Maribor, Ormož in Vojnik. Ce bodo dispanzerji za alkoholike 
višja stopnja organizacije tega dela, zahteva njihova organizacija daljše pri- 
prave, izdatnejša sredstva, zlasti več kadrov. V Sloveniji deluje danes že 59 klu- 
bov in skupin ozdravljenih alkoholikov s približno 2000 člani. 

V akcijskem programu boja proti alkoholizmu — osnutek z dne 12. 12. 
1971 — je bilo pod točko 5 predvideno, da je treba izpopolniti zakonodajo na 
področju javne varnosti in pravosodja, pri čemer je med drugim potrebno »za 
vse voznike predpisati med vožnjo popolno abstinenco ali vsaj znižati dopustno 
mejo alkoholiziranosti«. O osnutku akcijskega programa je razpravljala koordi- 
nacijska komisija izvršnega sveta za družbene dejavnosti na 3. seji dne 4. 4. 1972 
in ugotovila, da bi bilo zaželeno predpisati med vožnjo popolno abstinenco, mne- 
nja glede možnosti za izvajanje takega predpisa pa so bila različna. Na podlagi 
takega stališča koordinacijske komisije je republiški sekretariat za pravosodje 
in občo upravo sporočil, naj se omenjena točka črta iz akcijskega programa za 
boj proti alkoholizmu. Zato je naš sekretariat izvršnemu svetu ob predložitvi po- 
pravljenega akcijskega programa sporočil, da se ta predlog črta. 
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Hkrati je naš sekretariat sporočil izvršnemu svetu, da s strokovnega sta- 
lišča in še bolj s stališča humanosti nismo prepričani o upravičenosti takega 
pesimizma glede predlaganega ukrepa. Z umikom predloga si vzamemo vsako 
pravico razpravljati o škodljivosti alkohola v prometu in o vedno hujših po- 
sledicah, ki jih ima alkohol na slovenskih cestah. Umik tega predloga iz akcij- 
skega programa za boj proti alkoholizmu ne moremo šteti za napredno in ko- 
ristno dejanje. 

Stališče izvršnega sveta, naj se iz akcijskega programa črta predlog za iz- 
dajo zakona o popolni treznosti voznikov amaterjev, je sprejeto z neodobra- 
vanjem. Koordinacijski odbor SR Slovenije za boj proti alkoholizmu je sklenil, 
da se v Sloveniji uzakoni popolna treznost voznikov amaterjev med vožnjo. 

Tovarišica poslanka je postavila še vprašanje, ki se glasi: Že nekaj let govo- 
rimo o potrebi organizacije nege bolnika in strežniške pomoči na bolnikovem 
domu. Ali bo ta dejavnost programirana v osnovni zdravstveni dejavnosti in 
če ne, kaj je bilo že storjeno, da bi bila ta dejavnost financirana iz skladov 
socialnega zavarovanja? 

Odgovarjam: Iz podatkov, ki jih zbira zavod SR Slovenije za zdravstveno 
varstvo, je razvidno, da je razvoj službe strokovne nege bolnika na domu pre- 
počasen in da se ne razvija v smer, ki je bila začrtana, in tudi ne zadovoljuje 
velikih potreb na terenu. Službo strokovne medicinske nege bolnika na domu 
v celoti plačujejo skladi zdravstvenega zavarovanja, zdravstveni domovi pa te 
dejavnosti zelo malo ali sploh ne programirajo. V zadnjem času stopa v ospredje 
vedno bolj tudi vprašanje skrbi za obolelega družinskega člana, čigar svojci so 
zaposleni, ali obolelih samskih oseb, ki se zaradi bolezni znajdejo v težki situ- 
aciji. Odprto je tudi vprašanje organizacije strežniške službe, ki se ponekod 
že organizira v okviru krajevne skupnosti, v domovih upokojencev in tudi v 
zdravstvenih domovih. Prav tako niso usklajena stališča do financiranja te de- 
javnosti. Za razvoj te službe bi bilo po mnenju našega sekretariata potrebno: 

1. dobiti kader za to delo in ga usposobiti; 
2. sprejeti kadrovske normative in usposobiti časovne normative za delo 

strežnic-negovalk in 
3. urediti vprašanje plačnika, ker se je pri dosedanjih poskusih organizacije 

strežniške službe pojavilo predvsem vprašanje finančnih sredstev za upravljanje 
teh nalog. 

Za razčiščevanje teh vprašanj bodo na pobudo sekcije za socialno-varstvena 
vprašanja in razvijanje solidarnosti ter humanih odnosov med ljudmi pri repu- 
bliški konferenci Socialistične zveze Slovenije sklicali v začetku novembra regio- 
nalne posvete, ki jih organizirajo konferenca, republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo ter republiški odbor Rdečega križa. Sprejeta stališča 
in pobude s teh posvetovanj bomo sporočili vsem, ki programirajo to dejavnost. 
V tem okviru bo tudi naš sekretariat opravil svoje naloge. 

Predsednik dr. Srećko Koren: Ali želi poslanka Anica Okršlar po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Na vprašanja poslanca Franca Kosmača bo v imenu izvršnega sveta od- 
govoril Franc Bricelj, pomočnik republiškega sekretarja za delo. 

Franc Bricelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Franc Kosmač je v zvezi z združevanjem skupnosti delavskega in kmeč- 
kega zdravstvenega zavarovanja postavil več vprašanj. Prvo vprašanje se glasi: 
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Ali izvršni svet skupščine SR Slovenije spremlja priprave na združevanje 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov ter kakšno je njegovo 
stališče do tega vprašanja, ki bo bolj ali manj vplivalo na prerazporeditev 
finančnih sredstev v delitvi narodnega dohodka? 

Na vprašanje odgovarjam: Izvršni svet vseskozi spremlja akcije v zvezi z 
združevanjejm skupnosti zdravstvenega varstva delavcev in kmetov in sicer po 
svojih organih. Tako je republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
že v maju letošnjega leta organiziral posvet o usposobljenosti zdravstvenih de- 
lovnih organizacij za prevzem nalog, ki se bodo pojavile po izenačitvi pravic 
iz zdravstvenega varstva delavcev in kmetov. Ta posvet je podprl proces tega 
združevanja, hkrati pa je postavil nekatere pogoje, predvsem usposobitev zdrav- 
stvene službe za širše naloge. 

Izvršni svet je že v skupščini SR Slovenije predhodno izrazil mnenje glede 
procesa tega združevanja, ko so predstavniki izvršnega sveta odgovarjali na 
poslanska vprašanja v zvezi s tem združevanjem. Izvršni svet nedvomno oce- 
njuje takšno združevanje kot pozitivno, ker je to tudi v skladu s stališči 3. kon- 
ference ZKS o odpravljanju razlik med delavskim in kmečkim zdravstvenim 
zavarovanjem ter o postopnem uveljavljanju enotnega nacionalnega zdravstve- 
nega zavarovanja vsega prebivalstva v naši republiki. Izvršni svet izhaja s sta- 
lišča, da je odločitev o združevanju obeh skupnosti samoupravna pravica zavaro- 
vancev, ki morajo zaradi tega biti pred odločanjem izčrpno seznanjeni, ker bodo 
namreč sami odločali o tem na referendumu. Zakonske osnove pa so 112. člen 
zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega var- 
stva, zlasti pa ustavno dopolnilo, ki govori o statusu samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

Drugo vprašanje, ki ga je postavil tovariš poslanec Franc Kosmač, je na- 
slednje: 

Ali obstaja možnost spremembe določil zakona o zdravstvenem zavarovanju 
in obveznih oblikah zdravstvenega varstva v tem smislu, da bi prihodnje zdru- 
žene skupnosti nosile breme financiranja zdravstvenega zavarovanja v celoti, 
tako da bi odpadlo sofinanciranje družbenopolitičnih skupnosti za socialno ogro- 
žene kmete? 

Odgovor: V programu republiškega sekretariata za delo je v mesecu de- 
cembru letošnjega leta predvidena priprava predloga za izdajo zakona, s ka- 
terim bi novelirali zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva. V okviru teh priprav je načeto in proučeno vprašanje, 
ki zadeva celoten sistem financiranja. 

Tretje vprašanje se glasi: Ali bo s spremembo zakona o prispevkih druž- 
benopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov jasneje 
določen kriterij, kdo je socialno ogrožen kmet? Tako bi bilo laže sklepati po- 
godbe z občino glede financiranja za te primere. 

Odgovor: O določitvi kriterijev socialno ogroženega kmeta v merilu repu- 
blike je bilo že več razprav v odborih izvršnega sveta, pri čemer je bilo sprejeto 
stališče, da ni mogoče postaviti enotnega kriterija za celotno območje Slovenije 
glede na precejšnje razlike, ki obstajajo med regijami. Vendar to ne izključuje 
možnosti, da o tem vprašanju ne bi ponovno razpravljali v zvezi s predlogi za 
novelo zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega 
varstva. 
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Naslednje vprašanje se glasi: Ali se bodo razširjene pravice do zdrav- 
stvenega varstva za kmete-borce NOV financirale iz republiških proračunskih 
sredstev? 

Odgovor: V zvezi s tem bi rad povedal, da imamo o tem jasne določbe v 
50. in 88. členu že sedaj veljavnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o 
obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Po 50. členu krije stroške za podalj- 
šano ah nadomestno bolnišnično zdravljenje borcev NOV v celoti proračun, 
kolikor ne gre to v breme skupnosti ah kakega drugega zavezanca teh stroškov. 
Po 88. členu istega zakona uživajo kmetje-borci NOV in njihovi družinski člani 
poleg pravic, ki jim gredo kot zavarovancem-kmetom, tudi pravico do zdrav- 
stvenega varstva v enakem obsegu kot delavci in njihovi družinski člani. Te 
stroške krije iz proračuna Socialistična republika Slovenija in sicer za toliko, 
kolikor presegajo stroške, ki so tem zavarovancem zagotovljeni v kmečkem za- 
varovanju. 

Zadnje vprašanje se glasi: Ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije se- 
znanjen s predlogom občinske skupščine Sevnica o združitvi vseh skupnostih 
zdravstvenega zavarovanja na območju republike Slovenije v eno skupnost ter 
kakšno je njegovo stališče do tega vprašanja? 

Izvršnemu svetu je predlog znan. Občina Sevnica predlaga, naj bi se z zako- 
noim predpisalo, da se v Sloveniji ustanovi ena skupnost. O predlogu so raz- 
pravljali tudi odbori. Izvršni svet se strinja s stališčem odborov, da je treba 
podpreti predlog kot pobudo glede združevanja, kar bo izenačilo pravice. Pot, da 
bi z zakonom predpisali to združenje, po mnenju izvršnega sveta ni ustrezna. 
Sedanje samoupravne skupnosti zdravstvenega zavarovanja so nastale na pod- 
lagi samoupravnih odločitev in jih zato ne moremo spreminjati z zakonom, 
temveč se je treba za to posluževati samoupravnega postopka. To se pravi, naj 
po postopku, ki ga določa zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva o teh združitvah odločajo skupnosti. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi poslanec Franc Kosmač po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Ali želi še kdo postaviti poslansko 
vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Srečko Košuta. 

Dr. Srečko Košuta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Te dni smo prestali kratkotrajno pomanjkanje kristalnega insulina, zdra- 
vila, od katerega je odvisno življenje zlasti mladih diabetikov in usoda vsakega 
diabetika, ki ga zadene akutna komplikacija te bolezni, to je diabetična koma. 
Ker je tovarna »Pliva« omejila in nazadnje ustavila dobavo kristalnega insulina 
malo pred objavo v Uradnem listu SFRJ, št. 53 z dne 6. oktobra 1972, o podra- 
žitvi kristalnega insulina za približno 100 %>, včeraj pa je sporočila, da je 4000 
stekleničk kristalnega insulina — kar predstavlja dvomesečno poprečno porabo 
v Sloveniji — že odposlala »Kemofarmaciji«, sklepam, da gre za podlo špeku- 
lacijo in izsiljevanje, ki bi lahko imelo hude posledice za zdravje in življenje 
sladkornih bolnikov. 

Vprašujem: Kdo je dolžan in na kakšni zakonski osnovi preprečiti takšne 
špekulacije? Javni odgovor je potreben, ker bo tudi opozorilo, da se špekulacije 
farmacevtske industrije ne bi tolerirale vse dotlej, dokler ne bo prišlo do usod- 
nih posledic in večjega škandala. 
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^ Predsednik dr. Srečko Koren: Na vprašanje bo odgovorila Zora To- 
mič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

Zora T o m i č : Naš sekretariat je v petek ob 15. uri dobil obvestilo o po- 
manjkanju insulina, zlasti za mladoletnike v naši republiki. Se isti dan smo po- 
vprašali v Beograd, kako je glede dobave kristalnega insulina, nakar so me v 
ponedeljek zjutraj obvestili, da sploh ni resnica, da v Sloveniji primanjkuje 
kristalnega insulina ter da je na zalogi pri ^Kemofarmaciji« še 7000 ampul. 

Predsedni dr. Srečko Koren: Poslaec dr. Košuta želi postaviti dopol- 
nilno vprašanje. 

Dr. Srečko Košuta: Ne želim postaviti dopolnilnega vprašanja, tem- 
več bi rad preprečil dezinformacijo. Takšna dezinformacija je lahko pomembna, 
saj moje poslansko vprašnje pravzaprav izgubi osnovo, to se pravi, naj bi 
kristalni insulin v Sloveniji sploh ne primanjkoval. Lahko pripeljem priče, in 
bodo dokazale, da kristalnega insulina v Sloveniji ni bilo. Pacienti so hodili po 
lekarnah in prišli nazaj, ker niso dobili insulina prav v nobeni lekarni v Ljub- 
ljani. Tudi šefinja lekarniške službe v Ljubljani, s katero sem govoril po tele- 
fonu — to je bila magistra Ditrich — mi je povedala, da nimajo nobene ste- 
kleničke kristalnega insulina. Direktor »Kemofarmacije« pa je edini dobavitelj 
zdravil vsem lekarnam v Sloveniji, in je prav tako dejal, da nimajo prav nič 
kristaliziranega insulina. Kasneje pa imi je sporočil, da je sedaj problem rešen, 
ker je dobil informacijo od »Plive«, da je že odposlanih 4000 steklenic kristal- 
nega insulina »Kemofarmaciji« v Ljubljano, to je dvomesečna poprečna po- 
trošnja v Sloveniji. Zato prosim odgovor na poslansko vprašanje glede prepre- 
čevanja špekulacije farmacevtske industrije. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Izčrpen odgovor bo poslanec dr. Ko- 
šuta dobil na prihodnji seji. 

Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Nihče.) Če ni novih vpra- 
šanj, končujem 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zbora 
narodov zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zbora narodov 
zvezne skupščine z dne 20. 7. 1972, da se začne sprememba ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, in predlog odloka o soglasju k predlogu 
zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov za ustavna 
vprašanja skupščine SR Slovenije. 

Iz predloženega gradiva je razvidno, da na podlagi 3. odstavka 1. točke 
XXXII. amandmaja k ustavi SFRJ zvezna skupščina lahko odloči, da se začne 
postopek za spremembo ustave SFRJ, če se s predlogom za začetek postopka za 
spremembo ustave SFRJ strinjajo skupščine vseh republik in avtonomnih po- 
krajin. 

Skupna komisija vseh zborov za ustavna vprašanja skupščine SR Slovenije 
je predlog obravnavala na seji dne 10. oktobra 1972 in je z njim soglašala ter 
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predlagala vsem. zborom skupščine SR Slovenije, da v skladu z določbami po- 
slovnika skupščine na svojih sejah obravnavajo in sprejmejo predlog odloka o 
soglasju, da se začne postopek za spremembo ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Predstavnik skupne komisije je Zdravko Krvina. Ali želi tovariš Krvina 
uvodno besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, končujem razpravo in dajem na glasovanje predloženi predlog 
odloka. Kdor je za predlagani odlok, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o soglasju k predlogu zvezne skupščine, da se začne sprememba ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. 

Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan, končujem 35. sejo socialno- 
zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila končana ob 15.05.) 



ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 

21. seja 

(29. septembra 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 
podlagi 1. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih 
skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije pričenjam 
21. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili naslednji poslanci: 
—• iz gospodarskega zbora: Stane Divjak, Marko Drnovšek, Milan Krajnik, 

Ferdo Papič, Jože Pirš, Jožko Rozman in Marko Mlinar; 
—■ iz prosvetno-kulturnega zbora: Ludvik Cinč, Dragica Juteršnik, Tone 

Kramer, dr. Boris Kuhar, Branko Mernik, dr. Ernest Petrič in Marjan Tavčar; 
— iz socialno-zdravstvenega zbora: dr. Stjepan Bunta, Boris Filli, dr. Šte- 

fan Gruškovnjak, dr. Miha Likar, Matija Malešič, Jože Padovan, dr. Albin Peča- 
var, Stanislav Keber i,n dr. Štefan Varga. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 20. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skup- 

ščine SR Slovenije; 
2. predlog zakona o evidenci volilne pravice; 
3. osnutek zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične 

federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije; 
4. predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije 

občinam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in neurju v letu 
1972. 

Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kak spremin je valni 
ali dopolnilni predlog? (Nima.) Ugotavljata, da se s predlaganim dnevnim redom 
strinjate. 

Na današnjo sejo sem povabil predstavnike izvršnega sveta, republiških 
sekretariatov, zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje, republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnih ljudi, republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije in gospodarske zbornice SR Slovenije. 
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Poslance prosim, da se k razpravi prijavijo z listki, ki so na klopi, lahko 
pa se prijavijo tudi brez prijavnice. Zaradi snemanja seje prosim, da pri razpravi 
vsakdo pove svoje ime. Nadalje prosim poslance, da se vpišejo v prezenčno listo, 
ki kroži po dvorani in v kateri so imena poslancev po posameznih zborih delov- 
nih skupnosti. 

Začenjam dnevni red in vabim vse navzoče k razpravi. 

1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 20. seje enotnega 
zbora delovnih skupnosti. Osnutek zapisnika ste prejeli. Ali ima kdo kakšne 
pripombe k osnutku? (Ne.) Menim, da se s predlaganim osnutkom strinjate, in 
ugotavljam, da je sprejet. 

Pri 2. točki dnevnega reda obravnavamo predlog zakona o evi- 
denci volilne pravice, ki ga je poslal v obravnavo izvršni svet. 

Kot gradivo ste prejeli predlog zakona, poročilo začasne komisije enotnega 
zbora za družbenopolitične odnose in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik 
začasne komisije enotnega zbora ali predstavnik zakonodajno-pravne komisije? 
(Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče ne želi besede, končujem razpravo in prehajam na glasovanje o 

predlogu zakona. 
Kdor je za ta predlog zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

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

volilne pravice. O izidu glasovanja bom obvestil predsednika republiškega zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo os- 
nutka zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva SFR Jugoslavije iz 
SR Slovenije, ki ga je predložil izvršni svet. 

K tej točki ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega 
zbora za družbenopolitične odnose in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Pri- 
pombe k osnutku je poslala tudi skupščina občine Ljubljana-Bežigrad. 

Zeli besedo predstavnik izvršnega sveta? (Ne želi.) Zeli besedo poročevalec 
začasne komisije enotnega zbora? (Ne želi.) Zeli besedo poročevalec zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče 
razpravljati, končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva SFR Jugo- 
slavije iz SR Slovenije se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva mnenja, sta- 
lišča in predloge, dane v poročilih. 

3. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do konca oktobra 1972. 
Sklep dajem na glasovanje. Kdor je za sprejem sklepa, naj dvigne roko! 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor predloženi sklep soglasno sprejel. 

V 4. točki dnevnega reda obravnavamo predlog odloka o do- 
delitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije občinam na območju SR Slo- 
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venije, prizadetim ob poplavah in neurju v letu 1972, ki ga je skupščini pred- 
ložil v obravnavo izvršni svet. 

Kot gradivo ste prejeli predlog odloka, poročilo začasne komisije enotnega 
zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s pod- 
ročja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih 
in samoupravnih skupnosti in poročilo zakonodajno-pravne komisije. K pred- 
logu odloka je dal svoje mnenje tudi odbor za finance gospodarskega zbora. 
Začasna komisija enotnega zbora je v poročilu njegovo mnenje že upoštevala. 

Izvršni svet predlaga, da predlog obravnavamo po skrajšanelm postopku 
v smislu 296. člena poslovnika skupščine. Predlog dajem na glasovanje. Kdor je 
za skrajšani postopek, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog za skrajšani postopek soglasno sprejel. 
Besedo dajem predstavniku izvršnega sveta in namestniku republiškega 

sekretarja za finance, tovarišu Tepini. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Se 
nam je v spominu, kako je bilo v juliju in avgustu letos območje severovzhodne 
Slovenije prizadeto s poplavami in neurjem. Po ocenah je bilo za okoli 350 mili- 
jonov dinarjev škode. Široka solidarnostna akcija zbiranja pomoči za ublažitev 
posledic je bila organizirana po vsej Sloveniji. Izvršni svet je glede na svojo 
pristojnost sprejel več ukrepov, pa tudi skupščini danes predlaga, da sprejme 
ukrepe, ki bi vsaj deloma ublažili škodo. Med njimi je predlog odloka o dode- 
litvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije občinam na območju SR Slo- 
venije prizadetim ob poplavah in neurju v letu 1972. S tem odlokom se daje 
območju, ki je bilo prizadeto, brezobrestno posojilo iz rezervnega sklada SR 
Slovenije v višini 5 milijonov dinarjev za dobo dveh let, s tem da bo odplačano 
od 1. januarja 1974 do 31. decembra 1975. Republiški sekretariat za finance bo 
predlagal izvršnemu svetu, naj kot prizadeta območja upošteva občine Gornja 
Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, 
Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica. 

V informacijo naj vam navedem še vse ukrepe, ki so predlagani, oziroma 
sprejeti za ublažitev škode, povzročene s poplavami in neurjem v letu 1972 v tej 
skupščini in izvršnemu svetu. Najprej je naveden ukrep, nato pa predpis, kjer je 
ta ukrep uzakonjen. 

Ukrepi, predlagani skupščini SR Slovenije: 
1. Oprostitev republiškega davka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 

merja. (Predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks.) 

2. Odstop republiškega davka iz kmetijske dejavnosti v višini 12,0/o priza- 
detim občinam. (Predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks.) 

3. Prispevek SR Slovenije prizadetim kmetijskim delovnim organizacijam 
pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov. (Predlog zakona o podalj- 
šanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slovenije kmetijskim delovnim organi- 
zacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov.) 

4. Posojilo iz rezervnega sklada SR Slovenije prizadetim občinam. (Pred- 
log odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije občinam na 
območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in neurju v letu 1972.) 

Ukrepi, ki jih je sprejel izvršni svet skupščine SR Slovenije: 
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1. Pomoč za reševanje nujnih socialnih primerov na poplavljenem območju 
v severovzhodni Sloveniji. — Odlok o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije, da razpolaga z določenitaii sredstvi rezevnega sklada SR Slovenije 
za pomoč na poplavljenih območjih. (Uradni list SRS, št. 31/72.) 

2. Reeskontni krediti poslovnim bankam za kreditiranje prizadetih delovnih 
organizacij. — Odlok o dopolnitvi odloka o uporabi sredstev, vplačanih kot 
depozit pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne inve- 
sticije (Uradni list SRS, št. 38/72). 

3. Oprostitev plačila republiškega prispevka od sredstev sklada skupne po- 
rabe, uporabljenih za pomoč prizadetim območjem. — Odlok o tem, da je zbiranje 
pomoči za območje SR Slovenije, prizadeto ob poplavah in neurju v letu 1972, 
družbeno organizirana akcija v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 38/72). 

4. Uporaba dela sredstev poštne hranilnice za potrošniške kredite občanom, 
ki so pretrpeli škodo ob poplavah in neurju v letu 1972. — Odlok o uporabi 
sredstev poštne hranilnice za potrošniške kredite občanom, ki so pretrpeli škodo 
ob poplavah v neurju v letu 1972 (Uradni list SRS, št. 41/72). 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli besedo poročevalec začasne ko- 
misije enotnega zbora? Besedo ima poslanec Stane Pungerčar. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Obveščen sem, da je k zakonu predložen amandma. Predlagam, da se za prav 
kratek čas sestane kotmisija enotnega zbora in prouči predlog amandmaja ter 
zavzame stališče. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Ali se strinjate s predlogom tovariša 
Pungerčarja? Ali želi besedo še poročevalec zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Odrejam četrturni odmor, da bi se komisija lahko sestala. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 9.50.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Nadaljujemo sejo enotnega zbora. 
Besedo ima predstavnik komisije poslanec Stane Pungerčar. 

Stane Pungerčar: Komisija je obravnavala amandma, ki ga je pred- 
ložila skupina poslancev. Sprememba zadeva 2. točko. Predlagano je, da se v 
prvi vrsti besedi »dveh let« nadomestita z besedama »pet let« in analogno temu 
se spremeni tudi datum, »od prvega januarja 1974 do 31. decembra 1978«. 

Komisija sprejema amandma, ker ugotavlja, da so vse prizadete občine, ki 
so obravnavane s tem odlokom, uvrščene z zakonom o manj razvitih območjih 
pretežno med manj razvite. Komisija je upoštevala razmeroma velik obseg 
škode, ki je večja, kakor so bile dosedaj nekatere škode v naši republiki. Upo- 
števala je tudi utemeljitve, ki so jih poslanci dali k predlogu amandmaja, in 
sicer, da imajo občine zaradi škode tak izpad sredstev, da ga v dveh letih ne 
bodo mogle nadomestiti. Vsi ti razlogi so vodili komisijo, da je amandma spre- 
jela. Tudi enotnemu zboru delovnih skupnosti predlaga, naj ga sprejme. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Predlagatelj amandmaja je torej za- 
časna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za 
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proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj finan- 
ciranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove mnenje o predloženem amand- 
maju. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na- 
men zakona je, da se s posojilom konsolidira jo občinski proračuni tako v letoš- 
njem letu kakor v letu 1973 in pri nekaterih tudi v letu 1974. Če bi se pojavile 
težave — verjetno je, da se bodo pri posameznih proračunih pojavile — smo 
menili, da bi jih reševali takrat. 

Drugo, kar nas je vodilo pri sestavljanju tega zakona, je, da smo upoštevali 
podobne oziroma celo enake pogoje posojil, ki so jih dobila druga območja v 
podobnih primerih, ko jih je prizadela naravna nesreča. Vendar argumenti v 
zvezi s predlaganim amandmajem prepričljivo utemeljujejo, da je treba podalj- 
šati odplačilo posojila in zato ne nasprotujemo sprejemu takšnega amandmaja. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije za mnenje! (Predstavnik se strinja.) 

Začenjam razpravo o odloku in o amandmaju. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Če se nihče ne javi k besedi, končujem razpravo in dajem najprej na 
glasovanje amandma. Ker besedila še niste prejeli, ga bom še enkrat prečital. 

Predlagamo, da se II. poglavje spremeni tako, da se glasi: »Posojilo se daje 
za dobo petih let, s tem da bo odplačano od 1. januarja 1974 do 31. decembra 
1978.« 

Kdor je za tak amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem predlog odloka. Kdor je za odlok, naj dvigne roko! 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je enotni zbor soglasno sprejel predlog odloka o dodelitvi 

posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije občinam na območju SR Slovenije, 
prizadetim ob poplavah in neurju v letu 1972. 

O izidu glasovanja bom obvestil predsednika republiškega zbora. 
S tem je dnevni red današnje seje pri kraju in končujem sejo. 
Poslance gospodarskega zbora obveščam, da takoj nadaljujejo sejo v tej 

dvorani. Poslanci prosvetno-kulturnega zbora bodo imeli čez pol ure sejo v sejni 
dvorani na Magistratu. Poslanci socialno-zdravstvenega zbora pa bodo imeli sejo 
prav tako čez pol ure v veliki dvorani v poslopju izvršnega sveta. 

(Seja je bila končana ob 9.55.) 
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ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 

22. seja 

(20. oktobra 1972) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Na podlagi 1. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pričenjam 22. sejo enotnega zbora delovnih 
skupnosti skupščine SR Slovenije. 

Predsednik gospodarskega zbora, ki bi sicer moral voditi današnjo sejo, je 
odsoten, zato bom v smislu citiranega člena vodil sejo jaz. 

Odsotnost so opravičili poslanci gospodarskega zbora: Ivan Atelšek, Alojz 
Antončič, Janez Beravs, Natan Bernot, Tone Bole, Franc Cuznar, Cvetko Do- 
plihar, Marko Drnovšek, Janez Eržen, David Jazbec, Drago Justin, Franc 
Kolarič, Franc Korelc, Janez Kučan, Jurij Pirš, Štefan Podričnik, Tone Polajnar, 
Egon Prinčič, Stane Simšič, Jože Slavič, Tone Škvarč, Janez Ster, Jože Žagar, 
Dimitrij Furlan in Anton Grošelj; poslanci prosvetno-kulturnega zbora: Jože 
Grošelj, dr. Boris Kuhar, Milan Merčun, Janez Pešec, Dušan Sinigoj, Majda 
Slajmer-Japelj in Anton Troha; poslanci socialno-zdravstvenega zbora: Boris 
Filli, dr. Bojan Fortič, dr. Vida Gerbec, dr. Irena Ivančič, Tončka Lovše, dr. 
Mitja Mrgole, Matija Malešič, dr. Dušan Mis, dr. Bojan Spicar, dr. Vojteh 
Pertot in dr. Milan Hodalič. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 21. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine 

SR Slovenije; 
2. osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji; 
3. osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela v SR Sloveniji; 
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov; 
5. osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brez- 

poselnosti ; 
6. osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju 

pripravnikov v organizacije združenega dela. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Besedo ima tovariš Hasl. 
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Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Me- 
nim, da bi moral tudi enotni zbor obravnavati situacijo, ki je nastala v zvezi z 
abstinenco 23 poslancev gospodarskega zbora pri glasovanju za odvzem poslan- 
ske imunitete poslancu Vujčiču. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši! Predlagam, da bi v da- 
našnji dnevni red vključili tudi razpravo o osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. Čeprav 
sta za sklepanje o tem zakonu pristojna gospodarski in republiški zbor, menim, 
da so vprašanja, ki jih rešuje ta zakon, tako pomembna, da bi lahko dal enotni 
zbor k njim vsaj mnenje oziroma pripombe. Ce je mogoče, naj zbor o njih raz- 
pravlja pri drugih zakonih, ki so danes na dnevnem redu. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Ali lahko predstavnik izvršnega 
sveta zavzame stališče do tega predloga? Besedo ima tovariš Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Stop- 
nje bodo določene s posebnim zakonom, ki ga boste dobili v razpravo in odlo- 
čanje takrat, ko se bo določal obseg splošne in kolektivne porabe. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Glede na to pojasnilo menim, da ni 
potrebno razširiti dnevnega reda. 

Ker so medtem prišli v dvorano tudi poslanci republiškega zbora, bi preki- 
nili sejo enotnega zbora. Poslušali bomo odgovor na poslanska vprašanja, ki so 
jih v zvezi z dogodki na Koroškem postavili: Otmar Sekavčnik, poslanec gospo- 
darskega zbora, dr. Vlado Benko in Boris Feldin, poslanca prosvetno-kulturnega 
zbora, dr. Zdravko Javh, poslanec socialno-zdravstvenega zbora in Martin Košir, 
poslanec republiškega zbora. Danes smo prejeli še poslansko vprašanje, ki ga je 
postavil Ivan Kreft, poslanec republiškega zbora. 

Vsa ta vprašanja so si po vsebini podobna. Zato je bil izvršni svet mnenja, 
da na vsa vprašanja odgovori hkrati in s tem zajame celotno problematiko, ki jo 
podpirajo poslanska vprašanja. 

Besedo ima podpredsednik dr. France Hočevar. 
Se prej naj vas opozorim, da se je s tem pričela skupna seja enotnega in 

republiškega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 15.50.) 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo. Tovariš Hasl je 
predlagal, naj enotni zbor obravnava situacijo, ki je nastala z glasovanjem 23 
poslancev gospodarskega zbora. Ali poslanec vztraja pri predlogu? Besedo ima 
Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Opro- 
ščam se, da sem spremembo dnevnega reda predlagal ob nepravem času. Moj 
glasbeni posluh je pač nekoliko bolje razvit ko politični. Razširitev dnevnega 
reda sem predlagal predvsem zaradi tega, da bi brez osebnih žalitev ob števil- 
nih kuloarskih ocenah vendarle razčistili bistvo problema. 

17» 
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1. Glasovanje poslancev je presenetilo javnost. Nekateri pa ga mislijo po- 
zabiti s preprosto ugotovitvijo, da je to zopet nova akcija poslancev. 

2. Vsaka primerjava s tako imenovano akcijo 25 poslancev je nevzdržna. 
Pri sedanjem primeru se je pokazal nezainteresiran odnos do osebnega okori- 
ščanja, če se ni pokazalo celo tiho odobravanje kriminala in korupcije. In to v 
času pisma in resnih želja, da se ta kriminal odpravi. 

3. Javnosti je potrebno povedati, ali so bili poslanci dovolj jasno obveščeni 
o zadevi Vujčič. Zanj sem zvedel iz časopisov. Večina izgovorov se namreč opira 
na neobveščenost. Ali so bili poslanci gospodarskega zbora še pred odločanjem 
obveščeni, da je Vujčič emigriral? Če so bili, potem prosim za jasno oceno dela 
teh poslancev —• gospodarstvenikov oziroma direktorjev. Ce menimo, da je 
pismo tovariša Tita resna stvar, se zadeva ne sme končati z bolj ali manj blago 
obsodbo, ker bi to koristilo vsem tistim, ki si sedanjo situacijo prizadevajo pri- 
kazati v drugačni luči. Ali ne bo javnost menila, da imajo vsi od vrha stopnišča 
pa do kleti toliko masla na glavi, da problemov sploh ne morejo rešiti? 

4. Sem za enakost pred zakoni, sem za enako kazen za enak delikt, toda z 
majhno dodatno pripombo. Ker so politične posledice delikta, ki ga stori oseba 
na vodilnem položaju ali funkcionar, veliko večji, kot če ga stori delavec, mora 
biti tudi kazen za vodilnega delavca večja in ostrejša kot za delavca. 

O poslancih javnost že tako nima dobrega mnenja. V razpravah o nujnosti 
sprememb skupščinskega sistema je vedno več — mnogokrat tudi upravičenih 
— negativnih ocen o delu in liku poslanca. 

V želji, da bi si poslanci natočili čistega vina, in tudi v obrambo osebnosti 
poslanca kot nosilca teženj volivcev in za ohranitev čistosti obraza nas, ki bomo 
prišli kot zadnji poslanci v zgodovino razvoja našega skupščinskega sistema, že- 
lim, da obravnavamo to vprašanje. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: O predlogu tovariša Hasla naj po- 
vem tole mnenje: Menim, da so vsi poslanci in prav tako tudi poslanci gospodar- 
skega zbora odgovorni predvsem svojim volivcem. Da je to res, nam kažejo tudi 
že obravnave o glasovanju posameznih poslancev. Zato menim, da ni nobenih 
razlogov, da s to točko razširjamo današnji dnevni red. Ta vprašanja naj se rešu- 
jejo v bazi ali v okviru družbenopolitičnih dejavnikov. 

Ne glede na to moram dati predlog za razširitev dnevnega reda na glaso- 
vanje. Kdor je za razširitev dnevnega reda s točko, ki jo je predlagal poslanec 
Hasl, naj dvigne roko! (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Vsi 
poslanci so proti.) 

Predlog ni sprejet. 

Sedaj lahko preidemo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobri- 
tev zapisnika 21. seje enotnega zbora delovnih skupnosti. Zapisnik ste prejeli. 
Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sredstvih za delo upravnih organov v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je 
skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Kot gradivo ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega 
zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vpra- 
šanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, poročilo zako- 
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nođajno-pravne komisije ter mnenja, stališča ter predloge zasedanja delegatov 
občin. Ali želi predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti zakon? Prosim, 
besedo ima tovariš Prijatelj. 

Marjan Prijatelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zakon o sredstvih za delo upravnih organov je potrebno sprejeti. Dne 
31. decembra 1972 bomo namreč prenehali uporabljati temeljni zvezni zakon. 
Predlagani osnutek zakona ureja financiranje upravnih organov na novih 
načelih. Vsebina sedaj veljavnega zakona se precej skrči, tako da zakon pred- 
pisuje le splošne temelje za financiranje dela uprave in najnujnejša strokovno- 
tehnična pravila o uporabi sredstev v upravnih organih, način zagotavljanja 
sredstev pa zakon prepušča družbenemu dogovoru, ki ga sprejmejo republika, 
občine in sindikati. Ta dualizem je v skladu z današnjim razvojem samo- 
upravljanja in s specifičnim položajem uprave v našem družbenem sistemu. 
Gre namreč za dolžnost družbenopolitične skupnosti, da za izvajanje zakonov 
organizira ustrezno upravo in da za uresničitev te naloge tudi razpolaga s pro- 
računskimi sredstvi. 

Osnutek zakona ima namen uresničiti že dolgo časa uveljavljeno ustavno 
načelo, naj imajo upravni delavci družbenoekonomski položaj, kot ga imajo 
delavci v delovnih in drugih organizacijah. Neurejeno financiranje uprave je 
privedlo do tega, da so strokovnjaki zapustili upravo in odšli v organizacije, 
katere so bolje nagrajevale njihovo strokovno znanje in delo. Zaradi tega 
kadrovska situacija v upravnih organih ni zadovoljiva, kar često občutijo občani 
in delovne organizacije, ki pri upravnih organih uresničujejo svoje pravice in 
dolžnosti, ki temeljijo na predpisih. 

K osnutku zakona je predložen tudi koncept družbenega dogovora, ki pri- 
bližno prikaže, kakšna naj bi bila njegova vsebina. Iz njega je razvidno, da bo 
bodoče financiranje upravnih organov temeljilo na naslednjih načelih: 
  neposredna podlaga za financiranje upravnega organa je sistemizacija 

delovnih mest, ki mora biti oprta na delovni program organa; 
  sistemizacijo občinske uprave mora potrditi občinska skupščina, sistemi- 

zacijo republiške uprave pa izvršni svet; 
  kot metodologijo za izvedbo financiranja se uporablja samoupravni spo- 

razum, ki ga sprejmejo upravni organi. 
V razpravi o zakonu so bili izraženi nekateri pomisleki k 6. členu zakona. 

Nekateri menijo, da je ta člen nepotreben, ker je uprava dolžna opravljati vse 
naloge in ker družbenopolitične skupnosti upravo za to tudi financirajo. Medtem 
ko je prva trditev pravilna, pa drugi ne bi mogli v celoti pritrditi. Kar precej 
primerov je, ki zgovorno kažejo na to, da uprava ne dobi dovolj sredstev, da bi 
lahko v celoti in pravočasno opravljala svoje naloge. Tu ne gre za vprašanje, ali 
uprava mora opravljati naloge ali ne, temveč gre za vprašanje kdaj, koliko in 
kako jih lahko opravi. Ta člen torej nima namena favorizirati upravnih organov, 
temveč predvsem zaščititi interes občanov in delovnih organizacij, ki po zakonu 
uresničujejo svoje pravice in dolžnosti. Za slovensko družbeno skupnost kot 
celoto in za posameznika v tej skupnosti ne more biti vseeno, da na primer v 
eni občini lahko občan dobi zadevo rešeno v enem dnevu, v drugi v enem 
tednu, v tretji pa po več mesecih. Podobne razlike so tudi glede strokovnosti 
opravljenega dela, kar ima za posledico, da se morajo občani, ki dobijo ne- 
ustrezne določbe, pritoževati in s tem izgubljati čas že zaradi formalno slabo 
napravljenih odločb v upravnem postopku. 
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Namen 6. člena je torej predvsem ta, da upravni organi opozorijo skupščino 
družbenopolitične skupnosti, da v obstoječih razmerah in pogojih dela z doblje- 
nimi sredstvi časovno in kadrovsko niso sposobni reševati zadev tako, kot lahko 
po naših predpisih in ustavni zaščiti to pričakujejo občani in delovne organi- 
zacije. Prizadevati se moramo za to, da bo občan lahko takoj uresničil svojo 
pravico ali svojo dolžnost, razen če temu ne nasprotujejo posebej predpisani 
postopki ali objektivne tehnične ovire. 

To so najpomembnejše posebnosti tega zakona. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Zeli morda besedo še poročevalec 
začasne komisije enotnega zbora. (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! K posameznim 
členom osnutka imam samo nekaj pripomb. 

K 3. členu: Mislim, da osnov in meril za določanje sredstev za delo upravnih 
organov ne bi bilo treba določati s posebnim družbenim dogovorom, ker imamo 
za to splošni družbeni dogovor in samoupravne sporazume. 

O 6. členu imam navzlic pojasnilu drugačno mnenje. Ne moremo priča- 
kovati, da bi upravni organ postavil skupščino pred dejstvo. Skupščina ne more 
in ne zna sama strokovno odločiti, kaj bi bilo najbolje storiti, zlasti pa menim, 
da je upravni organ dolžan predlagati skupščini, kaj lahko stori z dodeljenimi 
sredstvi. Da za vse ne bo dovolj sredstev, vemo. Sele potem bo lahko skupščina 
ocenila, katere so prioritetne naloge, ki naj jih opravi upravni organ. Sicer ni 
najboljša primerjava tega vprašanja s podobnimi na drugih področjih, vendar 
vemo, da izobraževalna skupnost sama predlaga, če sredstev ni dovolj, katere 
izdatke je treba omejiti. Naj se kar lepo še drugi tako menijo, ne pa odborniki 
v skupščinah občin, na katere bi potem leteli očitki, da so oni sklenili, kaj naj 
dela uprava. 

K 9. členu imam podobno pripombo kot k 3. členu. Sredstva za osebne 
dohodke upravnih organov naj se odmerjajo na podlagi družbenega dogovora. 
Zato posebne rešitve niso potrebne. 

K 12. členu: Drugi odstavek predvideva, da so lahko polna skladov za 
opremo in skupno porabo še drugi skladi. Kateri skladi so še potrebni poleg 
omenjenih skladov? Če ne vemo, potem naj se zakon dopolni, ko bodo nastale 
potrebe za nove sklade. 

Po 15. členu lahko skupščina družbenopolitične skupnosti predpiše amorti- 
zacijo za opremo upravnih organov. Menim, da bi lahko za te potrebe črpali 
sredstva iz splošno predpisane amortizacije. 

Drugi odstavek 28. člena omogoča, da skupščina izjemoma določi, da se 
lahko sredstva, ki jih dobi upravni organ kot plačilo za opravljanje lastne 
dejavnosti, uporabljajo kot sredstva za delo tega organa. V tem primeru zmanjša 
sredstva za delo, ki jih daje upravnemu organu iz proračuna. Zavzemam se za 
bolj jasne finančne odnose. Predložena rešitev je nevarna zaradi tega, ker bi 
bil upravni organ stimuliran, da posveča večjo pozornost tistim upravnim 
nalogam, ki bi mu zagotavljale večji dohodek. Zato naj se vsi dohodki upravnih 
organov stekajo v proračun. 

37. člen predvideva, da družbenopolitična skupnost, ki ne pristopi k sklenitvi 
družbenega dogovora, uporablja za določanje in zagotavljanje sredstvo upravnim 
organom merila, ki jih je uporabljala prejšnje leto. Ali taka rešitev ne bi 
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povzročila, da bi dobil upravni organ več sredstev, kot jih potrebuje. Ta določba 
ni potrebna, ker lahko družbeni dogovori in samoupravni sporazumi rešijo tudi 
posebnosti. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Kdo še želi razpravljati? Nihče več? 
Končujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva mnenja, sta- 
lišča in predloge, dane v poročilih, predloge tovariša Feldina. 

3. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 20. novembra letošnjega leta. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor predlog sklepa soglasno sprejel. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, ki ga je predložil izvršni svet. 

Kot gradivo ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega 
zbora, poročilo zakonodajno-pravne komisije, mnenja, stališča in predloge za- 
sedanja delegatov občin, poročilo republiške konference SZDL Slovenije, stališča 
mestne konference SZDL Ljubljana. K osnutku zakona sta dala mnenje tudi 
gospodarski zbor in republiški svet ZSS. Osnutek zakona je že obrazložil član 
izvršnega sveta tovariš Jože Florjančič. Želita besedo poročevalca začasne 
komisije enotnega zbora in zakonodajno-pravne komisije? Besedo ima tovarišica 
Mara Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Naj 
na kratko obrazložim nekatera stališča začasne komisije enotnega zbora. Ko- 
misija je ugotovila, da predstavljata ta in naslednji zakon logično uresničevanje 
ustavnih amandmajev. Oba vsebujeta nekatere pričakovane načelne spremembe 
davčnega sistema, za katere &e je pokazala potreba že pred leti. Pretirano visoka 
obremenitev poslovnih stroškov in visoka obremenitev delovno intenzivnih 
delovnih organizacij je namreč povzročila vrsto negativnih posledic, ki so vpli- 
vale na notranje in zunanje poslovanje delovnih organizacij, panog in širših 
gospodarskih grupacij. Neustreznost sedanjega davčnega sistema pa je vplivala 
tudi na inertnost sistema financiranja javnih potreb. 

S tega vidika je bila že ob predlogu za izdajo zakona razčiščena potreba po 
učinkovitejši davčni reformi. Zato je začasna komisija pozitivno ocenila pred- 
ložena osnutka in ju v načelu podprla. V razpravi pa je komisija ugotovila, da 
še ni rešena vrsta zelo pomembnih vprašanj, ki v tej fazi razprav prav gotovo 
nekoliko ovirajo odločanje o taki ali drugačni rešitvi. 

Komisija je opozorila na pomanjkljivost, da hkrati s tem zakonom niso 
bili predloženi tudi predpisi o financiranju samoupravnih interesnih skupnosti, 
kar bi omogočilo ocenitev vse obremenitve gospodarstva in dalo celovit pregled 
nad oblikovanjem virov sredstev za financiranje skupnih družbenih potreb. 
Komisija sodi, da je treba to pomanjkljivost odpraviti pred sprejemom predloga 
zakona. Ni namreč jasno, ali bo tudi del prispevkov za financiranje samouprav- 
nih interesnih skupnosti prevaljen na obdavčitev poslovnih rezultatov ali pa bo 
obdavčen samo osebni dohodek. Odprto je vprašanje, kako bo nov davčni 
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sistem vplival na financiranje družbenopolitičnih skupnosti. Očitno je, da bo 
nastal problem v občinah, ki imajo v strukturi gospodarstva slabše akumulativne 
dejavnosti in ki imajo veliko dnevno migracijo delavcev. Izražena je bila 
bojazen, da se bodo občine zapirale in da bodo nadomestile izpadli dohodek 
s povečanjem davčne stopnje. 

Komisija je menila, da bi se ti problemi sicer lahko rešeli z enotnim 
republiškim davkom, vendar je ocenila, da ga je treba še proučiti, ker bi bil 
to lahko le začasen in prehoden ukrep, ki ne bi bil v skladu z ustavo. Proučiti 
bi bilo treba tudi možnost razmejitve obdavčitve med občino in republiko glede 
na posamezne dejavnosti, pri čemer naj bi občine imele v pristojnosti predvsem 
tiste dejavnosti, na katere imajo neposreden vpliv. 

Tretje pomembno načelno vprašanje, ki ga je komisija obravnavala, je 
prevalitev davka na poslovni uspeh. Komisija je sodila, da bi bila glede na 
ugotovljene probleme pri izdelavi sedanjega davčnega sistema upravičljiva so- 
razmerno večja obremenitev poslovnega uspeha, kot jo predvideva osnutek 
zakona, prav tako pa je v prvem obdobju potrebna večja previdnost. Novi 
instrumenti naj se v praksi najprej preizkusijo. 

Začasna komisija je ugotovila, da je treba v osnutku zakona izpopolniti še 
nekatere druge rešitve. Tako je menila, da pojem davčnega zavezanca ni dovolj 
natančen. To velja za temeljne organizacije združenega dela in za delovne 
organizacije s področja negospodarskih dejavnosti, ki naj ta davek plačujejo. 

Komisija je imela več pripomb tudi k davčni osnovi v zvezi z ugotavljanjem 
odbitnih postavk. Tako je o priznavanju stroškov investicijskega vzdrževanja 
menila, da je treba te stroške normirati že v tem zakonu ah pa v posebnem 
zakonu. Ne bi bilo primerno, da bi se za ugotavljanje davčne osnove sklepali 
posebni družbeni dogovori ah samoupravni sporazumi. 

Podobnega mnenja je bila tudi glede priznavanja amortizacije. Maksimalna 
meja naj se določi z zakonom. Maksimalna stopnja osebnih dohodkov pa naj se 
priznava na podlagi samoupravnih sporazumov z vključenim faktorjem stimu- 
lacije. Nekateri poslanci pa so bili mnenja, da bi bilo bolj primerno merilo 
družbeni dogovor in ne samoupravni sporazum. 

Začasna komisija je kritično ocenila določilo, da se osebni dohodki v delov- 
nih organizacijah ne morejo izplačati, preden ni poravnan davek. Tega določila 
ni mogoče uresničiti, poleg tega pa je politično nevzdržno. 

Komisija je sprejela še nekatere podrobne pripombe k posameznim členom. 
Komisija meni, da je treba osnutek sprejeti, predlagatelj pa naj vse pri- 

pombe prouči in jih v predlogu ustrezno upošteva. Hkrati bi povedala, da je 
gospodarski zbor sprejel k osnutku zakona enake pripombe. Podrobnosti so 
razvidne iz pismenih poročil. Ker je predstavnik izvršnega sveta v današnjem 
ekspozeju povedal, da je izvršni svet nekatere pripombe že sprejel, menim, da 
jih ni treba podrobneje obravnavati. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Želi besedo poročevalec zakono- 
dajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Opravičujem 
se, da vas zadržujem, vendar bi rad povedal, da lahko imajo nekatere rešitve 
zakona negativne posledice. 
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Na podlagi posvetov z nekaterimi poslanci našega zbora dajem k osnutku 
zakona naslednje pripombe: 

1. Osnovna pomanjkljivost razprave o tem zakonu je, da ne moremo hkrati 
razpravljati o financiranju samoupravnih skupnosti. Brez teh predpisov ne 
bomo mogli sprejeti tega predloga zakona. Ker pa bi bil nov davčni sistem 
uveljavljen že ob pričetku prihodnjega leta, mislim, da je ta zahteva dovolj 
utemeljena. Ce ne bo uresničena za prehod na nov sistem in bodo morebitne 
improvizacije zavirale delo ali pa celo poslabšale položaj samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. 

K posameznim členom imam naslednje pripombe: 
K 7. členu: Ni ustrezno besedilo: »Organizacija, ki ustvarja, dohodek de- 

loma po načelih gospodarskega poslovanja deloma po načelih negospodarske 
dejavnosti.« Gospodarno so namreč dolžne poslovati vse delovne organizacije, 
ne samo gospodarske organizacije. Zato bi morah obe dejavnosti bolj načelno 
definirati. Tudi na področju izobraževanja imamo dejavnosti, ki del sredstev 
ne pridobivajo iz družbenih virov. To so otroški vrtci, šolske kuhinje, delavnice 
pri strokovnih šolah in podobno. Prosim, da bi se ta nejasnost odpravila. 

V 8. členu naj se sprejme druga varianta. 
K 15. členu: Pri načinu ugotavljanja višine amortizacije menim, da bi morale 

biti upoštevane ne samo vrste poslovnih sredstev, marveč tudi njihov namen. 
Višina amortizacije naj se določi tudi s samoupravnimi sporazumi sorodnih de- 
lovnih organizacij. Opozarjam na primerno amortizacijo opreme raziskovalnih 
organizacij, ki postane neuporabna veliko prej, preden dotraja. Take izjemne 
primere bi morali zavarovati s posebnim členom. 

16. člen predvideva kot odbitek tudi samoprispevku. Da ne bi prišlo do 
izigravanj, naj zakon določi zgornjo mejo prispevkov od celotnega dohodka, 
ki se ne obdavči. Mejo naj določijo strokovnjaki. 

K 22. členu: Vlaganja v izobraževanje strokovnih kadrov in v raziskovalno 
dejavnost so enako pomembna za razvoj gospodarstva kot gradnja energetskih 
infrastrukturnih objektov. Zato je treba davčnega zavezanca oprostiti davka 
tudi za tisti del dohodka, ki ga vloži v gradnjo ali pa v sklade za izobraževanje 
oziroma raziskovalno delo. Sem sodijo tudi skladi za strokovno izpopolnjevanje. 
Sprememba tega člena je potrebna že zaradi pravilnega razumevanja. Kazenske 
obresti naj bodo enake, če so sploh potrebne. Ker si davčne napovedi in 
akontacije ni izmislil upravni organ, marveč je to obveznost po zakonu, je 
vprašanje, ali so za to potrebne obresti. To naj razčistijo pravniki. 

K 49. in 50. členu pa imam pripombo, da bo podjetje za izigravanje davčne 
obveznosti pripravljeno plačati milijon din, ki ga bo odštelo od nezakonito 
pridobljenih milijonov. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima Lojze Fortuna. 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da dam nekaj pripomb k zakonu o davku iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. 

1. Sistem davkov, zlasti če gre za obdavčitev organizacij združenega dela, 
je pomemben element enotnosti jugoslovanskega trga. Zato je treba zagotoviti 
čimvečjo usklajenost davčnega sistema med republikami in to predvsem pri 
opredelitvi davčne osnove in davčnega zavezanca. 
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2. Pri vseh teh spremembah je treba stremeti za tem, da se čimbolj 
uveljavi načelo racionalnosti, česar za sedanji sistem, zlasti če vključimo pro- 
metni davek, ne moremo trditi. 

3. Treba je vsaj proučiti možnost uvedbe še tretje osnove za obračun pri- 
spevkov oziroma davkov. To je kategorija vloženih sredstev, ki naj bi bila 
eden izmed elementov za bolj racionalno gospodarjenje s sredstvi. 

Če iz teh predpostavk ocenjujem tudi osnutek zakona, ki je danes v obrav- 
navi, moram ugotoviti: 

1. Iz dosegljivih virov je znano, da med republikami še ni dosežen sporazum 
niti o najosnovnejših elementih novega davčnega sistema, kot sta davčna osnova 
in davčni zavezanec. Če tega sporazuma ne bo, lahko sprejetje republiških 
zakonov povzroči, da bomo imeli v Jugoslaviji šest ali celo osem davčnih 
sistemov. Ni si težko predstavljati, kako bi taka raznoterost vplivala na pogoje 
gospodarjenja, zlasti še v organizacijah, ki imajo svoje enote na območju več 
republik. Takih organizacij pa je vsak dan več, pri čemer brez dvoma prednjači 
trgovina, ki je med vsemi gospodarskimi dejavnostmi najbolj razširjena na 
vsem jugoslovanskem prostoru. Večje razlike v davčni politiki med republikami 
bi zavrle predvsem nadaljnje procese integracij, lahko pa bi v perspektivi 
pripeljale tudi do dezintegracij. 

2. Ko sem že pri davčni osnovi hotel ugotoviti, da so rešitve, ki so pred- 
lagane v tem osnutku, v načelu sprejemljive, in da bi obdavčenje celotnega 
dohodka brez odbitnih postavk, vključno z osebnimi dohodki, v veliki meri 
zadržalo slabost sedanjega sistema, ko so osnova za obdavčitev osebni dohodki, 
pa menim, da bi morali pred sprejetjem zakona razrešiti zlasti naslednja 
vprašanja: 

S spremembo davčne osnove se bo spremenilo obremenitev posameznih 
delovnih organizacij, pri čemer bodo — če se tako izrazim — na boljšem manj 
akumulativne delovne organizacije, obremenitev drugih pa se bo povečala. 

Iz obrazložitve je razvidno, da so to predvsem organizacije kovinske, ke- 
mične, živilske in grafične industrije, med panogami pa predvsem trgovina, kjer 
naj bi bil v globalu davek na dohodek približno 51'% ali za 30 milijonov din 
večji od sedanjega davka na osebne dohodke. Znotraj trgovine pa bodo te 
razlike glede na dosežene rezultate še občutno večje. S tem smo računali že ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona in moramo tako prerazdelitev — če smo 
v načelu za spremembo davčnega sistema —• tudi sprejeti. Drugo pa je, da so 
še zmeraj nerešena nekatera vprašanja v trgovini, ki so tesno povezana z obdav- 
čenjem dohodka in to: prometni davek na razliko v ceni, doseženo v prometu 
na debelo in pri uvozu, ki znaša 18 °/o in 60 %, in 30% depozit na vsa vlaganja 
v trgovinsko dejavnost vključno z zamenjavo dotrajane opreme od hladilnih 
naprav do transportnih sredstev. 

Če ne bomo rešili teh vprašanj, o katerih je že bil govor tudi v naši skup- 
ščini, bi bil z uveljavitvijo davka na dohodek obremenjen dohodek trgovine 
trikrat in to: z osnovnim zveznim prometnim davkom, z republiškim davkom 
na dohodek in s SO^/o depozitom. To pa ni le v nasprotju z načeli davčnega 
sistema, po katerih naj se vsak dohodek obdavči samo enkrat, marveč zaostruje 
tudi ekonomski položaj trgovine. V nasprotju z ocenami o visoki akumulativ- 
nosti trgovine je treba namreč na podlagi konkretnih podatkov ugotoviti, da 
znaša primanjkljaj trgovine v obratnih sredstvih, izračunan po predpisih pri 
pokrivanju zalog z dolgoročnimi sredstvi, približno 2 milijardi novih dinarjev. 
Če za pokritje tega primanjkljaja ne bomo našli sredstev — pri čemer se 
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zavedamo, da bo treba večji del pokriti iz dohodka trgovine — bodo organizacije 
s področja trgovine prisiljene znižati sedanji obseg zalog za okoli 40 °/o ne 
glede na posledice, ki jih bo to povzročilo v oskrbi tržišča in s tem tudi v 
proizvodnji. 

Odbitne postavke so po moji oceni sicer pravilno opredeljene, menim pa, 
da je treba podrobno opredeliti dve in sicer: 

1. Osebne dohodke, ki naj bodo odbitna postavka, in 
2. Višino amortizacije kot odbitne postavke. 
V načelu se strinjam z rešitvijo v besedilu 18. člena, da se odštejejo od 

dohodka kalkulativni osebni dohodki, ne pa — kot je predvideno v varianti — 
skupni osebni dohodki s stimulacijo. Menim, da samo tako lahko izključimo 
interes za nerealno izkazovanje dohodka, kot se navaja v obrazložitvi, ker bo 
dohodek zmanjšan za morebitne postavke in hkrati osnova za izračun dela 
osebnih dohodkov iz doseženega dohodka in za obračun davka. 

Drugi problem, ki se pri tem pojavlja in ki bi ga morah prav tako raz- 
rešiti, je vprašanje višine kalkulativnih osebnih dohodkov. Iz analize o izvajanju 
samoupravnih sporazumov je namreč razvidno, da so razlike v višini kalku- 
lativnih osebnih dohodkov med grupacijami občutne in da znašajo brez dodat- 
kov za pogoje dela 25% pa tudi več. To praktično pomeni, da bodo posamezne 
organizacije lahko obračunale za 25'% višje osebne dohodke za enako strokovno 
usposobljenost kot druge, ne da bi za to plačale davek na dohodek. 

Ce v postopku za usklajevanje meril za delitev dohodka in osebnih do- 
hodkov teh razlik ne bomo mogli odpraviti, so lahko osnova za odbitno postav- 
ko samo kalkulativni osebni dohodki, izračunani na osnovi posebnega dogovora, 
ne pa samoupravnih sporazumov, sicer bomo še bolj zaostrili probleme, ki so 
nastali zaradi različnih osnov in meril samoupravnih sporazumov. Še občutno 
večje pa so razlike v osebnih dohodkih, vključno s stimulacijo. Tu je med 
najvišjim in najnižjim osebnim dohodkom, preračunano na pogojno nekvalifi- 
ciranega delavca, razmerje 1 : 2. To pomeni, da bi nekatere delovne organizacije 
lahko izplačevale delavcem za isto strokovno usposobljenost dvakrat večje 
osebne dohodke, ne da bi pri tem obračunale davek na dohodek. Teorije, da so 
različni pogoji za ustvarjanje osebnih dohodkov za posamezne grupacije lahko 
eden izmed instrumentov za pospeševanje razvoja določenih dejavnosti, niso 
utemeljene. 

Za stimuliranje razvoja so povsem drugi instrumenti, predvsem davčne 
olajšave in politika do pospešene amortizacije kot odbitne postavke. Za osebne 
dohodke pa veljajo osnovna načela, vsebovana v zakonu in družbenem dogovoru, 
ki težijo k čim večjemu usklajevanju višine osebnih dohodkov za enako delo 
in za enako strokovno usposobljenost. 

Amortizacija kot odbitna postavka v zakonu ni definirana. Njeno višino 
naj bi določil poseben zakon oziroma samoupravni sporazum. Taka rešitev — 
čeprav povsem neopredeljena —• je sprejemljiva, vendar samo zato, ker do- 
pušča možnost, da se to vprašanje pozneje prouči. Po moji oceni bi morali prav 
z amortizacijo zagotoviti ekonomsko funkcijo davka na dohodek, ki je sicer 
fiskalni instrument. To pa pomeni, da enotna amortizacija, izračunana po 
minimalnih stopnjah za izračun davčne osnove, ne pride v poštev in da bo 
treba izdati tudi tako imenovano pospešeno amortizacijo, ki bo seveda različna 
po panogah oziroma po grupacijah. Pri amortizaciji se postavlja še vprašanje 
investicijskega vzdrževanja. Ti stroški bi morali biti odbitna postavka in to 
v obsegu, kot določa osnovni tekst 13. člena. Povsem nerazumljiva pa je varian- 
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ta, po kateri stroški investicijskega vzdrževanja ne bi predstavljali odbitne 
postavke. Taka rešitev bi bila nelogična, saj amortizacijo, ki je po vsebini 
najbližja dohodku in ki služi tudi za modernizacijo, priznavamo za odbitno 
postavko, vzdrževanja, ki je čisto stroške, pa po varianti 13. člena ne bi priznali. 

Davčno osnovo opredeljuje tudi 19. člen, ki predvideva, da davka ne bi 
plačale tiste organizacije, katerih davčna osnova bi bila manjša od 2% poslov- 
nega sklada oziroma 10°/o poprečno porabljenih osnovnih sredstev. Da je taka 
rešitev nesprejemljiva, kaže že orientacijski izračun, napravljen za vse gospo- 
darstvo na podlagi podatkov iz zaključnega računa za leto 1971. Po tem izračunu 
bi znašala davčna osnova približno 7 milijard dinarjev, 10 poprečnih poslovnih 
sredstev pa približno 4,5 milijarde ah 2/3 davčne osnove. To pa praktično 
pomeni, da bi bil z uveljavitvijo take olajšave pretežen del gospodarstva 
oproščen plačevanja davka od dohodka, kar bi imelo dve slabi posledici: 

1. Pomenilo bi stimulacijo za slabo gospodarjenje. 
2. Zahtevalo bi občutno višje davčne stopnje za tiste organizacije, ki do- 

segajo ugodnejše poslovne rezultate. 
Obdobje je nesprejemljivo. 
Zato bi bil v načelu proti uzakonitvi kakršnihkoli razmerij med poslovnimi 

sredstvi in dohodkom, ki bi sami posebej dajali avtomatično pravico do davčnih 
olaj šav. 

3. Davčni zavezanec naj bi bile organizacije združenega dela, ki ustvarjajo 
dohodek po načelih gospodarskega poslovanja. Taka opredelitev je povsem 
sprejemljiva, problem pa je usmerjanje davka po družbenopolitičnih skupnostih, 
kjer te organizacije opravljajo svojo dejavnost. Zlasti je to problem za trgovino, 
ki ima svoje enote — prodajalne in skladišča — v številnih občinah ne samo 
v Sloveniji, temveč tudi v drugih republikah. 

4. Za izvajanje tega zakona bodo potrebni številni tehnični vsebinski izvr- 
šilni predpisi. Ce jih predlagatelj ni mogel izdelati hkrati z osnutkom zakona, 
bi morali biti pripravljeni vsaj do takrat, ko bo v razpravi predlog zakona. 
Le tako se bo mogoče opredeljevati za posamezna njegova določila. Brez tega pa 
si je tako opredeljevanje težko zamisliti, saj rešitve v izvršilnih predpisih lahko 
pomenijo povsem drugačno materialno osnovo za posamezne organizacije oziro- 
ma grupacije gospodarstva. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo ima Jože Pogačnik. 

Jože Pogačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Novi zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR 
Sloveniji bi tak, kot je prikazan v osnutku, močno prizadel nerazvite občine 
pa tudi občine ob večjih centrih. Izračun za občino Domžale kaže, da bo občina 
izgubila 9,53% davka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ker obrati 
podjetij iz drugih občin še niso organizirani kot temeljne organizacije združe- 
nega dela, 34,66% davka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja pa zaradi 
tega, ker bo po novem zakonu davek temeljnih organizacij združenega dela iz 
drugih občin za zaposlene, ki se vozijo iz Domžal, pripadal tistim občinam. 

Naj omenim, da je dnevna migracija velika: 3900 delavcev se vozi iz občine, 
1150 pa v občino. Zaradi tega podpiram mnenje začasne komisije, da se to 
vprašanje prouči. Komisija namreč izraža bojazen, da nekatere občinske skup- 
ščine ne bi mogle nadomestiti izpada dohodkov iz dosedanjega prispevka iz 
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osebnega dohodka, ki pripada občinam glede na stalno bivališče zaposlenih, z 
večjimi obremenitvami temeljnih organizacij združenega dela in občanov. 

Zaradi tega je treba do sprejema predloga zakona ugotoviti, kako bo 
uvedba tega davka vplivala na dohodke posameznih občin in kako bodo le-te 
krile izpad dohodkov. Podpiram tudi predloge in mnenja začasne komisije ter 
odbora za finance gospodarskega zbora, da je čimprej skleniti medrepubliški 
sporazum, ki bo zagotovil enotnost davčnega sistema oziroma čimvečjo uskla- 
đenost davčnih sistemov v državi, kar je tudi eden izmed pogojev za ureditev 
enotnega jugoslovanskega trga. Prevelike razlike davčnih obremenitev bi zmanj- 
ševale konkurenčno sposobnost posameznih podjetij. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Zeli predstavnik izvršnega sveta 
odgovoriti na vprašanja poslancev — predvsem poslanca Feldina — glede finan- 
ciranja samoupravnih interesnih skupnosti? Besedo ima pomočnik republiškega 
sekretarja za finance, tovariš Jože Tepina. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za- 
hvaljujem se poslancem za pripombe in predloge, ki bodo prav gotovo omogočili 
izboljšanje zakona. Samo nekaj besed bi rad posvetil vprašanju, ki je bilo 
kategorično postavljeno v zvezi s financiranjem samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

1. Moram reči, da to področje pravzaprav ne spada v davčno področje. 
Davek je namreč namenjen samo za financiranje klasičnih funkcij države, 
prispevki pa so namenjeni samoupravnim skupnostim, ker je tu medsebojna 
menjava dela. Torej sta to popolnoma različni področji. 

2. Menim, da je treba ločiti davčni sistem in davčno obremenitev. Davčni 
sistem ne prinaša niti večje niti manjše obremenitve. V zvezi z davčnim si- 
stemom pa ni smotrno razpravljati o kvantifikaciji, ker bi ta lahko celo subjek- 
tivizirala posamezne odločitve, ki so v zvezi z davčnim sistemom. V kvantifi- 
kaciji naj se razpravlja, ko se bodo ugotavljale potrebe po sredstvih. Toliko 
o tem. 

3. K amortizaciji je bilo precej pripomb. Verjetno bo najboljša rešitev, da 
se amortizacija določi z zakonom ne pa s samoupravnim sporazumom, ker bi se 
delovne organizacije verjetno sporazumele, da bi bila amortizacija visoka 
odbitna postavka. 

4. O davkih se republike sporazumevajo prek komisije, v kateri so pod- 
predsedniki oziroma člani izvršnih svetov. Komisija bo skušala doseči enotna 
stališča v tistih točkah, ki zadevajo predvsem enotnost tržišča. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Kon- 
čujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v SR Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva mnenja, 
stališča in predloga, dane v poročilih in razpravi na današnji seji zbora. Izvršni 
svet naj predloži predlog zakona do konca novembra 1972. leta. 

Sklep dajem na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor sprejel sklep soglasno. 



270 Enotni zbor delovnih skupnosti 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov. 

Zakon je predložil izvršni svet. Obrazložitev smo slišali že danes dopoldne. 
Kot gradivo ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega 
zbora, poročilo zakonodajno-pravne komisije, mnenja, stališča in predloge de- 
legatov občin in poročilo republiške konference SZDL Slovenije. Mnenje k 
osnutku zakona je dal tudi gospodarski zbor. Želita besedo poročevalca začasne 
komisije enotnega zbora in zakonodajno-pravne komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in pred- 
lagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva mnenja, sta- 
lišča in predloge v poročilih. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži do konca novembra letošnjega 
leta. 

Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor predloženi sklep sprejel soglasno. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o za- 
poslovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti, ki ga je predložil 
izvršni svet. 

Kot gradivo ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega 
zbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Pripombe k osnutku je poslala 
tudi Zveza delavskih univerz Slovenije. Ali želi predstavnik predlagatelja še 
ustno obrazložiti osnutek zakona? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) Končujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Enotni zbor sprejema osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti 
za primer brezposelnosti. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga naj izvršni svet prouči vse predloge in pripombe 

k osnutku zakona. 
4. Predlog zakona naj izvršni svet pripravi do konca novembra letošnjega 

leta. 
Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor predloženi sklep sprejel soglasno. 

Na vrsti je 6. točka dnevnega reda, osnutek zakona o obveznem 
urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Osnutek zakona je poslal skupščini v obravnavo izvršni svet. Kot gradivo 
ste prejeli osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega zbora in poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. Pripombe je poslala tudi skupščina občine Krško. 
Ali želi predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti osnutek zakona? (Ne 
želi.) Ali želi besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora, dr. Ernest 
Petrič? (Ne želi.) Ali želi besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? 
(Ne želi.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima dr. Anton Košir, poslanec 
socialno-zdravstvenega zbora. 

Dr. Anton Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opozoril bi vas samo na pripombo oziroma predlog skupne komisije k 2. členu. 
Mislim, da je bil člen dopolnjen zaradi statusa stažistov-zdravnikov in stomato- 
logov, ki so ga dobili pred več leti. Takrat pripravništvo še ni bilo urejeno. 
Stažisti niso imeli urejenih osebnih dohodkov in stažiranje se ni štelo v delovno 
dobo. Pod pritiskom nekaterih delovnih organizacij in društev ter univerze se je 
regionalni zavod za zdravstveno varstvo zavzel za stališče, tako da je bil njihov 
status' administrativno urejen. S tem pa so stažisti le prevedrili 12 mesecev brez 
mentorstva, delali napoto drugim in bili najbolj zaželeni, kadar so manjkali. 
To se pravzaprav še sedaj dogaja. 

Sedanji sistem stažiranja bi morali odpraviti in mislim, da je sedaj lepa 
priložnost, da ga uredimo na novo. 

Predlagam, da bi poskušali najti rešitev. Doslej so si stažisti, ko so končali 
staž, poiskali novo službo. Sli so v različne zdravstvene organizacije ali v tujino, 
ker niso imeli obveznosti do organizacije, ki jim je plačevala staž. 

Za stažiste zdravnike naj velja enak režim kot za druge pripravnike. Pri- 
pravništvo naj opravijo v organizacijah, v katerih bodo kasneje delali. Te naj 
jim priskrbijo mentorja, da bodo dobili več praktičnega znanja in izkušenj. 

Posledice takšnega pripravništva bi bile: 

1. Nekoliko bi se zmanjšala fluktuacija. 
2. Pripravniki bi se bolje usposobili za opravljanje bodočega dela. 
3. Izboljšala bi se zasedba delovnih mest. 
Tudi delovne organizacije naj dobe določene obveznosti do pripravnikov. 

Mislim, da je s samoupravnimi sporazumi to možno urediti. Danes ni preveč 
zdravnikov, zato ni bojazni, da bi nekateri ostali na cesti. Vprašanje pa je, ali 
je v Ljubljani ali v Mariboru tako velik deficit kot v Trbovljah ali Idriji, kjer 
bi se verjetno tudi za pripravnike našlo mesto. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Želi še kdo razpravljati? Besedo 
ima podpredsednica izvršnega sveta dr. Aleksandra Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci! Tudi jaz se opravičujem, da se ne oglašam v zvezi s stališči 
prejšnjega govornika, vendar menim, da sem dolžna dati nekatera pojasnila, 
da ne bi mešali perečih problemov zdravniškega kadra na podeželju s problemi 
pripravništva. Menim namreč, da bi bilo povsem neodgovorno, če bi delovna 
mesta na podeželju zapolnjevali predvsem stažisti. To najbrž ne bi bila sistem- 
ska rešitev. Trdim celo, da to ne bi bila poštena rešitev za prebivalstvo na 
podeželju. Zato bi vas želela prav na kratko obvestiti o stališčih in akcijah, ki 
jih pripravlja izvršni svet v sodelovanju z vsemi zavodi in skupnostmi, ki 
delajo na tem področju. Pripravljamo dogovor z bolnišnicami v Sloveniji, da bi 
bih terenski zdravniki njihovi člani. To je način, s katerim bi odpravili nekakšno 
diskriminacijo zdravnikov na terenu v primerjavi z zdravniki, ki delajo v 
bolnišnicah. Ta dogovor bi moral pripeljati do tega, da bi imel zdravnik na 
terenu pravico in možnost sodelovati z bolnišnico in se v njej strokovno izpol- 
njevati. Bolnišnica pa bi imela ne le pravico, marveč tudi dolžnost poskrbeti, da 
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bi usposobljeni zdravnik nadomeščal zdravnika v času, ko se ta strokovno 
izpopolnjuje. Prepričana sem, da bo moč ta dogovor z vašo podporo uresničiti. 

Naslednji problem pa je zdravniški staž. To pripravništvo je treba organi- 
zirati tako, kot je predlagal prejšnji govornik. Pripravništva ne smemo več 
prepuščati stihiji. Tudi o tem so že prvi dogovori. Menim, da bi morali izpopol- 
njevanje v bolnišnicah, kliničnih centrih in na terenu in ne nazadnje tudi na 
medicinski fakulteti podrediti zahtevam po strokovni usposobljenosti zdrav- 
nikov. S tem bi lahko dosegli, da bi prenehala želja po podaljševanju študija 
medicine in da bi določen del praktičnega študija prenesli v zdravniški staž. 
Samo toliko sem vas želela obvestiti o vseh teh pripravah. Ko bodo predlogi 
dovolj organizacijsko pripravljeni, bodo v obliki osnutkov predloženi skup- 
ščini. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Besedo želi dr. Košir. 

Dr. Anton Košir : Se opravičujem! Bil sem neroden ali pa me niste 
razumeli. Nisem omenil, da so stažisti za delo na terenu, temveč sem opozoril na 
možnost, kako bi lahko delovna organizacija razporedila stažista na tisto mesto, 
kjer je najbolj potreben. To lahko stori, če je stažist v delovnem razmerju! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Končujem razpravo in predlagam, da sprejme enotni zbor naslednji 
sklep: 

1. Enotni zbor sprejema osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva 
in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah združenega dela. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet in pri. tem upošteva mnenja in 
predloge, dane v poročilih, in razpravo v zboru. 

3. Predlog zakona naj izvršni svet predloži do 20. novembra 1972. 
Sklep dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci dvig- 

nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je enotni zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu osnutka 

zakona. 
S tem smo dnevni red izčrpali. Končujem sejo in se zahvaljujem za sode- 

lovanje. 

(Seja je bila končana ob 17.05.) 



ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 

25. zasedanje 

(18. septembra 1972) 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
član predsedstva skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 9.15. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi 11. 'člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov 
začenjam 25. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je sklical 
predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določil 3. točke VII. ustavnega 
amandmaja in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red zasedanja je bil določen s sklicem in obsega naslednje točke: 
1. osnutek zakona o geodetski izmeri; 
2. osnutek zakona o zemljiškem katastru; 
3. osnutek zakona o poravnalnih svetih; 
4. osnutek sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega to- 

žilstva v SR Sloveniji s poročilom o stanju in problematiki sodišč in javnega 
tožilstva v SR Sloveniji; 

5. predlog sklepov in priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji 
z informacijo o stanju požarnega varstva v SR Sloveniji; 

6. predlog sklepov in priporočil o ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu z informacijo o ukrepih za izboljšanje prometne varnosti v SR 
Sloveniji. 

Obveščam vas, da so bili poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane 
na današnje zasedanje vabljeni tudi predstavniki predlagateljev gradiva za 
današnjo razpravo, izvršnega sveta, predsedniki matičnih odborov pristojnih 
zborov ter člani predsedstva skupščine SR Slovenije. 

V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite dva 
overitelja zapisnika. Ima kdo kakšen predlog. Ce ni predloga, potem predlagam, 
da za overitelja zapisnika izvolimo po abecednem redu občin, torej delegata 
občine Slovenske Konjice in Šentjur pri Celju, iz Slovenskih Konjic tovariša 
Pavla Filerja in iz Šentjurja pri Celju tovariša Ivana Vebra. Se s tem pred- 
logom strinjate? Ugotavljam, da se delegati strinjajo s predlogom. 

18 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o geodetski izmeri, ki ga je predložil v obravnavo izvršni svet. 

Osnutek zakona smo vam poslali dne 12. 7. 1972. Predstavnik predlagatelja 
k tej točki dnevnega reda je tovariš Miroslav Črnivec, direktor geodetske uprave 
SR Slovenije. Prosim ga, da da uvodno besedo. 

Miroslav Črnivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Skup- 
ščina SR Slovenije se v zadnjih letih že tretjič loteva sprejemanja zakonov 
geodetskega področja. Leta 1968 je bil sprejet zakon o katastru komunalnih 
naprav, leta 1970 pa zakon o geodetski službi. 

Z zakonom o geodetski izmeri in z zakonom o zemljiškem katastru, katerih 
osnutka danes obravnavamo, prehaja zakonska ureditev geodetske službe in 
geodetskih evidenc v sklepno fazo. S tem bodo uzakonjene vse oblike, ki so se 
razvile v procesu adaptacije geodetske službe in njenih evidenc iz dosedanje 
enostranske usmerjenosti v sodobno prostorsko službo za najširše družbene 
potrebe. Z zakonom o geodetski izmeri podrobno urejamo izvajanje, vzdrže- 
vanje in uporabljanje osnovnih geodetskih del, da bi vzpostavili matematične 
geodetske osnove s točkami na vsem ozemlju SR Slovenije in izdelali načrte 
in karte tega ozemlja. Ta dela so potrebna za republiške in občinske organe, 
za delovne in druge organizacije, občane in druge, ki rešujejo probleme v zvezi 
s prostorom in zemljišči. 

Osnutek zakona določa izdelavo podrobnih načrtov predvsem za mesta 
in naselja, za reševanje nalog v zvezi z urbanizacijo, urejanjem mest, delova- 
njem mestnih služb ter v zvezi z izdelavo in izvajanjem projektov vseh vrst. 
Nadalje je v osnutku zakona določena izdelava osnovnih topografskih načrtov 
v merilu 1 : 5000 ali 1 :10 000 na območju vse republike za potrebe regionalnega 
in urbanističnega planiranja republiških in občinskih služb, za generalno pro- 
jektiranje prostorskih posegov vseh sektorjev, kot so ceste, železnice in druge 
gospodarske panoge (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem itd.). 

Osnutek zakona določa tudi izdelavo osnovnih topografskih kart, za ob- 
močje SR Slovenije v manjših merilih za potrebe prostorskega planiranja, za 
delovanje republiških in medobčinskih služb in kot osnova za druge karto- 
grafske publikacije. 

Vse te načrte in karte lahko izdelamo le na osnovi mreže stalnih geodetskih 
točk, ki je tudi neposredno uporabna pri izdelavi in izvajanju tekočih pro- 
jektov. Zato njihovo izdelavo vključujemo v ta zakon. Iz navedenega sledi, 
da so ta dela pomembna za vso republiko in se izvajajo v enotnem sistemu in 
organizirano po programih, ki jih sprejemajo vse družbenopolitične skupnosti. 
Taka sistemska ureditev obstaja tudi v drugih republikah in tudi drugod po 
svetu. Glede na dosedanjo, zakonodajo smo pri izdelavi osnutka zakona zasledo- 
vali predvsem dva cilja: 

1. decentralizacija odločanja o izvajanju del in 
2. upoštevanje sodobnega tehničnega razvoja. 
Po dosedanjih predpisih je bila federacija pristojna za programiranje in 

financiranje pomembnih del geodetske dejavnosti, medtem ko so bila v pri- 
stojnosti republik in občin le manj pomembna delovna področja. Po pred- 
loženem osnutku zakona bodo republike in občine skupaj programirale in 
financirale izvajanje vseh najpomembnejših geodetskih del. Tako rešitev so 
narekovali skupni interesi družbenopolitičnih skupnosti, zlasti pri prostorskem 
in urbanističnem planiranju in urejanju. Hkrati pa s tem uzakonjujemo prakso 
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zadnjih petih let, ko republika in občine dogovorno skrbe za izdelavo geo- 
detskih načrtov, kart in drugih evidenc. 

Glede upoštevanja sodobnega tehničnega razvoja je v osnutku zakona pred- 
videno popolnoma svobodno izbiranje metod in postopkov pri izdelavi geodet- 
skih načrtov in kart. Z izvršilnimi predpisi in z normativi pa bodo urejena 
le vsebina, oblika in natančnost posameznih del in končnih rezultatov, kar bo 
omogočilo pospešeno uvajanje fotogrametrije in amortizacije v geodetske teh- 
nične postopke. 

V posebnem poglavju osnutka zakona so obravnavana geodetska dela, ki 
jih izvajajo ali naročajo delovne in druge organizacije za svoje posebne potrebe. 
Ta dejavnost je široka, saj zajema dela v zvezi z izvajanjem podrobnih projektov 
vseh gospodarskih sektorjev, inženirsko-geodetskih del pri gradnji in kontroli 
najrazličnejših objektov visoke gradnje, tunelov, žičnic, hidrocentral in izde- 
lavo specialnih načrtov in kart za posamezne specifične sektorje, kamor spada 
tudi vsa kartografska dejavnost za javne namene, kot so avtokarte, turistični 
zemljevidi itd. 

V osnutku zakona je predvidena možnost uporabe teh meritev za potrebe 
ažuriranja osnovnih geodetskih načrtov in kart, medtem ko je kvaliteta vseh 
teh del prepuščena neposrednim interesentom oziroma naročnikom, ki za po- 
sledice tudi odgovarjajo. 

K izdelavi osnutka zakona so prispevale tudi pripombe, izoblikovane v 
razpravah občinskih upravnih organov za geodetske zadeve in geodetskih de- 
lovnih organizacij, ki jih je predlagatelj večinoma upošteval. 

Delegate prosim, da s svojimi mnenji, predlogi in stališči pripomorejo h 
kvalitetnemu reševanju te materije. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima delegat iz občine Celje, tovariš Marjan Alšič. 

Marjan Ašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naj- 
prej predlagam, da mi dovolite v obeh zakonskih tekstih razpravljati hkrati, 
ker je materija povezana. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Vendar bi bilo treba opozoriti, kdaj 
gre za osnutek zakona o geodetski izmeri in kdaj za osnutek zakona o zemlji- 
škem katastru. 

Marjan Ašič: Najprej bom dal splošno pripombo k zakonom, ki 
obravnavajo geodetsko dejavnost. Ko razpravljamo o osnutku zakona o zem- 
ljiškem katastru in o osnutku zakona o geodetski izmeri, ne moremo prezreti, 
da je to le del zakonodaje, ki ureja geodetsko dejavnost na ozemlju SR Slove- 
nije. Menimo, da bi moral predlagatelj posredovati hkrati s tema zakonoma 
tudi novelo zakona o geodetski službi. S tem bi se izognili morebitnim kasnejšim 
nesoglasjem v zvezi z obravnavanima zakonoma in glede na predvideno novelo 
zakona o geodetski službi. Iz osnutka zakona o zemljiškem katastru izhaja, da 
gre ponovno za težnje po centralističnem in nesamoupravnem urejanju zadev 
v geodetskih službah in to zlasti na področjih, kjer smo v obdobju zadnjih 
dveh let imeli slabe izkušnje. Tu mislimo predvsem na člen 54, v katerega kljub 
dogovorjenemu drugačnemu pristopu ponovno vključujemo republiški račun- 

18* 
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ski center. Novela zakona o geodetski službi, ki so jo občinski organi in občinske 
uprave že dobili v razpravo, to naše mnenje potrjuje. 

K posameznim zakonom pa dajemo tele pripombe: 
Najprej k osnutku zakona o zemljiškem katastru: V 31. členu je predvidena 

varianta k prvemu odstavku glede financiranja. Po prvem odstavku bi samo del 
dejavnosti sofinancirale občine in SR Slovenija skupaj, del dejavnosti bi finan- 
cirale občine sajme, del dejavnosti pa bi financirala samostojno SR Slovenija. 
Po predlagani varianti pa bi SR Slovenija in občine sofinancirale vso dejavnost 
na podlagi medsebojnega dogovora. Vsa predvidena dela predstavljajo običajno 
v delovnem postopku celoto. Že začetna dela zahtevajo po prvem predlogu 
izključno financiranje občine. Na nerazvitih območjih se bo dogajalo, da občine 
finančno ne bodo zmogle že samega začetka dela. Zato menimo, da je le 
varianta primerna, in predlagamo, da se sofinancira kompletni delovni postopek. 
Zaradi tega predlagamo, da se pri 31. členu sprejme varianta prvega odstavka. 

Predlagamo, da se 32. člen dopolni z novim tretjim odstavkom, ki naj 
se glasi: »Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel lahko izvaja tudi 
geodetska delovna organizacija, če je za to pooblaščena.« V tem členu je 
namreč predviden nov postopek za ugotovitev posestnih meja, ki ga po predla- 
gani formulaciji v osnutku zakona lahko vodi samo občinski upravni organ za 
geodetske zadeve. Obstoječi sistem in način financiranja občinskih upravnih 
organov že sedaj povzroča velike kadrovske težave v vseh občinskih upravnih 
organih. Niti sedanji niti bodoči predpis pa ne predvideva bistvenega izbolj- 
šanja tega stanja. Zaradi težkih delovnih razmer in sistemskih slabosti v Slove- 
niji zelo primanjkuje kadrov na področju geodetskih zadev. Menimo, da bo 
predlagani postopek, ki bi ga opravljah samo upravni organi, še podaljšal 
že tako dolge roke, v katerih se rešujejo priprave za geodetske meritve. V 
nerazvitih občinah, kjer je pomanjkanje geodetskega kadra največje, bo poslo- 
vanje geodetskih upravnih služb zelo oteženo. Geodetske delovne organizacije, 
ki so v večjih centrih in ki so kadrovsko v boljšem položaju, pa bodo sposobne 
to nalogo izvršiti. 

V drugem odstavku 5. člena predlagamo, da se črta besedilo: »in ki se 
vršijo v republiškem računskem centru«. V tem členu je predvideno, da stro- 
kovna dela v zvezi z vzdrževanjem zemljiškega katastra, ki zahtevajo enotno 
mehanografsko-elektronsko obdelavo, financirajo skupaj SR Slovenija in občine, 
če se opravljajo v republiškem računskem centru. V razvitejših občinah že 
prehajajo na avtomatsko obdelavo za potrebe davčne službe, čemur bo sledil 
tudi register prebivalstva. Tako bodo imele občine ažuren pregled nad denarjem 
in prebivalstvom. Logična naslednja faza je, da ima občina tudi pregled nad 
svojim fizičnim prostorom in to v povezavi s prebivalstvom in denarjem. Torej 
bodo nastali občinski in medobčinski centri komunalnih evidenc, to je komunalni 
informacijski sistem. Ker Slovenija ni konfederacija občin, ampak integrirana 
celota, je nedvomno republiški interes, da je poslovanje komunalnih informa- 
cijskih sistemov čimbolj usklađeno, republika pa naj vrši regulativno dejavnost, 
ne pa neposredno operativo. Republiški denar ne more biti dan pod pogojem, 
da izvaja delo republiški center, ampak samo pod pogojem enotne obdelave. 
Zato menimo, da je glede na obstoječi sistem financiranja in na predvideno 
organizacijo dela nevzdržno, da republika sofinancira dela le pod pogojem, 
da jih opravlja republiška institucija. 

Povedal bom še nekaj pripomb k osnutku zakona o geodetski izmeri. V 
29. členu naj se doda nov tretji odstavek, ki naj se glasi: »Natančnejše pogoje 
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za upravljanje geodetskih merjenj za lastne potrebe, način prijavljanja in 
kontrolo predpiše geodetska uprava SR Slovenije.« V zvezi s to pripombo 
naj bi se v celoti črtala 30. in 31. člen. Osnutek zakona o geodetski izmeri pred- 
stavlja dobro osnovo za sistematično ureditev dejavnosti na področju geodetske 
izmere, ki bo služila kot osnova za vse dejavnosti v zvezi z načrtovanjem, 
urejanjem in upravljanjem s prostorom. 

Peto poglavje, ki govori o merjenjih zaradi izdelave geodetskih načrtov 
in ki jih opravljajo druge negeodetske organizacije za svoje potrebe v zvezi 
z gradnjo cest, električnih central, daljnovodov, industrijskih objektov in z 
regulacijo voda, je po našem mnenju pomanjkljivo obdelano. Menimo, da je 
zvezni temeljni zakon o izimeritvi zemljišč in zemljiškem katastru te zadeve 
bolje urejeval. Tudi hrvatska in srbska republiška zakonodaja predpisujeta za 
te vrste merjenj ne le prijavljanje del pri geodetskih upravnih organih, ampak 
tudi natančnejše pogoje, pod katerimi se morajo ta dela opravljati. 

Namen teh določb naj bi bil, da se zagotovi pregled nad geodetskimi 
deli pri izdelavi geodetskih načrtov, da se zagotovi minimalna natančnost in 
kvaliteta del, da se da možnost kvalitetne uporabe podatkov teh meritev 
za vzdrževanje katastrskih prostorskih evidenc ter možnost kvalitetnega prenosa 
projektov na teren, posebno v zvezi z ekspropriacijami zemljišč in urejevanjem 
lastninskih odnosov, kot so regulacije vodotokov, gradnja cest in podobno. Vse 
te pogoje naj bi zajeli v posebnem navodilu geodetske uprave SR Slovenije, 
v katerem naj bi podrobneje obravnavali tudi vsebino določil 30. in 31. člena 
osnutka zakona. Zato menimo, da se navedena člena lahko črtata, če bodo 
sprejeta posebna navodila. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Slavko Soršak, 
delegat občinske skupščine Maribor. 

Slavko Soršak: Tovariš predsednik, tovariši delegati! K razpravi 
se oglašam predvsem zato, da podprem pripombe in stališča, ki jih je pred- 
lagal tovariš Ašič. Tudi občina Maribor in nekatere druge občine ne sprejemajo 
takšnih predlogov zakonov, ki vnaprej opredeljujejo neko institucijo in ji z 
zakonom ter sredstvi dajejo monopolni položaj, kot je to določeno v 54. členu 
osnutka zakona o zemljiškem katastru. Menim, da ni potrebe, da vnaprej do- 
ločamo, da se neka dejavnost sofinancira le, če se bodo podatki obdelali v 
republiškem računskem centru. Republika bo morda res potrebovala podatke 
s tega področja in bo lahko zato uporabljala republiški center, ki bo po potrebi 
zbral podatke iz drugih centrov. Menim, da je treba predpisati le potrebne 
podatke in način obdelave, kje in kako bo občina obdelovala svoje podatke, 
pa je njena stvar. Danes se ustanavljajo tako imenovane banke podatkov za 
evidenco komunalnega gospodarstva, prebivalstva, davkov, ki bi bile popolne 
le, če bi imele tudi tako imenovane prostorske podatke. Ne bom ponavljal 
vseh razlogov, ki jih je navedel tovariš Ašič, podpiram pa pripombe k 31. 
in drugemu odstavku 54. člena osnutka zakona o zemljiškem katastru ter k 
29., 30. in 31. členu osnutka zakona o geodetski izmeri. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Zvonko Uršič, delegat iz 
občine Tolmin. 
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Zvonko Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Občina Nova 
Gorica, Idrija in Tolmin imajo k osnutku zakona o geodetski izmeri in k osnutku 
zakona o zemljiškem katastru naslednje pripombe: 

K 14. členu osnutka zakona o geodetski izmeri: V tem členu je predvideno, 
da je treba uskladiti osnovne topografske načrte v merilih 1 : 5000 in 1 : 10 000 
s stanjem na terenu vsakih 15 let. To usklajevanje bremeni občino. Predlagamo, 
da se zadnji odstavek tega člena dopolni v tem smislu, da financirata usklaje- 
vanje osnovnih topografskih in preglednih kart z osnovnimi topografskimi na- 
črti oziroma s stanjem v naravi, ki se vrši vsakih 15 let, republika in občina, 
vsaka polovico. Največ sprememb na terenu je na območju mest in naselij in 
jih predvidoma sproti vnašalmo v topografske načrte 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000 
ali 1 : 2500. Postopek usklajevanja osnovnih topografskih načrtov 1 : 5000 in 
1 : 10 000 s stanjem na terenu je strokovno najboljše izvršen s fotokopijami 
oziroma s topografskim načrtom 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 2000 in 1 : 2500. To delo 
opravlja geodetski zavod SR Slovenije in geodetski inštitut, ki uporabljata ori- 
ginalne načrte iz arhiva geodetske uprave SR Slovenije. S tem je ohranjena 
natančnost, preglednost in enotnost izdelave osnovnih topografskih načrtov. 

K 22. členu osnutka zakona o geodetski izmeri: Bolj smotrno in ekonomično 
bi bilo, če bi se lastnik zemljišča obvestil takoj po postavitvi izmeritvenega 
znamenja. Med postavljanjem izmeritvenega znamenja in časojn, ko geodetska 
uprava dobi nove načrte, mine najlmanj leto dni in v tem času so izmeritvena 
znamenja že lahko uničena. 

K 23. in 24. členu osnutka zakona o geodetski izmeri: Vsebina obeh členov 
naj se spremeni, ker pravi, da stroške prestavitve izmeritvenih znamenj nosi 
republika ali občina, če se pri nespremenjenem lastniku ali uživalcu spremeni 
na)membnost zemljišč. Lastnik je z vzpostavitvijo izmeritvenih znamenj že 
obremenjen z obveznostjo, proti kateri ne more ugovarjati (5. člen zakona) 
oziroima mora prijaviti odstranitev, poškodbo ah uničenje znamenj (23. člen). 
Nepravilno je, da stroške prestavitve ali uničenja izmeritvenih znamenj nosi 
republika ali občina, če se spremeni lastnik ah uživalec zemljišč in če novi 
lastnik ali uživalec spremeni namembnost zemljišč (urbanizacija, gradnja novih 
industrijskih kompleksov, odpiranje gramoznic, dnevnih kopov itd.). 

Pri vseh spremembah namembnosti zemljišč je največkrat prizadeta dopol- 
nilna mreža izmeritvenih znamenj. Občina je plačnik stroškov za prvo posta- 
vitev mreže izmeritvenih znamenj. Pri spremembi namembnosti zemljišč, ki jo 
izvrši novi lastnik, je interes občine največkrat posreden, gospodarske organi- 
zacije pa imajo neposreden ekonomski interes, da na novo pridobljenem zem- 
ljišču gradijo, zato naj bi tudi nosile stroške za prestavitev oziroima obnovo 
izmeritvenih znamenj. 

Na koncu opozarjam še na to, da bi se — gledano dolgoročno — lahko več- 
krat pojavila potreba po obnovi izmeritvenih znamenj, kar pa bi šlo na stroške 
občine. 

Nekaj pripomb imamo še k osnutku zakona o zemljiškem katastru. 
K 27. členu: V tem členu je predvideno skupno arhiviranje listin, merskih 

in računskih podatkov. Predlagalno, da se merski in računski podatki arhivirajo 
ločeno od listin, in to po zaporednih številkah prijav, ločenih po letih in po 
katastrskih občinah. Listine, ki jih geodetska uprava izpisuje — to je naznanilne 
listine ah odločbe — so zaključki dejanj, Jmedtem ko merski in računski podatki 
še naprej obstajajo in se lahko večkrat uporabljajo (na primer pri obnovi iz- 
merjenega stanja, pri navezovanju novih izmer na izvršeno delo itn.). 
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K 30. členu: Predlagam, naj se pri opravilu pod 5 (javna razgrnitev podat- 
kov, ki so dobljeni v zemljiško katastrsko izmero) doda besedilo: »po možnosti 
skupaj z zemljiško knjigo pristojnega občinskega sodišča«. Z novim predlaganim 
zakonom so namreč poudarjeni urejeni pravnolastniški odnosi, skladno s podatki 
med zemljiško knjigo in katastrom, zato je treba izvršiti razgrnitev skupaj 
z zemljiško knjigo. Postopek je daljši in dražji, vendar so po končanem po- 
stopku možni takojšnji vpisi in prepisi. Po dosedanji praksi je kataster izvršil 
razgrnitev operatov, pravnolastninski odnosi pa urejujejo z dvojnimi naznanil- 
nimi listi po stari in po novi izmeri, ker zemljiške knjige niso opravile svoje 
razgrnitve. 

K 31. členu: Prvi odstavek obravnava financiranje opravil, navedenih v 30. 
členu tega zakona. Navajal bom samo točke iz 30. člena. Stroški za opravila, 
navedena pod točko 1, 2, 4, 5, 6 in 7, naj bi se delili med republiko in občinami 
v razmerju 40 : 60, oziroma 60 : 40, odvisno od razvitosti občine. Stroški, ki jih 
imajo občine za opravila pod točko 5 in 7 v celoti ter delno za opravila pod 
točko 4 in 6, znatno presegajo stroške, ki jih ima republika za opravila, nave- 
dena v točki 3 v celoti in delno v točkah 2, 4 in 6. Izdelava zemljiškega katastra 
obsega opravila, ki morajo biti izvršena v strogo določenem zaporedju in so med 
seboj tesno povezana, zato je interes občine pa tudi republike, da se ta dela 
opravijo hitro, racionalno in ekonomično. Predlagani osnutek zakona uvaja novo 
opravilo, to je ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel. To opravilo 
je zelo polnembno za nadaljnje delo pri izmeri in vzdrževanju te izmere. Tre- 
nutno ni mogoče oceniti obsega tega dela ter višine stroškov. Podobno velja 
za opravila po 5. točki 30. člena, to je za javno razgrnitev podatkov, ki so dob- 
ljeni z izmero. Predloženi osnutek zakona- temelji na pravnolastninskih odnosih 
oziroma na usklađenosti podatkov med zemljiško knjigo in katastrom. Takšna 
skladnost in ažurnost pa zahteva veliko več dela in stroškov, posebno takrat, ko 
se z razgrnitvijo odrejajo novo izmerjeni kompleksi zemljišč. Zakon tudi uvaja 
novo opravilo in sicer naložitev prostorskega katastrskega operata. Danes nihče 
ne more predvideti vsebine tega prostorskega dela, kako naj se vodijo različne 
registracije in komu bodo služile — občinam ali predvsem republiki. 

Določba drugega odstavka 31. člena je nesprejemljiva, ker se najprej obre- 
menjujejo občine za vse stroške naložitev prostorskega katastrskega operata, 
nato pa se za občine, ki imajo svoje operate, naložene pri republiškem elektron- 
skem centru, predvidi financiranje republike. Taka centralizacija je v očitnem 
nasprotju s koncepcijo policentričnega razvoja republike. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Janko Pucelj, delegat iz občine Trbovlje. 

Janko Pucelj: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Strinjam se s 
stališči delegata iz Celja, ker so bile te pripombe obravnavane tudi v občini 
Trbovlje. Preseneča nas zlasti to, da je v osnutku zakona predvideno, da našteta 
dela opravlja le geodetski zavod SR Slovenije, čeprav vemo, da nekatera dela, 
navedena v tem členu, enako kvalitetno in celo ceneje opravljajo tudi geodetske 
delovne organizacije., Ce bo sprejeta taka formulacija tega člena, bo po našem 
mnenju s tem uzakonjen monopol ene organizacije in bo preprečena vsaka kon- 
kurenčnost. Ne dvomimo o sposobnosti strokovnjakov geodetskega zavoda SR 
Slovenije, toda tako mnenje imamo predvsem zaradi izkušnje v zvezi z avtomat- 
sko obdelavo katastrskega operata. Vsem občinskim upravnim organom za geo- 
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detske zadeve je verjetno znano, da operata ne dobivajo v roku. Poleg tega se 
pojavljajo razne napake, ki so morda le začetniške, vendar povzročajo veliko 
dodatnega dela v občinskih skupščinah. Predlagamo, da se ta člen spremeni tako, 
da bi bila dana možnost upravljanja nekaterih del tudi v drugih geodetskih 
delovnih organizacijah brez posredovanja geodetskega zavoda SR Slovenije. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Tovariš Skraban, 
delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Lado Skraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
občini Ljubljana se s predlaganima osnutkoma zakonov načelno strinjamo. 
Pripombe, ki jih imamo k posameznim osnutkom zakona, pa so: K zakonu o 
geodetski izmeri: 

V 15. členu je predviden periodični pregled stanja izmeritvenih znamenj 
na vsakih pet let. Če se pri tem ugotovi poškodovanje ali uničenje izmeritvenih 
znamenj, je rok za kaznovanje prekrška ali materialna odgovornost že zastaral. 
Ker je periodičen pregled v manj kot petih letih težko izvedljiv — v Ljubljani 
imamo okoli 13 000 takih znamenj —• menimo, da bi dejanje v tem času ne 
smelo zastarati in bi z zakonom morali to posebej predvideti, oziroma vnesti 
določbo, da ta dejanja ne zastarajo ali da zastarajo v določenem času od 
dneva ugotovitve. 

K osnutku zakona o zemljiškem katastru: 
Menimo, da naj bi zakon obdelal tudi arhiviranje katastrskih načrtov in 

katastrskih operatov in eventualno tudi zavarovanih načrtov in operatov. To 
je splošna pripomba. 

K posameznim členom pa imamo naslednje pripombe: 
K 3. členu: Ta člen naj se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki naj se 

glasi: »Strokovno operativno delo pri vzdrževanju zemljiških katastrov oprav- 
ljajo občinski upravni organi za geodetske zadeve, če za to ne pooblastijo geo- 
detske delovne organizacije.« Mnenja smo, da so za ureditev vzdrževanja zem- 
ljiškega katastra občine bolj zainteresirane kot delovne organizacije, ki se samo- 
financirajo z zaračunavanjem storitev. Občine morajo imeti možnost urediti 
vzdrževanje zemljiškega katastra skladno z danimi pogoji, ki pa niso v vseh 
občinah enaki. 

K 17. členu: V prvem odstavku naj variantni dodatek, ki povečuje število 
katastrskih kultur, odpade. Kvaliteto posameznih kultur je namreč možno 
urediti z razredi, katerih število je po predlogu neomejeno. 

K 18. členu: Predlagamo, da se določba tega člena spremeni tako, da bo 
onemogočeno, da se več katastrskih kultur z višjim katastrskim dohodkom, 
ki obsegajo manj kot 200 m2 površine, priključi kulturi z nižjim katastrskim 
dohodkom. 

K 26. členu: Predlagamo, da naj lastninsko davčni katastrski operat poleg 
navedenih šestih točk obsega tudi sezname posestnih listov. Ker zakon v 2. 
členu predvideva na področju zemljiškega katastra enotni sistem, zaporedni 
seznam posestnih listov pa je pripomoček, ki se v Sloveniji povsod uporablja 
za lažje delo, menimo, da je predlog primeren. 

K 37. členu: Predlagamo, da se na koncu člena črtata besedi »za urba- 
nizem«. Tako bi se ta člen glasil: »Ce se v mejnem ugotovitvenem postopku 
ugotovi posestna meja v nasprotju s pogoji, ki so določeni s predpisom druž- 
benopolitične skupnosti, mora vodja postopka o tem obvestiti pristojni občinski 
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upravni organ.« Menimo, da so v primerih s področja zemljiškega katastra 
lahko pristojne tudi druge občinske službe, na primer za premoženjskopravne 
zadeve, finance in podobno. 

K 39. členu: Predlagamo, da se v prveta. odstavku namesto besedila: »teh- 
ničnih osnovah geodetske izmere« vstavi besedilo: »mreži stalnih geodetskih 
točk«. Tako bi se ta odstavek glasil: »Zemljiškokatastrska izmera temelji na 
mreži stalnih geodetskih točk in sestavlja z njo enoten tehnični sistem«. 

K 46. členu: Menimo, da bi bilo primerno, če se ta člen v celoti črta. Če se 
lastniki oziroma uporabniki ne odzovejo pismenemu povabilu, naj se izmerjeno 
stanje šteje kot dejansko, ker druge možnosti ni, četudi to v zakonu ni pred- 
videno. 

K 54. členu: Mnenja smo, da naj bi se mehanografske elektronske obdelave 
vršile v celoti v republiškem računskem centru. Storitev republiškega centra 
bi morala biti, če že ne brezplačna, pa vsaj po znižani ceni, ki bo interesantna 
za vse občine. S tem bi se zagotovila enotnost obdelave, kar določa 2. člen 
osnutka zakona. 

K 62. členu: Menimo, da naj se vpisi pravic in dolžnosti na zemljiščih kakor 
tudi odločbe upravnih organov izvedejo v zemljiškem katastru prek sodišča, 
za kar bi bilo potrebno določiti predlagatelju tudi rok, morda eno leto. 

K 63. členu: V drugem odstavku naj se vstavi besedilo: »izmere in izdelave 
delilnih načrtov«, tako da se odstavek glasi: »Stroški zamejničenja, izmere in 
izdelavo delnih načrtov po določbah prejšnjega odstavka bremenijo tistega, 
ki je zahteval delitev parcele oziroma parcelacijo zemljišč.« Menimo, da naj 
stroške plača tisti, ki je spremembo povzročil. 

K 64. členu: V drugejn odstavku predlagamo, da se črtata besedi: »pred 
uporabo«, tako da se ta odstavek glasi: »Zemljiškokatastrski delilni načrt, ki 
ga je izdelala geodetska delovna organizacija, mora potrditi pristojni občinski 
upravni organ za geodetske zadeve.« 

K 69. členu: Mnenja smo, naj se v primeru, če lastniki oziroma uporabniki 
zemljišč zahtevajo od občinskega upravnega organa, da se njihove meje označijo 
v zemljiškem katastru s koordinatami, ta dela izvrše na stroške predlagatelja. 
Zahteva predstavlja izredno delo, ki je predvsem v interesu predlagatelja, opravi 
pa ga lahko tudi geodetska delovna organizacija. 

Tako v osnutku zakona o zemljiškem katastru kot tudi v osnutku zakona 
o geodetski izmeri so v nekaterih členih določbe o prekrških. V praksi se to zelo 
redko izvaja, zato bi kazalo proučiti, kdo je dolžan prekršek prijaviti, in to na 
ustreznem mestu vnesti v zakon. 

Navedel sem nekaj pripomb k posameznim členom. Ne vztrajamo dobesedno 
pri naših formulacijah, vendar predlagamo, da se navedene pripombe smiselno 
upoštevajo pri izdelavi obeh zakonov. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Želi še kdo besedo? Tovariš Branko 
Vasa, delegat iz Slovenske Bistrice. 

Branko Vasa: Tovariš predsednik, tovariši delegati! 
Povedal bi nekaj pripomb, ki so bile izoblikovane v društvu inženirjev 

in geometrov v Mariboru. Na seji upravnega odbora društva so bili tudi pred- 
stavniki geodetskih upravnih organov in geodetskih delovnih organizacij. 

Pripombe k osnutku zakona o geodetski izmeri so enake pripombam, ki sta 
jih že naštela delegata iz Celja in Maribora, zato jih ne bi ponavljal. 
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Naštel pa bi pripombe k osnutku zakona o zemljiškem katastru. 
K 31. členu: Menimo, da je sprejemljivo le besedilo, ki je predlagano kot 

varianta prvega odstavka. 
K 32. členu: V tem členu je predviden nov postopek za ugotavljanje in 

zamejničenje posestnih mej, ki ga lahko vodi samo občinski upravni organ. 
Obstoječi sistem in način financiranja občinskih upravnih organov povzroča 
velike kadrovske težave v vseh občinskih upravnih organih. Noben sedanji 
niti predvideni predpis pa ne predvideva bistvene izboljšave tega stanja. 
Geodetski kader v SR Sloveniji je zaradi težavnosti dela in zaradi bivših 
sistemskih slabosti zelo deficitaren. Zato menimo, da bi postopek, če bi ga 
reševali samo upravni organi, bistveno podaljšal že dosedanje dolge roke, v 
katerih se rešujejo prijave za geodetske meritve. V nerazvitih občinah, kjer je 
potmanjkanje geodetskega kadra najhujše, pa bo poslovanje geodetskih upravnih 
služb skoraj popolnoma blokirano. Geodetske delovne organizacije, ki so v 
večjih središčih in ki so kadrovsko v boljšem položaju, pa bi bile sposobne te 
naloge izvršiti. Zato predlagamo, da se 32. člen dopolni s tretjim odstavkom, 
ki se glasi: 

»Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja, parcel lahko izvaja tudi 
geodetska delovna organizacija, če jo za to pooblasti občinska skupščina.« 

K 54. členu: Predlagamo, da se pogoj financiranja, ki je postavljen v tem 
členu, odpravi. Tako bi se drugi odstavek tega člena glasil: »Strokovna dela 
v zvezi z vzdrževanjem zemljiškega katastra, ki zahtevajo enotno mehano- 
grafsko elektronsko obdelavo, financirajo skupaj SR Slovenija in občine.« 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi razpravljati? Delegat iz 
občine Piran, tovariš Ante Belobrajdič. 

Ante Belobrajdič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! K osnutku 
zakona o geodetski izmeri predlagam naslednje: 

K 23. členu: V tretjem odstavku naj se za besedo »lastniki« doda besedilo: 
»oziroma imetniki pravice uporabe«. 

K 32. členu: Predlagam, da se ta člen smiselno dopolni z besedilom, ki ga 
bom navedel. Glede na to, da se geodetska znamenja, ki so v naseljih, kjer je 
močna urbanizacija, zelo pogosto uničijo, naj bi upravni organ, ki je pristojen 
za geodetske zadeve, o tem pismeno obvestil lastnika oziroma imetnika pravice 
uporabe nepremičnine, na kateri je geodetsko znamenje ali oznaka. Upravnemu 
organu, pristojnemu za urbanistične zadeve, bi moral dostaviti seznam nepre- 
mičnin, na katerih so geodetska znamenja, skupaj z vrisom teh znamenj. Upravni 
organ, pristojen za urbanistične zadeve, naj bi pismeno opozoril nove lastnike 
oziroma imetnike pravice uporabe nepremičnin na geodetska znamenja z označ- 
bo tega oziroma njegove lege, kar bi storil z dokumentom, s katerim dovoljuje 
gradnjo ali podobna dela. 

V tretjem odstavku 32. člena in v drugem odstavku 33. člena naj bi besedi 
»geodetske točke« zamenjali z besedami »geodetske mreže«, ker se lahko zgodi, 
da se z uničenjem posameznih točk pokvari cela geodetska mreža, kar se je 
zgodilo v katastrski občini Portorož. 

V zvezi z osnutkom zakona o zemljiškem! katastru bi prosil za pojasnilo 
k drugemu odstavku 7. člena. Ni nam namreč jasno, ah se ta določba nanaša 
tudi na solastnike. 
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Želel bi tudi pojasnilo k 15. členu, in sicer ali izhaja iz določbe tega člena, 
da lahko občina z odlokom podrobneje opredeli določene kulture. 

V zvezi z 2. točko drugega odstavka 17. člena nas zanima, ali so mišljene 
tudi povrtnine, ki se gojijo v tržne namene, ali pa ta določba velja samo za 
okrasne rastline. 

Glede 18. člena predlagamo, da se določba tega člena spremeni tako, da 
bo onemogočeno, da se več katastrskih kultur z višjim katastrskim dohodkom, 
ki obsegajo manj kot 200 m2 površine, priključi kulturi z nižjim katastrskim 
dohodkom. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Delegat iz občine 
Vrhnika, tovariš Franc Žužek. 

Franc Žužek: K osnutku zakona o zemljiškem katastru imamo na- 
slednjo pripombo: 

K 17. členu: Za 8. točko naj bi se dodala nova 9. točka, ki bi se glasila: 
»Barjanska zemljišča so močvirnata zemljišča, na katerih raste trava, ki je ni 
mogoče uporabljati za prehrano živine ah na kateri raste grmičevje«. Oziroma 
naj bi se ustrezno temu predlogu dopolnila 9. ah 12. točka drugega odstavka 
tega člena. 

Na barjanskem območju je namreč več površin, na katerih raste trava, ki 
ni primerna za prehrano živine, ali pa raste grmičevje. Travo je včasih možno 
uporabiti le v industrijske namene, vendar tudi to v zadnjem času bolj redko, 
ker se za te namene uporabljajo plastične mase. Te površine so večkrat po- 
plavljene in jih ni mogoče obdelovati. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Zeli besedo 
predstavnik predlagatelja? Tovariš Črnivec, prosim! 

Miroslav Črnivec: Razveseljivo je, da je tudi geodetska zakonodaja 
deležna tako strokovne in kvalitetne obravnave. To bo predlagatelju v izredno 
korist pri sestavi predloga zakona. Sodelujočim se zahvaljujem, zlasti delegatu 
iz Celja, ki je pravilno ugotovil, da bi morali geodetsko zakonodajo obravnavati 
kompleksno. Dolžan seim pojasniti, zakaj je prišlo do predhodnega sprejemanja 
teh dveh zakonov. 

Znano vam je, da morata republiška skupščina in njen izvršni svet v 
letošnjem letu obravnavati in sprejeti vrsto novih zakonov. Zaradi tega smo 
morali pohiteti zlasti na tistem področju, kjer bi lahko prišlo do nejasnosti in 
škode, ki bi jo občutili ne samo posamezni državni organi in delovne organi- 
zacije, ampak tudi posamezni občani. Zaradi tega smo menili, da je smiselno 
že prej sprejeti zakon o zemljiškem katastru in geodetski izmeri. To celotnemu 
konceptu prav nič ne škoduje, saj menimo, da je logično in smiselno, da najprej 
razpravljamo o vsebini in kvaliteti geodetskih evidenc, nato pa o tem, kako 
bomo to v praksi izvedli, se pravi o organizaciji. Zaradi teh razlogov je zakon 
o geodetski službi predviden v drugem planu. Ta zakon je bil po temeljiti 
obravnavi sprejet šele pred dvema letoma, tako da ne pričakujemo kakih 
bistvenih sprememb. 

Pripombe in predlogi za izboljšavo besedila obeh osnutkov zakonov so za 
predlagatelja sprejemljivi in jih bomo upoštevali, razen nekaterih, o katerih 
so bila tudi v razpravi dana različna mnenja. To velja predvsem za 54. čler. 
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osnutka zakona o zemljiškem katastru, kjer gre za različna stališča, ki sta jih 
posredovala delagata občin Celje in Maribor in stališča delegata ljubljanskih 
občin. 

Menim, da ne le organi izvršnega sveta, ampak tudi druge institucije, ki 
se s tem ukvarjajo, intenzivno delajo na najbolj smotrnem sistemu avtomatske 
obdelave podatkov in avtomatizacije javne uprave nasploh. O tem so bili že 
simpoziji in posvetovanja. Tako bomo lahko uporabili tudi te rezultate, da bomo 
prišli do najbolj ugodnih rešitev tako za republiko kot za občino. Moram pa 
kategorično odkloniti mnenje, da je šlo v tem primeru za poskus1 centralizma. 
S predlagano rešitvijo smo imeli namen podpreti tiste občine, katere nimajo 
možnosti, da bi same avtomatsko obdelovale te podatke. Ker bi se ti podatki 
obdelovali V republiškem računskem centru, je tudi logičen predvideni sistem 
financiranja. Predvideno je bilo, da bi republika imela neka dodatna sredstva, 
ki bi jih potrebovala za obdelavo podatkov zemljiškega katastra in geodetske 
izmere. Če bo sprejeto mnenje, da je bolj smotrno to urediti decentralizirano, 
potem bomo tako sugestijo tudi sprejeli. 

Druga zadeva, ki bi jo omenil, je vprašanje geodetskih merjenj. Delegat 
iz Celja in tudi drugi so v javni razpravi poudarili, da je geodetska stroka 
izredno deficitarna in da zaradi pomanjkanja kadrov v nekaterih občinah ni 
mogoče sproti reševati vseh zadev. Predlagano je tudi bilo, da bi se pri geodet- 
skih merjenjih zakonodajna pristojnost in dejavnost kontroliranja, potrjevanja 
itd. razširila še na kontrolo vseh objektov gradbenih del pri gradnji cest, 
tunelov, rudniških del itd. 

Menim, da bi bilo prezgodaj, če bi se geodetska služba s sedanjimi kapa- 
citetami ukvarjala tudi z navedenim. Znano na|m je, da se te zadeve v drugih 
državah rešujejo popolnoma svobodno. Zavedati se moramo —• o čemer so 
prepričani tudi vsi prisotni strokovnjaki — da bi geodetska služba s tem 
prevzela veliko odgovornost. Verjetno ne more prevzeti odgovornosti glede tega 
ali bo žičnica delala ali ne, to se pravi, da mora le projektant predvideti, ali 
potrebuje točne podatke za to žičnico. Zato mislim, da na današnji stopnji 
razvoja tega ne moremo uvajati. Tudi geodetske delovne organizacije, ki so 
usposobljene za izdelavo osnovnih geodetskih načrtov in kart, v ta dela niso 
posegale. To so lahko opravljale projektantske organizacije za nizke gradnje, 
ki so za to specializirane in imajo tudi ustrezen instrumentarij. 

Vprašanje bi postavil delegatu iz Trbovelj, ki je v razpravi predlagal 
spremembo nekega člena, kjer je imenoval geodetski zavod SR Slovenije, da mi 
pojasni, kateri člen je imel v mislih. 

Odgovoriti želim tudi delegatu iz skupščine občine Piran glede 7. člena 
zakona o zemljiškem katastru. Solastniki so v pravnem pomenu isto kot lastniki. 
Glede vprašanja kultur menim, da bo treba o tem še razpravljati in si priza- 
devati, da bomo prišli do najboljših rezultatov. O tem se bomo posvetovali 
z republiškim sekretariatom za kmetijstvo in gozdarstvo in z drugimi strokov- 
nimi organizacijami. 

Glede pripombe k 2. odstavku 17. člena naj pojasnim, da sta mišljeni obe 
kategoriji, ki sta navedeni. V zvezi z minimumom 200 m2 pa so nekatere občine 
menile, da je ta površina mogoče nekoliko majhna. Ravno zaradi specifičnosti 
primorskega območja smo to mejo tako nizko postavili. Predstavlja pa razliko 
v katastrskem dohodku letno le nekaj tisoč starih dinarjev, tako da je verjetno 
opravičljiva. 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Želi še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Potem predlagam, da pooblastimo overitelja zapisnika, izvoljena na 
začetku današnjega zasedanja, da o obeh obravnavanih zakonskih osnutkih 
strneta mnenja, stališča in predloge in jih posredujeta pristojnim zborom 
republiške skupščine, občinskim skupščinam ter skupščini mesta Ljubljane, ali 
da imenujemo delovno skupino, ki bo pripravila mnenja, stališča in predloge. 

Kdor je za prvi predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je prvi predlog 
soglasno sprejet. 

Preden preidemo na 3. točko dnevnega reda, prosim sekretarja zasedanja 
delegatov občin, da ugotovi navzočnost delegatov občin. 

Savin Jogan: Iz pooblastil, ki smo jih dobili do začetka in neposredno 
po začetku dela današnjega zasedanja, izhaja, da se udeležujejo zasedanja de- 
legati vseh občin, razen delegati občin Domžale, Postojna, Sevnica, Trebnje in 
Velenje. Prisoten je tudi delegat mesta Ljubljane. 

Po družbenih funkcijah v občinski skupščini je sestava delegatov naslednja: 
23 delegatov je izvoljenih iz vrst predsednikov in podpredsednikov občinskih 
skupščin in predsednikov zborov občinskih skupščin, 21 delegatov je izvoljenih 
izmed predsednikov in članov svetov ter komisij in odbornikov občinske skup- 
ščine, 3 delegati so predstavniki organizacij združenega dela oziroma krajevnih 
skupnosti, 2 delegata sta predstavnika sodišč, 18 delegatov pa je izvoljenih iz 
vrst tajnikov občinskih skupščin in delavcev v občinskih upravah. 

Ker obravnavamo več točk dnevnega reda z različnih področij, so iz osmih 
občin poslali po dva delegata, iz ene občine tri delegate, preostale občine pa 
predstavlja po en delegat. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda, to je na osnutek zakona o poravnalnih svetih. 

Osnutek smo vam poslali dne 31. 8. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda je tovariš Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja 
za pravosodje in občo upravo, ki bo imel tudi uvodno besedo. 

Vlado Tance: Tovarišice in tovariši delegati! Pred vami je eden 
izmed zakonov, s katerim lahko republika v skladu z novimi amandmaji k 
ustavi SR Slovenije določi le temeljna načela. Podrobnejša ureditev je v pri- 
stojnosti občanov in delovnih ljudi v občini, krajevni skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnosti in organizacij združenega dela. XLIII. amandma k ustavi 
SR Slovenije namreč v četrtem odstavku določa, da se glede organizacije in 
delovanja poravnalnih svetov lahko z zakonom določijo le temeljna načela. To 
pomeni omejitev dosedanjih pooblastil republike na tem področju in razširitev 
samoupravnega urejanja in samostojnega odločanja v občini. Zato je treba 
sprejeti nov zakon o poravnalnih svetih, z njegovo uveljavitvijo pa bo nehal 
veljati sedanji republiški zakon, ki je bil sprejet leta 1967. 

Osnutek zakona ne vsebuje bistvenih novitet, vsaj ne tistih, ki so bile 
pogosto poudarjene pri dosedanjih poravnalnih svetih (na primer: obvezna 
udeležba strank pri poravnalnih svetih, izvršilni naslov poravnave, pretrganje 
zastaralnih rokov itd.). Takih sprememb ne dopušča obstoječi pravosodni sistem. 
Pravosodni sistem bo spremenjen šele v drugi fazi ustavnih sprememb. Zato 
pomeni predloženi osnutek zakona predvsem uskladitev s sprejetimi ustavnimi 
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dopolnili. V njem so izpuščene vse dosedanje podrobnejše določbe o organizaciji 
in delu poravnalnih svetov, načinu volitev, o sestavi poravnalnih svetov, o 
mandatni dobi članov itd. Nova je le določba drugega odstavka 2. člena, po 
kateri ni dopustna pravdna pot, če sta se stranki s pogodbo dogovorili, da bosta 
v primeru spora predložili zadevo najprej poravnalnemu svetu in ne naravnost 
na sodišče. 

Ne glede na tak značaj zakona lahko pričakujemo, da bodo ob ustrezni 
podpori družbenopolitičnih organizacij občani in delovni ljudje v širšem obsegu 
ustanavljali te svete za odpravo morebitnih sporov v njihovih medsebojnih 
razmerjih. Pri tem se bo veliko bolj kot doslej uveljavila vloga ustanoviteljev 
poravnalnih svetov, ki bodo na podlagi načel tega zakona podrobneje določali 
organizacijo in delovanje teh družbenih organov in tudi poskrbeli za kadrovske 
in materialne pogoje njihovega delovanja. Se večjo spodbudo za uspešnejše 
delo bodo poravnalni sveti dobili z uveljavitvijo nove ustave. V ospredje bo 
namreč postavljena deetatizacija sodstva, s tem pa krepitev dosedanjih nesodnih 
organov, to je poravnalnih svetov, arbitraž in drugih podobnih teles. 

V pripravah za nov pravosodni sistem je močno podčrtano prilagajanje 
pravosodnega sistema odnosom, ki se porajajo v razvoju samoupravnega socia- 
lizma. Prihodnja vloga pravosodja kot sredstva za reševanje konfliktnih situacij 
v družbi mora biti usmerjena k samoupravni socialistični opredelitvi in značaju 
naše družbe, kar pomeni, da je treba sedanji pravosodni sistem zboljšati in ga 
uskladiti z razvojem samoupravnega socializma. Zato se vse bolj uveljavljajo 
ideje, naj bi sodno funkcijo ne opravljale le sodišča, temveč tudi drugi družbeni 
organizmi, ki bi reševali individualne in kolektivne spore iz medsebojnih raz- 
merij, ki jih samostojno urejajo delovni ljudje in občani v organizacijah zdru- 
ženega dela, interesnih skupnostih in drugih samoupravnih skupnostih. Urejali 
bi tudi spore, ki izhajajo iz pravic, s katerimi ti prosto razpolagajo. To svojo 
funkcijo bi opravljali v mejah pooblastil, ki jih dobe od delovnih ljudi in 
občanov. 

Glede na navedeno lahko ocenimo, da bo predloženi zakon prehodnega 
značaja, saj bosta vloga in položaj poravnalnih svetov dobila nova vsebino z 
izpopolnitvijo pravosodnega sistema v drugi fazi ustavnih sprememb. Krepitev 
teh nesodnih institucij pa v sedanji fazi pomeni nadaljnji korak k samoupravne- 
mu urejanju družbenih odnosov in s tem solidno pripravo na novo ustavno 
ureditev na področju pravosodja. Zato v imenu izvršnega sveta predlagam, da 
podprete predloženi osnutek zakona. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ikna tovariš Uršič, delegat iz občine Tolmin. 

Zvonko Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Predstavnik 
predlagatelja je na koncu pravzaprav povedal, da je predloženi osnutek zakona 
o poravnalnih svetih prehodnega značaja in da bo v kratkem doživel spremembe 
oziroma da bo treba sprejeti nov zakon, zato verjetno ne kaže sedaj o tem 
podrobno razpravljati. Poleg tega je tudi navedel, da so določene korekture 
oziroma dodatni predlogi, ki naj bi jih osnutek zakona vseboval, nesprejemljivi 
glede na to, da ta določila niso v skladu z našim dosedanjim pravosodnim 
sistemom. Kljub temu pa bi želel povedati nekaj pripomb k osnutku zakona. 

K 2. členu: Določba v drugem odstavku, da ni dopustna pravdna pot, 
dokler stranki spora ne obravnavata pred poravnalnim svetom, če sta se 
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predhodno pogodbeno tako dogovorili, je nekoliko v nasprotju z drugim od- 
stavkom 10. člena, ki določa, da ima sporazum pred poravnalnim svetom pomen 
izvensodne poravnave. To se pravi, da je sporazum le formalnega značaja in 
nima izvršilnega naslova in se lahko vedno krši. O tem smo razpravljali s 
predstavniki socialistične zveze in krajevne skupnosti, ki menijo, da naj bi se 
drugi odstavek 10. člena glasil: »Sporazum pred poravnalnim svetoim ima izvr- 
šilni naslov.« 

Predstavnik predlagatelja je v uvodni besedi govoril o teim, da je udeležba 
v postopku pred poravnalnim svetom prostovoljna in da v tem postopku ni 
mogoče proti nikomur uporabiti prisilnih sredstev in ne izreči kazni. Predlagal 
bi vsaj spremembo, da je udeležba pred poravnalnim svetom obvezna za 
tistega, ki sproži postopek. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi razpravljati? Tovariš 
Marjan Ašič, delegat občine Celje. 

Marjan Ašič: V drugem odstavku 2. člena je predvideno, da ni do- 
pustna pravdna pot, dokler spora stranki ne obravnavata pred poravnalnim 
svetom, če sta se s pogodbo tako dogovorili. Ker sem bil podpredsednik porav- 
nalnega sveta v neki krajevni skupnosti, mi je znano, da so ti postopki včasih 
dolgotrajni. V takih primerih, kadar se stranki sicer dogovorita, da gresta pred 
poravnalni svet, postopek pa dalj časa traja, bi bilo treba spremeniti 7. člen tako, 
da bi v času, ko je stvar pred poravnalnim svetom, zastaralni roki mirovali. 
Poznan mi je primer v naši krajevni skupnosti, ko se je spor pred poravnalnim 
svetom reševal 2 leti. Sodni zastaralni roki pa so v nekaterih zadevah celo 
krajši kot 2 leti. Če se stranki v tem času ne bi poravnah pred poravnalnim 
svetom, ne bosta mogli zaradi zastaranja pred redno sodišče. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat iz Pirana, tovariš 
Ante Belobrajdič. 

Ante Belobrajdič: Pridružujem se prejšnjim razpravljalcem glede 
tega, da bi bile spremembe v osnutku zakona bolj radikalne kot doslej. Z osnut- 
kom zakona o poravnalnih svetih želimo v glavnem razbremeniti sodišča. Po 
drugi strani pa bi opravljali poravnalni sveti tisto družbeno funkcijo, ki bi jo 
morala sodišča opravljati po svoji uradni dolžnosti. Zaradi tega predlagam, da 
se ti predlogi, ki so bih dani, sprejmejo v tem zakonu. Če to ni mogoče, naj bi 
se spremenil zakon o kazenskem postopku, zakon o pravdnem postopku, zakon 
o zastaranju terjatev in drugi predpisi, da bo tako možna tudi radikalnejša 
sprememba v zakonu o poravnalnih svetih. V zvezi s tem predlagam, da bi se 
k 5. členu dodal nov tretji odstavek, v katerem naj se določi, da je za kazniva 
dejanja z zasebno tožbo ali na predlog, za civilne spore majhne vrednosti ter 
za spore, ki se rešujejo v nepravdnem postopku pred uvedbo kazenskega po- 
stopka in vložitve civilne tožbe oziroma predloga v nepravdnem postopku 
obvezno obravnavanje pred poravnalnim svetom. Danes so namreč sodišča zelo 
obremenjena z zadevami, ki so sicer manjšega pomena, vendar so zaradi šte- 
vilnosti prav tako družbeno pomembna. Poravnalni sveti bodo tudi bolj ra- 
dikalno reševali nekatere zadeve, ker so bolj seznanjeni z mnogimi stvarmi, 
s katerimi sodišče ni seznanjeno. 
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Predlagam tudi spremembo v 7. členu, in sicer v tem smislu, da bi posredo- 
vanje poravnalnega sveta vplivalo na (mirovanje zastaralnih in prekluzivnih 
rokov, vendar največ do treh mesecev, ker je v tem času mogoče ugotoviti, ali je 
sporazum možen ali ne. 

Predlagam še dopolnitev drugega odstavka 10. člena: »Sporazum pred 
poravnalnim svetom ima izvršilni naslov.« 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Vlado Tance, predstavnik predlagatelja. 

Vlado Tance: V razpravi so bila sprožena vsa tista osnovna vpra- 
šanja, ki so doslej v glavnem zavirala delo poravnalnih svetov. Predlagatelj 
se je vseh teh problemov dobro zadeval in srno tako v obrazložitvi zakonskega 
osnutka kot tudi v današnji uvodni razpravi poudarili, da teh novot zakon ne 
more vsebovati, ker postopke ureja federacija in jih bo po predvidenih ustavnih 
spremembah urejala tudi v prihodnje. Zato ne bi bile možne določbe o tem, da 
bi recimo spore manjše vrednosti do 1000 din ali do 2000 din ali pa lažja kazniva 
dejanja z republiškim zakonom prenesli v pristojnost poravnalnih svetov. V 
drugi fazi ustavnih sprememb, ki bo zajela pravosodje v celoti in ko bodo 
postavljeni tudi drugačni odnosi glede urejanja določenih vprašanj s strani 
sodišč kot tudi drugih samoupravnih družbenih organizmov na področju pravo- 
sodja, pa se bodo morale te sugestije in ideje vsekakor bolj uveljaviti, saj je 
osnovna težnja druge faze ustavnih sprememb, da se pravosodje uskladi s samo- 
upravnim razvojem naše družbe. Zaradi tega pripomb o pretrganju zastaralnih 
rokov in o izvršljivosti poravnave, sklenjene pred poravnalnim svetom, ne bo 
mogoče upoštevati. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Pred- 
lagam, da overitelja današnjega zapisnika strneta mnenja in stališča in jih 
posredujeta našim zborom, občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljane. 
Se strinjate s tem predlogom? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na obravnavo 4. točke dnevnega reda, to je predloga 
sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji, 
s poročilom o stanju in problematiki sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji. 

Gradivo smo vam poslali dne 20. 6. 1972. Predstavnik predlagatelja, to je 
skupščinske komisije za pravosodje, je tovariš dr. Jože Brilej, podpredsednik 
republiške skupščine in predsednik komisije za pravosodje, ki bo imel tudi 
uvodno besedo. Prosim, tovariš Brilej! 

Dr. Jože Brilej : Tovarišice in tovariši delegati! Razvoj našega druž- 
benopolitičnega kakor tudi družbenoekonomskega sistema je bil v vsem po- 
vojnem 25-letnem obdobju, posebno pa še v zadnjih sedmih, osmih letih, izredno 
dinamičen in vsebinsko ustvarjalen. Nastaja nova politična in nova ekonomska 
struktura družbe, nastajajo nove oblike gospodarskega, političnega in druž- 
benega življenja. Nastajajo novi odnosi med ljudmi, novi odnosi v upravljanju 
stvari. Naj poudarim to, kar je zapisano v amandmajih, namreč, »da je temelj 
socialističnih samoupravnih odnosov družbenoekonomski položaj delovnega člo- 
veka v družbeni reprodukciji, ki mu zagotavlja, da s svojim delom in s sredstvi 
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za reprodukcijo v družbeni lastnini ter s tem, da neposredno in enakopravno 
z drugimi ljudmi v združenem delu odloča o vseh zadevah družbe, uresničuje 
svoj osebni in materialni interes. Delovni ljudje in občani uresničujejo skupne 
interese v temeljnih organizacijah združenega dela in vseh oblikah njihovega 
združevanja, samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih, ob- 
činah in republiki. Republika kot država pa temelji na suverenosti naroda in na 
oblasti delavskega razreda.« 

Ni nobenega dvoma, da organi pravosodja niso organi neke abstraktne 
družbe, temveč konkretne družbe, ki temelji na družbeni lastnini sredstev za 
proizvodnjo, na samoupravljanju delovnih ljudi in občanov ter na oblasti de- 
lavskega razreda. Zato je samo po sebi razumljivo in nujno, da spričo takega 
razvoja naše družbe, spričo takšnih bistvenih premikov v naši družbi pravo- 
sodje kot organ družbe ne more biti učinkovito, če je postavljeno v položaj, kot 
da teh sprememb ni, in ne more biti učinkovito v teh popolnoma spremenjenih 
družbenih razmerah, če bi še naprej delovalo na star, klasičen način. 

Zato so temeljni problemi pravosodja in njihovo reševanje nedeljivo po- 
vezani s problemi, ki nastajajo v razvoju naše družbe. Velike zgodovinske 
spremembe v naši družbi kot rezultat socialistične revolucije in socialistične 
izgradnje kot tudi spremembe, ki so se razvijale v 25-letni dobi graditve so- 
cializma, so bile sicer prisotne v delovanju sodišč, toda pravosodje, se je zelo 
malo spreminjalo. Prav zato se je na področju pravosodja nakopičila vrsta 
problemov, ki jih mora naša socialistična samoupravna družba začeti reševati 
temeljito, sistematsko in brez odlašanja. 

Nadaljnji razvoj sistema samoupravljanja, kakor so ga odprli in sankcio- 
nirali ustavni amandmaji, predvsem pa njegovo funkcioniranje v praksi, to je 
uresničevanje in izvajanje teh amandmajev, je v precejšnji meri odvisno od 
tega, koliko se bo naši družbi posrečilo vgraditi in krepiti v njem elemente 
odgovornosti, spoštovanje ustavnosti in zakonitosti ter doslednega izvajanja 
družbenih dogovorov v najširšem smislu te besede. 

Ze ko govorimo o položaju in vlogi pravosodja v socialističnem samo- 
upravnem sistemu, moramo izhajati iz tega, da spoštovanje zakonitosti in pre- 
prečevanje družbeno škodljivih dejanj postaja naloga vse samoupravne družbe, 
tako delovnih ljudi in občanov kot tudi organizacij združenega dela, samo- 
upravnih in družbenopolitičnih organizacij ter vse družbenopolitične skupnosti 
in ni samo naloga posebnih državnih strokovnih organov. 

Pri tem je treba opozoriti, da je v razvoju samoupravnega sistema prišlo 
do razkoraka v tem smislu, da je postopek za sprejemanje zakonov, družbenih 
dogovorov in drugih avtonomnih predpisov rezultat najširše družbene aktiv- 
nosti, da ti družbeni akti izvirajo vse bolj in bolj iz samoupravne baze, medtem 
ko so uveljavljanje in izvajanje teh družbenih aktov in kontrola zakonitosti 
v največji meri še vedno zunaj široke družbene kontrole, prepuščeni največkrat 
nosilcem družbene moči, ki v neredkih primerih identificirajo skrb za zako- 
nitost kot etatizem, administriranje, izigravanje predpisov in družbenih do- 
govorov pa razglašajo za samoupravljanje, poslovnost, skrb za prosperiteto 
itd. Objektivno pa se s takšnim skrivanjem zelo pogosto prikriva nasprotovanje 
samoupravnemu sistemu. 

Ko torej govorimo o problemih pravosodja, o njegovem položaju in o vlogi 
v socialistični samoupravni družbi, govorimo o specializiranih strokovnih orga- 
nih samoupravno organizirane družbe, o problemih sodišč, javnih tožilstev in 
pravobranilstva, kot o izredno važnem občutljivem instrumentu v rokah de- 
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lovnega človeka in občana za uveljavljanje njegovih pravic in odgovornosti ter 
obenem kot o izredno važnefm instrumentu za zaščito širših družbenih interesov 
in oblasti delavskega razreda. 

Problemi pravosodja so med drugim prav gotovo zastarelost in neurejenost 
zakonodaje, počasno vključevanje sodišč v sistem samoupravljanja, nerešen 
sistem kadrovske politike, nezadostno vsestransko sodelovanje med organi drža- 
ve, družbene in samoupravne kontrole s pravosodnimi organi in ne nazadnje 
financiranje pravosodja. 

Danes pogosto slišimo in govorimo, da pravosodje in pravni sistem za- 
ostajata za splošnim razvojem, kar ima za posledico nezadostno učinkovitost 
pravosodja. Razlogi za to so nedvomno objektivne in subjektivne narave. Opo- 
zoriti pa je treba predvsem na dvoje in sicer: 

1. Sodišča so po ustavi pri izvrševanju sodne funkcije neodvisna in sodijo 
po ustavi in zakonih. Zvezna in republiška ustava podrobno opredeljujeta funk- 
cijo sodišč. Čeprav nihče ne zanika ustaljenih univerzalnih in v vsakem pravnem 
sistemu prisotnih temeljnih pravnih načel kot skupen dosežek dosedanjega 
razvoja človeške družbe, pa je prav tako jasno, da se s spreimembo družbeno- 
političnega sistema spremeni tudi pravo kot sredstvo vladajoče družbeno- 
politične sile, kot sredstvo vladajočega razreda za uresničevanje svojih ciljev. 
V naši socialistični družbi s podružbljenimi sredstvi za proizvodnjo in z de- 
lavskim razredom na oblasti pa so sodišča danes še vedno prisiljena uporabljati 
kot pravna pravila določbe nekdanjega 150 let starega avstrijskega civilnega 
zakonika. Naš pravni sistem 25 let po zmagi revolucije še vedno nima civilnega 
zakonika, ki bi urejal lastninske odnose, obligacijska razmerja in določbe o od- 
škodninski odgovornosti. Naše pravosodje mora še vedno delovati po predpisih 
zakona o izvršilnem postopku iz leta 1930 in zakona o nepravdnem postopku 
iz leta 1934, da ne navajam drugih zakonov, ki so bili sprejeti sicer po zmagi 
revolucije, ki pa so zaradi spremenjenih odnosov v družbi prav tako zastareli. 
Na tem področju nas čaka še veliko delo, predvsem nas v republiki, kajti z že 
sprejetimi zveznimi ustavnimi spremembami se je bistveno razširila zakonodajna 
pristojnost republik. Pri rešitvah v zvezi z bodočo — ali še bolje rečeno: s 
predstoječo — republiško zakonodajo moramo tedaj izhajati iz potreb naše 
republike, pri čemer pa morajo rešitve biti takšne, da v republiški zakonodaji 
ne bo več pravnih praznin in pravnih nejasnosti in protislovnosti. 

2. Naša hitro razvijajoča se samoupravna družba je v pravnem pomenu 
besede v prehodni dobi, v kateri še vedno obstajajo klasične pravne norme, ki 
jih sankcionira država in so kot take izraz prisile. Z dosledno ukinitvijo državne 
lastnine na proizvajalnih sredstvih ter z njihovim predajanjem v upravljanje 
neposrednim proizvajalcem v organizacijah združenega dela pa se odpira ne 
samo proces podružbljanja oblasti in funkcij, temveč tudi proces podružbljanja 
pravnih norm. Norme, ki jih sprejemajo neposredno proizvajalci v združenem 
delu, postajajo vse bolj instrument koordinacije dejavnosti svobodnih pro- 
izvajalcev, njihove učinkovite družbene organizacije ter zaščite njihovih pravic 
in svobode, pri čemer država s svojimi pravnimi akti odreja samo splošne 
okvire ter varstvo skupnih družbenih interesov in temeljnih človekovih pravic. 

Ustava, še posebej v XV., XXI. in XXII. amandmaju k zvezni ustavi, 
dosledno uresničuje pot za še bolj dinamičen razvoj samoupravljanja, z ustav- 
nim jamstvom za takšen položaj delovnega človeka v družbeni reprodukciji, 
s katerim mu je zajamčena njegova neodtujljiva pravica, da na podlagi svojega 
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dela neposredno upravlja zadeve in sredstva družbene reprodukcije in odloča 
o dohodku, ki ga ustvarja temeljna organizacija združenega dela, v kateri dela. 

V razvoju naše socialistične samoupravljalske družbe mora pravosodje kot 
organ oblasti delavskega razreda slediti naporom delavskega razreda in celotne 
socialistične družbe in v vseh fazah in oblikah tega boja dajati z doslednim 
uveljavljanjem zakonitosti in ustavnosti svoj prispevek h graditvi in krepitvi 
sistema, ki ga gradimo, kljub njegovim trenutnim slabostim in pomanjklji- 
vostim. 

Vemo, da se ustavna načela uresničujejo razmeroma počasi in ne brez 
konfliktov. Razumljivo je, da je kljub jasnim ustavnim in zakonskim načelom 
pomanjkljiva tudi samoupravna regulativa (statuti, pravilniki, poslovniki), ki 
zelo pogosto ne morejo v celoti zaživeti zato, ker ne vsebujejo pravno fiksira- 
nega in razčlenjenega sistema pravic in dolžnosti, do kraja sistema odgovornosti 
in sankcij ne le za kršitev norm in predpisanih obveznosti, temveč tudi za 
takšno opravljanje funkcij, ki bo v skladu z družbenimi potrebami in uresniče- 
vanjem skupnih interesov delovnih ljudi in občanov. Z reševanjem sporov na 
osnovi normativnih aktov delovnih in drugih samoupravnih organizacij mora 
pravosodje prevzeti kvalitetno nove naloge. S tem pravosodni organi prispevajo 
h krepitvi in afirmaciji samoupravnih odnosov in k podružbljanju pravosodnih 
funkcij. Podružbljanje pravosodne funkcije pa ne pomeni samo odmiranje kla- 
sičnih metod delovanja pravosodja ob razvijanju samoupravnega prava, temveč 
tudi razvijanje novih oblik reševanja konfliktnih situacij med zainteresiranimi 
subjekti. 

Družbeno samoupravljanje vzpostavlja razvit sistem pravic in dolžnosti, ni 
pa še v zadostni meri razvilo niti teoretično niti v praksi sistema sankcij in 
odgovornosti nosilcev samoupravnih funkcij, npr. vprašanje kazenske in ma- 
terialne odgovornosti članov organov samoupravljanja, kadar zavestno glasu- 
jejo za sklep ali odločitev, katere izvršitev pomeni družbeno škodljivo dejanje. 
Ta odgovornost bi morala biti toliko večja, kolikor večji je delež pri odločanju. 
Na sedanji stopnji razvoja samoupravljanja pa so s samoupravnimi akti dosti- 
krat precej natančno opredeljene pravice in dolžnosti neposrednih proizvajalcev, 
vse manj pa je razčlenjen sistem pravic in dolžnosti in še posebej sistem odgo- 
vornosti in sankcij za nosilce funkcij in javnih pooblastil. 

Vse to je treba poudariti zaradi tega, ker sta v tej prehodni dobi razvoja 
naše samoupravne družbe nepopoln in pogosto zastarel klasičen sistem druž- 
benih norm kot tudi nedograjen in pomanjkljiv sistem samoupravnih norm 
velika ovira za učinkovito opravljanje temeljne funkcije pravosodja, namreč za- 
gotavljanja ustavnosti in zakonitosti. 

Zagotavljanje ustavnosti in zakonitosti je naloga vse družbe. Naša so- 
cialistična demokratična samoupravna družba pa mora biti še posebej anga- 
žirana v družbeni afirmaciji človeka-občana, v uresničevanju njegovih pravic in 
njegove svobode, samoupravnih pravic proizvajalcev v združenem delu in v 
zavarovanju interesov družbene skupnosti kot celote. ✓ 

Strpen odnos do pojavov nezakonitosti, pasivnost organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti in pasivnost družbenopolitičnih organizacij ali pa celo prikrito 
opravičevanje kršitev zakonitosti zaradi osebnih interesov, interesov posameznih 
delovnih organizacij in pogosto s tem povezanih lokalnih interesov, ovirajo 
hitrejši in doslednejši razvoj sistema samoupravljanja. 

Na današnji stopnji razvoja naše samoupravne družbe ni dovolj, da sodišča 
samo s sojenjem in z izrekanjem kazni rešujejo že nastale spore, ki jim pridejo 

19* 
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v roko za reševanje. Potrebno je aktivno uglašeno delovanje tako organov pravo- 
sodja kot tudi vseh družbenih faktorjev za ustvarjanje potrebne družbene 
klime, za boj proti družbeno škodljivim dejanjem, stalna in ne samo kam- 
panjska zavzetost vseh družbenih faktorjev na preventivnem preprečevanju 
pojavov nezakonitosti ter eliminiranja vzrokov teh pojavov. 

Krepitev samoupravljanja, krepitev notranje kontrole v samoupravnih 
organizacijah, krepitev družbene kontrole v najširšem smislu besede, vse to 
bo nedvomno močno vplivalo na uspešnejše odkrivanje družbeno škodljivih 
dejanj in s tem tudi na krepitev odgovornosti in zakonitosti v naši družbi. 

Ze dosedanji napori družbenopolitičnih organizacij, predvsem Zveze komu- 
nistov, kažejo, da je mogoče le tako ustvarjati ne le potrebno družbeno klimo, 
temveč tudi krepiti zavest odgovornosti in s tem ustvarjati potrebne pogoje za 
učinkovitejše delovanje pravosodnih organov. Za krepitev ustavnosti in zakoni- 
tosti v našem družbenem življenju pa je poleg afirmacije družbene vloge pravo- 
sodja potrebno večje odpiranje sodišč proti družbi in družbenim procesom, pri 
čemer mora pravosodje igrati odločilno vlogo. Naše pravosodje ne sme in ne 
more biti aparat, ločen od družbe in nad družbo. Pri tem se seveda ne postavlja 
vprašanje njegove samostojnosti in neodvisnosti, pač pa vprašanje usklajevanja 
njegovega delovanja s potrebami razvoja naše družbe. 

Ustava iz leta 1963 je razširila vlogo sodišč in obvezala sodišča, da sprem- 
ljajo in proučujejo družbene odnose in pojave, ki so pomembni za izvrševanje 
njihovih funkcij, in da dajejo predloge za preprečevanje družbi nevarnih in 
škodljivih pojavov ter za utrjevanje zakonitosti. Temeljni zakon o sodiščih 
splošne pristojnosti je ta ustavna dopolnila še preciziral. Kljub temu pa moramo 
reči, da v praksi niso dovolj zaživela. Še vedno se premalo analizira kaznovalna 
politika sodišč, še premalo se usklajuje in uravnava taka kaznovalna politika 
z večjo ali manjšo nevarnostjo družbeno škodljivih dejanj. Ne bi bilo prav 
kritizirati le sodišča, če teh razširjenih nalog in dolžnosti doslej niso izpolnjevala 
v zadostni meri. Poleg vse bolj obsežnega reševanja tekočih zadev sodišča niso 
imela in še nimajo za izvrševanje teh razširjenih nalog potrebnih materialnih 
in kadrovskih možnosti. Kljub bistveno razširjenim nalogam, ki jih ustava in 
zakon postavljata pred sodišča, ni prišlo v organizacijskem niti v kadrovskem 
in ne v materialnem pogledu do ustreznih sprememb v pravosodju. Zaradi tega 
bi bilo treba organizacijo sodstva proučiti tudi v tej smeri, da bi lahko v pri- 
hodnje v celoti zadostilo tudi tem navedenim nalogam, to se pravi ne samo 
reševanju tekočih zadev, temveč tudi analiziranju negativnih, nezakonitih po- 
javov, sodelovanju pri zakonodajnem delu, proučevanju sodne prakse glede 
novih elementov pri uporabi zakonov, kar vse bi pripomoglo razvijati v sodni 
praksi to, kar je na določeni stopnji razvoja družbi najbolj potrebno. Poleg 
nedograjenosti pravnega sistema je že sedaj in še v večji meri v bližnji pri- 
hodnosti najaktualnejši problem pravosodja kadrovski problem. 

Iz gradiva, ki je pred vami, izhaja, da je že pred dobrim letom manjkalo 
v naši republiki 71 sodnikov. Treba je dodati, da je poleg tega tudi po sta- 
rostni strukturi 115 sodnikov od skupno 356 starih nad 50 let, od teh pa 
kar 40 nad 60 let in da bodo v neposredni prihodnosti odšli v pokoj. Ce pa 
upoštevamo še to, da so za opravljanje sodniške funkcije potrebni diploma 
pravne fakultete, dveletna sodna praksa in pravosodni izpit, potem lahko skoraj 
z matematično natančnostjo izračunamo, da bodo čez leto ali dve morah zapirati 
sodišča, če se kadrovska politika ne bo takoj in radikalno spremenila. 
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2e danes se na razpisane konkurze za posamezna sodniška mesta pojavi 
pogosto en sam kandidat, včasih še ta na osnovi predhodnega prigovarjanja 
in prepričevanja. Kriterij za izvolitev na neko mesto sodnika, zlasti v večjih 
centrih, dostikrat ni predvsem in v prvi vrsti strokovna in moralno-politična 
kvalifikacija kandidata, temveč izpolnjevanje formalno predpisanih pogojev 
in rešen problem stanovanja. Lahko si samo zamislimo, kam to vodi! 

Poleg navedenih problemov je še vrsta drugih perečih vprašanj, ki čakajo 
na rešitev, kot so: preobremenjenost sodišč, financiranje pravosodja, pomanj- 
kanje materialnih sredstev za modernizacijo poslovanja, vprašanje javnosti 
v delu sodišč, specifična vprašanja kazenskega in civilnega sodstva. Vse to je 
podrobno prikazano v informaciji, ki jo imate pred seboj, zato tega ne bi 
ponavljal. 

Ce smo že sedaj ugotavljali zaostajanje pravosodja za splošnim razvojem 
našega družbenega sistema, potem bi se brez nujne reforme pravosodja to za- 
ostajanje še bistveneje povečalo v obdobju, ki je neposredno pred nami, v 
obdobju uresničevanja novih ustavnih dopolnil in priprav na novo besedilo 
ustave, tako zvezne kot republiške. 

Verjetno ni pretirano ugotoviti, da naša družba ob naporih za razvoj 
samoupravne socialistične družbe ni posvečala potrebne pozornosti in pomoči 
razvoju pravosodja. Kot ilustracijo taki oceni bi se med drugim moglo navesti 
dejstvo, da se o kompleksni problematiki pravosodja ter o delu njegovih 
organov, predvsem o delu sodišč in javnih tožilstev, v tem domu ni razpravljalo 
že vrsto let. 

Ob ustanovitvi komisije skupščine SR Slovenije za pravosodje je bilo 
posebej poudarjeno, da bo morala skupščina posvečati več skrbi nadaljnjemu 
razvoju pravosodja. Sestav komisije, v kateri so poslanci vseh zborov republiške 
skupščine in predstavniki vseh zainteresiranih organov in organizacij, je omo- 
gočil neposredno sodelovanje delavcev v pravosodju pri urejanju njihovega 
delovnega področja. 

Komisija skupščine SR Slovenije za pravosodje je v svojem sedanjem 
razmeroma kratkem obdobju obravnavala vrsto republiških in zveznih pred- 
logov, po lastni iniciativi pristojnih republiških pravosodnih organov pa je 
predlagala več sprememb in dopolnitev zveznih predpisov, od katerih je zvezna 
skupščina večino tudi sprejela. Dobršen del svojega dela je komisija posvetila 
tudi splošni problematiki pravosodja, pri čemer naj posebej omenimo obširno 
razpravo in predloge v zvezi z razmejitvijo funkcij med federacijo in republiko 
na področju pravosodja. Stališča, ki jih je komisija o tem vprašanju sprejela, 
so bila tudi izhodišča za bodočo ustavno ureditev pravosodja v zvezni in repu- 
bliški ustavi. 

Današnja razprava poteka hkrati z intenzivnimi pripravami novega besedila 
ustave tako zvezne kot republiške, ali kot pogosto pravimo, v drugo fazo ustav- 
nih sprememb. Ta druga faza ustavnih sprememb zajema pravosodje v celoti, 
saj vemo, da s sprejetimi zveznimi republiškimi amandmaji pravosodje ni do- 
živelo ustavnih sprememb. Spričo tega upravičeno pričakujemo, da bo današnja 
razprava ter nadaljnja obravnava v telesih republiške skupščine bistveno 
prispevala tudi k usmeritvi ustavnih rešitev na tem področju in tudi pripomogla 
k rešitvi konkretnih vprašanj v zvezi z delom pravosodnih organov. Razumljivo 
je, da je komisija lahko učinkovito delovala le ob tesnem sodelovanju z našimi 
znanstvenimi, strokovnimi in pravosodnimi institucijami. 
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Končno le še nekaj besed o gradivu, ki ga imate pred seboj. Informacija 
o stanju in problematiki sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji je bila 
pripravljena na podlagi poročil o delu vrhovnega sodišča SR Slovenije, repu- 
bliškega javnega tožilstva in višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani, ter 
na podlagi podatkov republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. 
Namen te informacije pa je, da v kar najbolj zgoščeni obliki — vendar v celoti — 
prikaže sedanje stanje pravosodja v naši republiki in seveda tudi probleme, 
ki ob tem nastajajo, razčleni pomanjkljivosti v delu pravosodnih organov in da 
nakaže tudi nekatere temeljne naloge na tem področju. Menimo, da bo tak 
prikaz zadostna osnova za razpravo o problematiki pravosodja kot sistema, 
pa tudi za oceno dela pravosodnih organov, končno pa tudi za sprejem tistih 
ukrepov, ki bodo nujni za nadaljnji razvoj pravosodja. 

Kar zadeva predlog sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega 
tožilstva v SR Sloveniji, ki je pred vami, naj omenim le to, da temelji ta predlog 
na prikazu stanja v pravosodju, kar je v ugotovljenem delu tudi v celoti 
povzeto, medtem ko so v drugem delu predloga zajeti tisti ukrepi, katerih 
uveljavitev je po mnenju komisije nujna, če hočemo, da bo delo pravosodnih 
organov bolj učinkovito in skladno z našim razvijajočim se samoupravnim 
sistemom. Predlog dokumenta je večkrat obravnavala komisija za pravosodje. 
Obravnavali so ga tudi ko'misija za volitve in imenovanja, zakonodajno-pravna 
komisija, komisija za vloge in pritožbe, komisija za družbeno nadzorstvo, 
odbor republiškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, pa 
tudi predsedstvo skupščine SR Slovenije. V teh razpravah je bilo danih mnogo 
sugestij, katere je komisija proučila in večinoma tudi upoštevala pri formulaciji 
predloga, kakršen je danes pred vami. 

Tovarišice in tovariši delegati, prosil bi vas, da o predloženi problematiki 
razpravljate in da predlog sklepov in priporočil tudi sprejmete. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ima delegat mesta Ljubljane, tovariš Viktor Leskovšek. 

Viktor Leskovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Uvodoma želim povedati tole: Verjetno ste v časopisu prebrali, da mestna 
skupščina ni dobila pravočasno gradiva in ni mogla o njem razpravljati. V 
soboto smo brali tudi sporočilo republiške skupščine o tem in ne bi želel 
nadaljevati polemike. Mislim, da je prav, da najprej doma ugotovimo, kako 
je bilo s tem gradivom, in nato po normalni poti to vprašanje razčistimo. 

V Ljubljani razpravljamo o problemu pravosodja intenzivno že dobri dve 
leti. Razpravljamo predvsem zaradi tega, ker smo se znašli v zadnjih dveh letih 
v nekaterih težavah in problemih, na podlagi katerih smo upravičeno sklepali, 
da bo nastala velika družbena škoda, če se bo sedanji trend nadaljeval. 

Najprej smo ugotovili, in ugotavljamo, da je občinske pravosodne organe 
zapustilo v zadnjih treh letih 31 sodnikov oziroma tožilcev. Od tega jih je šlo 
dve tretjini na okrožno pristojnost, ena tretjina pa na druga delovna mesta. 

Drugo, kar smo ugotovili, je to, da se v zadnjih petih letih sistemizacija 
delovnih mest v pravosodju ni bistveno spremenila, čeprav vetao, da se je v tem 
času povečala pristojnost občinskih pravosodnih organov in da smo priče ne- 
nehnemu porastu pripada zadev, ki jih pravosodni organi obravnavajo kot po- 
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sledico večjega in intenzivnejšega razvoja, žal pa tudi zaradi naraščajočih druž- 
beno negativnih pojavov, ki takšen razvoj spremljajo. 

Nadaljnja ugotovitev je, da število prijavljenih kandidatov na razpisana 
delovna mesta iz leta v leto pada. Tako smo prišli od stanja pred dvema letoma, 
ko smo še imeli po dva kandidata na razpisano delovno mesto, včasih celo tudi 
več, na to, da v zadnjem času dobimo samo enega kandidata, če ga sploh 
dobimo. 

Razumljivo je seveda, da zaradi tega pada tudi kvaliteta prijavljenih kan- 
didatov. Od stanja pred leti, ko so se javljali kandidati, ki so imeli že nekaj 
prakse, se zdaj javljajo takšni, ki so pravkar opravili pravosodni izpit. Takšno 
stanje seveda onemogoča pravilno vodenje kadrovske politike, ki ne gleda le na 
strokovne kvalitete kandidatov, temveč mora presojati tudi njihove moralno- 
politične kvalitete. Ko smo o teh stvareh razpravljali, smo ugotovili, da na to 
stanje vpliva vrsta razlogov. Do uveljavitve samoupravnih sporazumov so bili 
osebni dohodki eden bistvenih razlogov, vendar moram reči, da so tudi po novem 
samoupravnem sporazumu osebni dohodki še vedno razlog, ki ne privlačuje 
ljudi, da se na tem področju zaposlujejo, ker je pač tako, da dobri pravniki lahko 
dobe približno 100 do 150 tisoč starih dinarjev več, če se zaposlijo v gospo- 
darstvu. Zato je velika nevarnost, posebno za dobre pravnike, če se na razpis 
prijavijo in jih zaposlimo, da jih bomo prehitro izgubili. 

Drugi problem je problem stanovanj, ki jih ni bilo; tretji problem pa so 
pri nas v razpravi označili s padanjem družbenega ugleda delavcev, ki delajo 
v pravosodju, kar tudi vpliva na to, da ta delovna mesta niso tako sim- 
patična, da bi se ljudje zanje potegovali, pri čemer mislim zlasti na delo v 
javnem tožilstvu. 

In nazadnje: tudi za organizacijo na tem področju smo verjetno najmanj 
napravili, kot smo danes tudi že slišali iz uvodne besede tovariša dr. Brileja. 
Skrbimo le za osebne dohodke in za najnujnejša sredstva za administrativna 
dela, za organizacijo dela pa verjetno ne dovolj. 

Ko smo vse to ugotovili že pred leti, smo morali nujno iskati rešitve in 
kot posledica tega so se izoblikovali sklepi, ki jih je sprejela mestna skupščina 
in ki bi jih rad na kratko povzel. 

Predvsem sodimo, da je potrebno, da se štipendiranje obravnava drugače, 
kot se je obravnavalo v preteklem obdobju, in da je verjetno prav, da ima 
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo glede tega večje pri- 
stojnosti, kot jih ima sedaj. Mestna skupščina je odobrila sredstva za 5 štipendij 
in za 5 pripravnikov. Stanovanjski problem je verjetno v veliki meri odvisen od 
tega, koliko delavcev bomo rmeli, zato je že lansko leto mestna skupščina v ta 
namen odobrila 30 milijonov, v letošnjem letu pa 40 milijonov starih dinarjev, da 
lahko tudi na ta način začnemo voditi aktivno kadrovsko politiko. Naslednje, 
kar je treba reči, je to, kot sem že uvodoma rekel, da je pri nas zelo velika 
fluktuacija. Sprejet je bil predlog republiškim organom, da financiranje za 
stanovanjske potrebe izoblikujemo tako, da mestna skupščina v okviru mož- 
nosti skrbi za stanovanja delavcev občinskih pravosodnih organov, če pa 
gredo ti delavci na okrožno pristojnost, pa naj se poišče skupna rešitev z 
republiškimi organi, kajti v nasprotnem primeru se seveda znajdemo v situaciji, 
kot se je že dogajalo, npr. da delavec po osmih mesecih, ko je bil izvoljen 
na občinsko sodišče in dobil sredstva za stanovanje, odide na okrožno pri- 
stojnost skupaj s stanovanjem. Nemogoče bi se bilo seveda postaviti na sta- 
lišče, da mestna skupščina ne bo dala razrešnice, dokler ne bo urejeno povra- 
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čilo stanovanja. Mislim, da bomo do takšnega ustreznega dogovora prišli. Zato 
bi morali na današnji seji podpreti predvsem prizadevanja komisije naše re- 
publiške skupščine, ki pravi, da je treba skrbeti v okviru republike za stanovanja 
delavcev, ki delajo v pravosodju. Čimprej bi se tudi morali pripraviti ustrezni 
ukrepi in da se ugotovi, koliko zaslužijo pravniki v gospodarstvu in koliko 
v pravosodju in da se osebni dohodki uskladijo, da ne bomo imeli takšnega 
prelivanja kadrov in da bomo zagotovili kadre, ki bodo delali v pravosodju, 
sicer se bomo srečali z velikimi problemi. 

Razprava, ki smo jo imeli v okviru organov mestne skupščine, je seveda 
tekla tudi o drugih zadevah, ki so predmet današnje razprave. Pogrešali smo 
mnogo tistega, o čemer je tovariš podpredsednik dr. Brilej govoril v svojem 
uvodu, kar bi poimenoval z družbenimi vzroki za takšen položaj, kakršen je 
danes v pravosodju. Moram reči, da sem bil ob prebiranju gradiva zelo prese- 
nečen, da je skupščina tako redko razpravljala o stanju v pravosodju. Mislim, 
da bi morali vsi, ki delamo v občinskih skupščinah, poskrbeti, da bi bile raz- 
prave o tem bolj poglobljene in manj formalne; to pa ni problem dela pravo- 
sodja, kolikor je to verjetno problem dela posameznih skupščin. 

Poudariti je treba, da je to gradivo izredno izčrpno, čeprav pogrešamo širše 
analize družbenih vzrokov: zakaj je stanje pravosodja takšno, zakaj je ne- 
učinkovitost tolikšna, problem zvezne zakonodaje itd. Rečeno je že bilo, da 
imamo nekatere zelo stare predpise, ki se še danes uporabljajo. Nekje sem 
prebral, da se uporablja tudi še predpis, ki ga je podpisal še Napoleon. Mislim, 
da je to počasno usklajevanje tudi izmed zelo močnih razlogov, da se stvari 
v pravosodju ne morejo premakniti naprej. 

Drugi močan razlog je, da pri sedanjih sistematizacijah in delovnih normah, 
ki so že tako bolj ali manj optimalne, vztrajamo še naprej zato, ker nimamo 
kadrov. Kadre preobremenjujemo in se tako znajdemo pred dejstvom, da ti 
ljudje nimajo časa za svoje osebno izobraževanje, kaj šele, da bi se posluževali 
oblik podiplomskega študija, pridobivanja doktorata in podobno. Ce so podatki 
resnični — recimo podatek, da v Jugoslaviji izdamo poprečno 3 zakone na 
dan — se dejansko postavlja vprašanje, kako lahko sodniki in tožilci ob svojem 
delu zmorejo študiozno predelati takšno zakonodajo, ki je temelj njihovega dela. 

Naslednji problem, o katerem bi želel govoriti in s katerim se v Ljubljani 
tudi srečujemo, je problem financiranja pravosodja. Z novim instrumentarijem 
financiranja pravosodnih institucij v letošnjem letu, ki vsebuje tudi takšne 
ukrepe, kot je multilateralna kompenzacija, smo se znašli pred ugotovitvijo, 
da bo mesto imelo za približno 280 milijonov starih dinarjev manj sredstev iz 
naslova sodnih taks, kot je bilo predvideno. Čeprav je potrebno pozdraviti, da 
delovne organizacije poravnavajo svoje obveznosti brez sodišča, smo pa na drugi 
strani prizadeti, ker je sredstev manj in se pojavi vprašanje napajanja mestnega 
proračuna. Zaradi tega je potrebno razmisliti za v prihodnje: 

1. da o prenosu pristojnosti sočasno vidimo, kolikšen del sredstev je treba 
prenesti na občinske skupščine, ki financirajo občinska sodišča, in 

2. da je treba upoštevati finančna sredstva ne le osebne dohodke, ampak 
tudi materialne izdatke, to je sredstva za modernizacijo dela sodišč. Pri tem 
pa je bilo v razpravi izraženo mnenje, da je treba čimprej realizirati stališča 
in sklepe, ki so navedeni v tem dokumentu, da bi lahko bilo tisto, kar vsi pri- 
čakujemo, uresničeno, čeprav se zavedamo, da čez noč stvari verjetno ne bomo 
mogli urediti in da bo potrebno narediti prioritetni vrstni red, katerih problemov 
se bomo najprej lotili, da se v tem prehodnem obdobju stanje ne bi še poslabšalo. 
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Tukaj predvsem mislim na področje kadrovske politike, ker se tu dajo stvari 
verjetno najprej spremeniti. Mnogo teže pa je napisati na novo vse tiste zakone, 
ki manjkajo, kot pa zagotoviti sredstva, ki jih lahko oplemenitimo, in tako 
dobimo stanovanja že v kratkem času. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima delegat 
iz občine Maribor, tovariš Slavko Soršak. 

Slavko Soršak: Tovarišice in tovariši! Podpiram sklepe in priporočila 
za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva. Prepričan sem, da bodo vplivali 
na boljše delo teh za družbo izredno pomembnih institucij, da bomo v prihodnje 
našli boljše samoupravne vezi med temi institucijami, ki delajo za delovne 
ljudi in v njihovem imenu. Sledeč samoupravnemu razvoju bomo morali tudi 
na tem področju poiskati ustrezno povezavo med nosilci združenega dela in 
pravosodnimi delavci. Prav v politiki tožilstev in sodišč mora biti najbolj 
prisoten razredni pristop. Zato mora ta vez postati pristnejša, pa ne samo zato, 
da bi tako nastajal vpliv delovnih ljudi na te institucije, ampak predvsem zato, 
da bodo te institucije imele podporo delovnih ljudi za svoje delo, saj je znano, 
da je tožilstvom uspelo nekatere zadeve uspešno rešiti šele ob ustrezni družbeno- 
politični klimi in podpori delovnih ljudi, zlasti po 3. konferenci ZKS, po 2. kon- 
ferenci ZKJ in 21. seji predsedstva ZKJ. Ob obravnavi predloženih sklepov in 
priporočil naj kljub temu, da je kadrovski problem nakazan v poročilu, ki ga 
je izredno ekspliciral dr. Brilej in tudi prejšnji govornik, naj vendarle dodam 
nekaj misli o kadrovski problematiki zlasti na sodiščih — mislim predvsem ob- 
činska sodišča —• zlasti zato, ker je prav ta problem na nekaterih občinskih 
sodiščih severovzhodne Slovenije izredno aktualen. Ob izrednem pomanjkanju 
kadrov na tem našem območju lahko ugotovimo za družbo izredno negativna 
dejstva. Zaradi pomanjkanja kadrov se pri občinskih sodiščih vse bolj kopičijo 
nerešeni postopki, tako da so -iz meseca v mesec daljši. Značilno je, da se 
odlagajo težji primeri, zlasti tisti, ki bi morali biti rešeni rzameroma hitro, 
predvsem tedaj, kadar gre za rešitve, ki so tudi politično pomembne. 

Pomanjkanje kadrov ima za posledico — kot je bilo že omenjeno — da sprej- 
memo na občinska sodišča vsakogar, ki se prijavi, čestokrat brez posebnih 
zaostrovanj moralnih in družbenopolitičnih kriterijev, ki so seveda za delo 
na sodiščih izredno pomembni. Takšno stanje ima za posledico tudi delo slabše 
kvalitete na prvostopenjskih sodiščih. To se v veliki meri kaže v poprečnosti in 
v vse večjem številu pogojnih obsodb. Velika preobremenjenost obstoječega 
kadra pa ima seveda za posledico, da se le-ti ozirajo po drugih delovnih mestih, 
kar bi znalo stanje še poslabšati. Nobenega dvoma ni, da so razlogi tam, kjer 
nanje opozarjajo sklepi. To je prav gotovo potreba po ustreznejšem nagraje- 
vanju, ustreznejši družbeni vlogi delavcev na sodiščih, tožilstvih in drugih 
institucijah kazenskega pregona, po ustreznejšem nagrajevanju ne samo v skladu 
z družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom, ampak tudi po ustrez- 
nejšem nagrajevanju znotraj teh institucij, po ustreznejši štipendijski politiki 
itd. Rešitev tega bi lahko seveda začela postopoma odpravljati današnjo ne- 
ustrezno kadrovsko stanje, kar se bo poznalo tudi v kvaliteti dela teh institucij 
in okrepila njihovo vez s samoupravnimi oblikami združenega dela in samo- 
upravnimi organizmi v naši družbi. 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Jože Pernuš, predsednik 
višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Jože Pernuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! 
Pravzaprav nisem hotel razpravljati, ker se mi zdi, da so bile vse razprave 

v bistvu pravilne. Zdi pa se mi, da bi bilo vendar potrebno ločiti eno stvar od 
druge, predvsem tisto, kar lahko storimo takoj in kar lahko napravimo za zbolj- 
šanje stanja v perspektivi. 

Gre sicer za dve različni stvari, ki ju bo treba najbrž povezovati. Gre za 
to, da prepustimo ljudem prosto voljo, kako bodo reševali spore tedaj, kadar 
s pravicami samostojno razpolagajo in kjer ni nobene potrebe, da se v to 
vmešava država s svojimi organi. Zaradi tega tudi nisem prepričan, da je treba 
z zakonom urejati tako področje, kot so poravnalni sveti, ki ste jih obravnavali 
pri prejšnji točki. Država naj se vključi šele tedaj, ko je treba sklenjen sporazum 
prisilno izvršiti. 

Zdi se mi, da je treba ob prilagajanju pravosodja samoupravnemu sistemu 
natančno določiti, do kod naj seže zakon. Domeniti se bo treba, kaj razumemo 
pod sodiščem in sodstvom, kaj razumemo pod deetatizacijo sodstva in podobno. 
Z reformo pravosodnega sistema moramo samoupravnim strukturam v taki ali 
drugi obliki zagotoviti, da same rešujejo svoje odnose, seveda z določenimi ome- 
jitvami. Seveda mora tisto, kar je tipično oblastno, kot kazensko sodstvo obdr- 
žati država in tega ne moremo deetatizirati. 

S tega vidika se nam postavlja cel kompleks vprašanj, ki jih bo treba ure- 
diti. Predvsem bo treba zagotoviti takšen pravosodni sistem, ki bo spodbujal 
organizacijo in delo tako imenovanih nesodnih organov za reševanje sporov, 
kot so razsodišča, arbitraže, poravnalni sveti in podobno. Po drugi strani bo 
treba tudi znotraj sodstva razvijati posebne organizme za reševanje sporov, ki 
se bodo formirali na samoupravni osnovi v okviru interesnih skupnosti in drugih 
splošnih asociacij združenega dela. Seveda bodo ti organi bistveno različni od 
arbitraž in drugih podobnih teles, saj bo šlo v tem primeru za prave sodne 
organe. 

Ce se ozrem na sedanje stanje v sodstvu, predvsem s stališča kadrovske 
politike, moram reči, da preveč poudarjamo razliko med občinskimi in okrožnimi 
sodišči. Formalno je to sicer res ločeno, gre pa v bistvu za isti organizem, 
za enakovrstno delo in enako odgovornost. Normalno je, da so občinska sodišča 
vir sodnikov za okrožna sodišča in prav zaradi tega bi morali tudi pristojni 
občinski in republiški organi skupno reševati probleme, ki iz tega dejstva 
nastajajo. 

Posebno pereče vprašanje nedvomno predstavljajo osebni dohodki v sodstvu. 
Mislim, da je prav, če pogledamo in primerjamo osebne dohodke sodnikov in 
dohodke pravnikov v drugih službah, predvsem v gospodarstvu. Vendar moramo 
pri tem vedeti, da je sodniško delo takšno, da ne dopušča nobenega drugega 
zaslužka, medtem ko vemo, da je pri drugih delovnih mestih virov zaslužka 
več. To dejstvo je treba pri obravnavanju osebnih dohodkov sodnikov vsekakor 
upoštevati. 

Poudariti moramo, da je treba paziti na moralni lik sodnika in ga še za- 
ostrovati. Se bolj je treba zaostriti njegovo odgovornost, predvsem kot jav- 
nega funkcionarja, ne samo kot strokovnega delavca na tem področju. Ob takem 
gledanju na sodnika je treba vrednotiti njegovo delo in ga temu primerno 
nagraditi. 
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Kar zadeva vprašanje kadrovanja, pa menim, da se kadrovanje ne začne 
z razpisom na posamezno sodniško mesto, temveč že mnogo prej. Temu je treba 
prilagoditi sistem štipendiranja že v prvih letnikih na univerzi, če ne celo že 
v gimnaziji. Predvsem pa bi morali tudi za sodnike uveljaviti sistem evidenti- 
ranja, kot je to v navadi za druge javne funkcionarje. Le tako bo mogoče stanje 
na tem področju zboljšati. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Lojze Piškur, 
predsednik vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Lojze Piškur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predvsem moram pozdraviti prizadevanje naše skupščine, da se problematika 
pravosodja — zlasti v sedanjem razdobju, ko norme o pravosodju formiramo 
tudi v novi ustavni ureditvi — obravnava tudi v vseh organih naše skupščine, 
in zlasti tudi vse napore, ki jih v tej smeri podvzema naša skupščinska komisija 
za pravosodje. Sklepi in priporočila, ki so pred vami, bodo prav gotovo v 
mnogočem prispevali, da se bodo problemi, ki so zelo pereči na našem področju, 
uspešno reševali tako v kadrovskem pogledu kakor tudi v ostalih pogledih, zlasti 
v zvezi z osnovami, na katerih naše pravosodje dela. 

Tovariš dr. Brilej je v uvodnih besedah ugotovil, da so sodišča oziroma 
pravosodni organi zelo občutljiv element družbe in da so pravosodni organi 
poklicani, da podpirajo naš družbeni razvoj z utrjevanjem ustavnosti in zako- 
nitosti in da po potrebi tudi uporabljajo represivne ukrepe proti kršilcem naših 
družbenih norm. Opozoril je tudi na velike težave, ki jih imajo naši pravosodni 
organi v zvezi z uporabo zakonitih predpisov glede na pomanjkanje nekaterih 
osnovnih zakonov, ki jih naša sodišča še nimajo na razpolago in morajo upo- 
rabljati —- kot je bilo povedano — predpise iz prejšnjega obdobja, seveda ne 
neposredno, ampak upoštevajoč naše nove družbene razmere. Pri tem je seveda 
treba opozoriti na to, da so v teh predpisih na civilnem področju nekatere 
norme, ki bodo veljale tudi v novi družbeni stvarnosti, v socialističnem raz- 
voju in v samoupravnem družbenem sistemu in da bo treba od naših sodnikov, 
ki uporabljajo te predpise, zahtevati, da poznajo zakone našega družbenega 
samoupravnega socialističnega razvoja in da skladno s tem seveda uporabljajo 
te predpise le kot pomoč. 

Pred nami so priporočila tudi za naše občinske skupščine. Zlasti v zvezi s 
temi priporočili bi želel omeniti nekaj stvari. Nad 90'% vseh zadev, ki prihajajo 
pred sodišča, rešujejo že naša občinska sodišča. Pričakovati je, da bo v prihodnje 
pristojnost občinskih sodišč še naraščala. Ze z novelo k zakoniku o pravdnem 
postopku so občinska sodišča dobila v pristojnost civilne spore do vrednosti 
5 milijonov starih dinarjev. Tudi na kazenskem področju je pričakovati, da se 
bodo na občinska sodišča prenesle še nekatere pristojnosti. To pomeni, da so 
občinska sodišča resnično naša temeljna sodišča in da je treba zato zlasti gledati, 
da imajo ustrezne pogoje, tako materialne kakor tudi kadrovske, da imajo tudi 
vso podporo ustreznih organizacij, družbenopolitičnih skupnosti od občine do 
ustreznih organizmov, ki se v okviru občine formirajo za uravnavanje določenih 
problemov, ki jih potem rešujejo naša sodišča. Zato seveda tembolj podpiram 
tisto misel v priporočilu, da naj občinske skupščine spremljajo delo občinskih 
sodišč in drugih občinskih pravosodnih organov in da naj ustvarijo potrebne 
pogoje, da bo delo občinskih sodišč čim uspešnejše. Ravno tako je treba stre- 
meti za tem, da vsi pravosodni organi na območju občine usklađeno delujejo, 
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za to naj po eni strani skrbe pravosodni organi sami, na drugi strani pa naj za 
skladnost delovanja poskrbijo tudi občinski forumi. 

Popolnoma se strinjam s tovariši, ki so opozorili na pereč kadrovski pro- 
blem v okviru naših pravosodnih organov, posebej še s tovarišem Leskov- 
škorri, ki je opozoril na problem štipendiranja, in v določenem pogledu na pri- 
stojnosti republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo. Čeprav sem 
za decentralizacijo pristojnosti v vseh pogledih, pa kar zadeva kadre na sodi- 
ščih, podpiram stališče, ki je bilo tukaj izraženo, zlasti glede tega, da je po- 
prejšnja politika štipendiranja, ki je bila v glavnem v rokah republiškega se- 
kretariata za pravosodje in občo upravo, uspela reševati kadrovsko problematiko. 
S štipendisti, ki jih je štipendiral republiški sekretariat za pravosodje in občo 
upravo pred šestimi leti, nam je uspelo kadrovsko kar dobro zasesti naša so- 
dišča, da pa je odtlej, ko je ta fond pri republiškem sekretariatu za pravosodje 
in oboo upravo usahnil, kadrovska problematika vse bolj pereča. Seveda s tem 
ne mislim reči, da občinske skupščine ne bi tudi same skrbele za kadre za 
občinska sodišča. V zvezi s tem je imel republiški sekretariat tudi ustrezne ba- 
zenske konference z občinskimi skupščinami in so bili doseženi tudi določeni 
aranžmaji, vendar se mi zdi, da bo kadrovski problem rešen uspešno in čimprej 
le, če bo tudi republiški sekretariat imel na razpolago več sredstev za štipendi- 
ranje in s tem seveda tudi več za izbiro kadrov. Mislim, da ni pomembno samo 
to, da so vsa sistemizirana delovna mesta na sodiščih dejansko tudi zasedena. 
Pomembno je, da kadri na sodiščih ustrezajo izredno odgovornemu delu sod- 
nikov. 

Mislim, da je treba omogočiti selekcijo pri izbiri kadrov. Le tako bo za- 
gotovljeno, da bo delo učinkovito in uspešno. Res je v zadnjem polletju prišlo 
na sodišče nekaj novih kadrov, ampak kljub temu ne opažamo, da bi se povečala 
storilnost dela, kar pomeni, da prihajajo kadri, ki še nimajo ustrezne prakse, ki 
še ne poznajo tehnike poslovanja in zakonskih predpisov, ki se uporabljajo pri 
reševanju konkretnih zadev. To ima seveda za posledico, da se nekatere stvari 
vlečejo iz meseca v mesec, da se razprave prelagajo in da se stvari zavlačujejo. 

Končno mislim, da je treba izboljšati predvsem kvaliteto dela sodišč. To 
je tesno povezano s kadrovsko politiko in selekcijo kadrov. Pri tem moram po- 
sebej omeniti stanovanjski problem. Očitno je, da imajo veliko prednost delovne 
organizacije in gospodarske organizacije, ki dajo mladim pravnikom — pa naj- 
brž tudi drugim akademsko izobraženim kadrom — z nastavitvijo tudi ustrezno 
stanovanje. To pa je za mladega človeka izredno pomemben faktor, ki nekako 
usmerja zaposlitev naših mladih ljudi. Zato bi bilo treba tudi to vprašanje čim- 
prej ustrezno rešiti. 

Želim, da se bodo sklepi in priporočila čimprej uresničili. Prepričan sem, 
da bo delo naših sodišč v prihodnje dosti bolj uspešno in učinkovito. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima še republiški javni to- 
žilec, tovariš Riko Kolenc. 

Riko Kolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vsekakor se pridružujem mnenju predsednika vrhovnega sodišča tovariša 

Piškurja glede pozitivnosti iniciative, da je republiška skupščina začela temeljito 
razpravo o problemih pravosodja, da je začela to razpravo že prej v skupščinski 
komisiji za pravosodje in drugih telesih te skupščine in da imamo sedaj že 
pripravljen dokument o našem gledanju na nekatere probleme pravosodja in na 
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to, kako naj bi te probleme reševali. Mislim, da se bomo v nekaj dneh lahko 
podrobneje izrekli o nekaterih predloženih sklepih in priporočilih. 

Vsekakor je področje pravosodja eno izmed zelo pomembnih družbenih pod- 
ročij. Zanemarjanje vprašanj, ki so pred nami, in odlaganje reševanja nekaterih 
perečih problemov je seveda zelo škodljiva za nadaljnji razvoj tega področja. 

V zadnjem času smo slišali zelo resne kritike na račun dela pravosodnih 
organov, ki so seveda sprožile in sprožajo razne iniciative, da se problemi, ki se 
tudi v tej družbeni dejavnosti pojavljajo, čimprej odpravijo. 

Danes se pojavljajo v delu pravosodnih organov nekateri problemi v zelo 
pereči obliki, zaradi česar tudi sprejemamo nekatere nujne ukrepe, da bi te 
probleme tudi najbolje obvladali. 

Ce pogledamo slovensko situacijo, lahko ugotovimo, da v zadnjih nekaj 
letih kriminalna dejavnost raste. Ugotavljamo, da imamo vsako leto več ob- 
toženih kazenskih zadev — če se omejim samo na kazensko področje — in da 
predvsem določena kazniva dejanja zavzemajo vidno mesto. Tako ugotavljamo, 
da nam v zadnjih nekaj letih izredno močno stopajo v ospredje kazniva dejanja 
zoper varnost prometa, da se nam v povečanem številu javljajo razne malver- 
zacije v gospodarskem poslovanju, da se množijo kazniva dejanja davčnih utaj 
in da narašča število gospodarskih prestopkov. Glede na jugoslovansko po- 
prečje smo v Sloveniji približno za 10,0/o nad jugoslovanskim poprečjem glede 
števila teh kaznivih dejanj. Enako poprečje imamo tudi pri gospodarskih pre- 
stopkih. Ce pogledamo, kakšna je kadrovska situacija na področju pravosodja 
— mislim na kadrovsko situacijo v tožilstvih, kot enem izmed pravosodnih or- 
ganov — pa vidimo, da se v zadnjih petih letih kadrovska situacija v javnih 
tožilstvih v Sloveniji ni spremenila, obseg preprečevanja kriminalitete pa je 
porastel približno za 10 do 12fl/o. Tudi v jugoslovanskem poprečju imamo kri- 
minala več, kot pa potrebnega kadra. 

Druga karakteristika, s katero se srečujemo javni tožilci, je ta, da nam 
število neodkritih kaznivih dejanj raste. Množe se predvsem kazniva dejanja 
imovinske kriminalitete, sporadično pa tudi ne moremo odkriti nekaterih drugih 
kaznivih dejanj, ki so družbeno tudi zelo pomembna. Poleg tega v naši družbi 
obstaja mnenje, ki je včasih oprto tudi na upoštevanja vredne indicije, da je 
vsaj določenega kriminala mnogo več od tistega, ki ga odkrijemo in za katerega 
vlagamo obtožnice, kar seveda morajo pravosodni organi imeti pred očmi še 
zlasti pri usmerjanju kazenskega pregona. 

V javnem tožilstvu smo storili vse, kar nam je bilo mogoče za izboljšanje 
kadrovskega položaja. Pred leti pa smo imeli večje možnosti, kot sedaj glede 
štipendiranja pravnikov in smo kadrovsko situacijo za silo le reševali. V glav- 
nem nam je uspelo dobiti vsaj toliko novih ljudi, kolikor jih je od nas odšlo. 
V zadnjem času so se te in druge slične možnosti zmanjšale. Zato pozdravljam 
predloge, da se na tem področju v prihodnje kaj več stori in ta problem tudi 
uspešno reši. 

Se nekaj besed bi sedaj navezal na današnjo problematiko. Javno tožilstvo 
je družbeni organ, ki je orientiran pretežno v odkrivanje in pregon kaznivih 
dejanj in gospodarskih prestopkov. 

Ta orientacija vodi predvsem v represijo. Toda v zadnjih letih se poskuša 
organ uveljaviti tudi v drugi smeri, to je v krepitvi svoje vloge v preventivnem 
smislu. Tovariš iz Maribora, ki je razpravljal o problemih pravosodja, je pouda- 
ril potrebo večjega in trajnejšega povezovanja pravosodnih organov z raznimi 
družbenimi faktorji, s samoupravnimi organi, z organizacijami združenega dela 
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in podobno. Mislim, da je tako stališče zelo na mestu, kajti že dosedanja praksa 
v tem smislu je dajala pozitivne rezultate. Moram namreč reči, da se je javno 
tožilstvo poskušalo v zadnjih letih uveljaviti ravno v tej smeri, to je v preven- 
tivnem smislu. Tako je na podlagi materialov, ki jih obdelujejo v kazenskih 
postopkih, analiziralo posamezne situacije, ki v nekaterih okoljih pogojujejo 
izvrševanje kaznivih dejanj in je s tem seznanjalo delovne in druge organizacije, 
v okviru katerih so se taki pojavi opazili ter jim predlagalo, da ustrezno ukre- 
pajo. Moram reči, da so prizadete delovne organizacije te naše iniciative naj- 
večkrat pozitivno sprejemale. 

Ob tem pa moram apelirati na tiste organe in organizacije, ki naših opo- 
zoril niso upoštevali, da v prihodnje postopajo bolj odgovorno in tako pripomo- 
rejo k odpravi vzrokov kriminala. 

Nadaljnja orientacija preventivnega karakterja javnih tožilcev je v tem, 
da poskušajo nekatere probleme reševati čim tesneje z občinskimi skupščinami, 
oziroma s posameznimi samoupravnimi organizmi znotraj občinskih skupščin. 
Javna tožilstva v tem smislu dostavljajo skupščinam obvestila o opažanjih 
glede posameznih kaznivih dejanj na svojem območju, o opažanjih glede spošto- 
vanja zakonov ali pa o posameznih organizacijskih in drugih problemih, ki zade- 
vajo pravosodne organizacije. Mislim, da je treba tudi te stike z občinskimi 
skupščinami v prihodnje še bolj krepiti in odstraniti iz njih vse tisto, kar je v 
posameznih primerih oviralo večjo učinkovitost medsebojnega sodelovanja. 

Naj ponovim: pravosodni organi — mislim na javno tožilstvo — so v sedanji 
situaciji pod določenim pritiskom glede uspešnosti pregona kaznivih dejanj, ki 
zahteva represivne ukrepe, vendar si javna tožilstva in drugi pravosodni organi 
kljub temu prizadevajo, da okrepe svojo učinkovitost tudi v preventivnem 
smislu. 

Predloženi sklepi in priporočila vsekakor dajejo določeno smer in nakazu- 
jejo take konkretne rešitve, ki bodo v prihodnje omogočale, da se bodo pravo- 
sodni organi in tudi javno tožilstvo še bolj angažirali v eni in drugi smeri. V tem 
smislu so ti sklepi zelo koristni in jih tudi pozdravljam. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Vlado Tance, 
namestnik republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo. 

Vlado Tance: V svoji razpravi bi se zadržal samo pri treh vprašanjih, 
in sicer tistih, ki so bila v današnji razpravi pa tudi v gradivu, ki je služilo za 
današnjo razpravo, posebej podčrtana, to je vprašanje kadrov, osebnih dohodkov 
v pravosodju in deloma modernizacije pravosodja. 

V primerjavi s podatki, ki jih imate v gradivu, moram povedati, da se je 
v letošnjem letu povečalo število sodnikov pri vseh sodiščih in sicer za 22, tako 
da je sedaj trenutno nezasedenih 48 sodniških mest. Vendar je situacija najbolj 
kritična pri občinskih sodiščih, saj je pri 38 občinskih sodiščih kar 48 nezase- 
denih mest. To pomeni, da se situacija pri občinskih sodiščih v tem letu ni bi- 
stveno izboljšala. Zaradi bolezenskih in drugih izostankov je pri teh sodiščih 
delalo 9 sodnikov manj kot v prvem polletju preteklega leta. Zato je situacija 
pri občinskih sodiščih izredno pereča. V gradivu imate nekaj podatkov o tem. 
Moral bi poudariti, da so zlasti sodišča v Postojni, Kočevju, Slovenjem Gradcu 
in nekatera primorska sodišča tako slabo zasedena, da nastaja vse večji politični 
problem. Zato bi bilo treba na teh območjih, kjer je situacija najbolj kritična, 
storiti vse potrebno za povečanje števila sodnikov. 
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Kar zadeva štipendiranje, je bila danes v razpravi omenjena vloga, ki jo 
ima republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo. Moram poudariti, da je 
naš sekretariat v letošnjem letu s proračunom zagotovil potrebna sredstva in 
razpisal 30 štipendij za študente prava. Pri tem smo dali prednost štipendistom 
z območij, ki so glede pravosodnih kadrov najbolj deficitarna. Obenem smo se 
zavzeli, da bodo republiška izobraževalna skupnost in občinske skupščine v 
večji meri štipendirale študente pravne fakultete. Kar zadeva pripravnike, lahko 
ugotovimo, da se je število pripravnikov pri sodiščih letos povečalo za 11, tako 
da imamo v Sloveniji skupno 57 pripravnikov. Z republiškim proračunom so 
zagotovljena sredstva, da bi lahko sodišča sprejela v delovno razmerje vse tiste 
pripravnike, ki bi želeli opraviti pripravniško prakso pri sodiščih. 

Kar zadeva osebne dohodke, je izredno pomembna naloga oziroma sklep iz 
tega dokumenta, da administrativna komisija skupščine prouči sistem nagraje- 
vanja voljenih in imenovanih delavcev v organih pravosodja in da predlaga 
ustrezne rešitve. Sprejeti in uveljavljeni samoupravni sporazum za sodišča, 
javna tožilstva in javna pravobranilstva namreč ne upošteva dovolj specifičnega 
položaja pravosodnih delavcev. To je v današnji razpravi poudaril tudi tov. 
Pernuš. Zato je treba te funkcije ustrezno ovrednotiti in tako poudariti njihov 
družbeni pomen in odgovornost. 

Ce se bo to pokazalo tudi v sistemu nagrajevanja sodnikov, bodite prepri- 
čani, da kadrov za sodišče ne bo manjkalo in bomo lahko izvajali ustrezno selek- 
tivno kadrovsko politiko. Sedaj pa so osebni dohodki, zlasti na občinskih so- 
diščih, dokaj nizki v primerjavi z gospodarstvom. Delovna mesta niso stimula- 
tivna in je zato vse manjši odziv za delo pri sodiščih. Zato bi bilo treba glede na 
poseben položaj sodnikov njihov položaj drugače postaviti in določiti, da se nji- 
hovi osebni dohodki urejajo na poseben način in po posebnih načelih in merilih. 
Upoštevati je treba, da gre za voljene funkcionarje, njihovo samostojnost in 
neodvisnost, njihovo odgovornost do družbenih skupnosti in ne nazadnje tudi 
za njihov edini dohodek. Zato naj bi bil njihov sistem nagrajevanja izločen iz 
sistema nagrajevanja drugih delavcev v pravosodnih organih in postavljen po- 
dobno — seveda z ustreznimi spremembami — kot sedanji družbeni dogovor o 
osnovah za nadomestila odbornikom in poslancem in voljenim ter imenovanim 
funkcionarjem. Ob taki rešitvi, ko bi se sistem nagrajevanja sodnikov, javnih 
tožilcev in branilcev kot po eni strani voljenih funkcionarjev, po drugi strani 
pa strokovnih delavcev, prilagodil njihovemu statusu, bi gotovo prenehale se- 
danje težave, ki jih imamo pri nameščanju tega kadra. 

Na koncu bi vas želel seznaniti s prizadevanji za modernizacijo pravosodja. 
Rezultatov glede tega še nimamo zadosti, vendar so po dogovoru med repu- 
blikami prizadevanja, da bi se s skupnimi napori najprej postavile prioritetne 
naloge glede modernizacije pravosodja, določile naloge in konkretne etape reše- 
vanja in da bi potem na podlagi tega prešli v realizacijo. To bo seveda terjalo 
znatna sredstva in napore, vendar je stvar v teku. Prav v prihodnjih dneh — 
konec tega meseca — bo v Kranju posvet o modernizaciji pravosodne in upravne 
dejavnosti. 

V naši republiki pa smo se še posebej zavzeli in tudi začeli s konkretnimi 
pripravami za ustanovitev informacijsko-dokumentacijskega centra za potrebe 
pravosodja in drugih organov. V okviru tega centra naj bi zbrali pravne infor- 
macije, tako predpise kot tudi sodne sentence, ki bi sodiščem in vsem drugim 
služile za njihovo konkretno delo, za njihovo vsakdanjo prakso. Tu gre seveda za 
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temeljite priprave, ki bodo terjale svoj čas. Vendar računamo, da bomo z upo- 
rabo računalnikov tudi to nalogo čimprej uspešno rešili. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? Besedo ima to- 
variš Marjan Ašič, delegat iz občine Celje. 

Marjan Ašič: Opravičujem se, tovariš predsednik, ker se nisem po- 
sebej pripravil na to razpravo, vendar me je debata spodbudila, da bi na neka- 
terih konkretnih primerih nakazal ta problem, ki je povsod prisoten. 

Celjska občinska skupščina se zaveda problemov, ki so v pravosodju. O tem 
je tekla razprava na več sejah, predvsem na seji sveta za notranjo politiko in 
splošne zadeve in tudi na sami skupščini. Ko smo razpravljali o kadrovskih pro- 
blemih in analizirali vzroke, smo ugotovili, da je problem stimuliranja in oseb- 
nih dohodkov resnično pereč in da je v Celju tudi poglavitni vzrok pomanjkanje 
kadra, predvsem na občinskih sodiščih. Zaradi tega je z občinskih sodišč, ki 
so glede osebnih dohodkov najnižji na lestvici občinsko — okrožno vrhovno — od- 
šla že vrsta sodnikov in seveda vsak komaj čaka, da je povabljen na okrožno 
sodišče. Naša skupščina je ob četrtem zaporednem razreševanju občinskih sod- 
nikov nekoliko protestirala. Ko smo želeli sanirati to vprašanje — to je bilo 
pred samoupravnim sporazumom — smo se odločili, da damo več denarja, po- 
sebno še, ker ni šlo za velike vsote. Vendar tudi z denarjem nismo mogli rešiti 
kadrovskega problema pri občinskih sodiščih. Problem je tudi s pripravniki. 
Dosti delovnih organizacij ima navedeno le polletno pripravniško dobo, nato pa 
pripravnik že napreduje na višje delovno mesto, kjer je bolje plačan in neredko 
pride nato nazaj na sodišče kot pripravnik z dosti višjimi dohodki, kot bi jih 
imel, če bi ostal na sodišču, imeli smo primere, ko je imel pripravnik višje 
osebne dohodke kot predsednik sodišča. Seveda je to zelo slabo vplivalo na 
druge pripravnike, ki so kaj kmalu zapustili sodno prakso. Tudi to smo želeli 
sanirati in smo predlagali, da pač damo dodatna sredstva za pripravnike, pa je 
bilo rečeno, da ne smemo, ker je pač tako določeno. Zato bi se pridružil mnenju 
prejšnjega govornika, da je treba ustvariti nov sistem nagrajevanja, sicer seda- 
njega stanja ne bomo rešili. 

Glede družbenega ugleda sodnikov mislim, da je tudi to treba povezovati 
z našo pomanjkljivo zakonodajo. Saj smo slišali, da imamo še danes zakone, 
ki sta jih predpisala Napoleon in Marija Terezija. Večkrat sem bil navzoč na 
zborih volivcev, kjer so občani kritizirali nemogočo zakonodajo. Spor zaradi 
zasilne poti se še danes rešuje po zakonu iz leta 1898, kljub avtomobilom, trak- 
torjem in drugim modernim sredstvom. V SR Hrvatski so take spore dali v pri- 
stojnost upravnim organom, pri nas pa to še vedno ni rešeno. Te pomanjkljivosti 
pa nedvomno jemljejo ugled sodstvu in sodnikom. Zaradi tega odločno pod- 
piram zahteve, da se čimprej sprejmejo potrebni zakoni, posebno tisti, ki so 
temelj našega pravnega reda in brez katerih urejeno delo sodstva ni možno. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? (Ne.) Predlagam, 
da overitelja zapisnika pripravita predloge in stališča in jih pošljeta pristojnim 
zborom republiške skupščine, komisiji za pravosodje in občinskim skupščinam 
ter skupščini mesta Ljubljana. Obenem tudi ugotovimo, da se strinjamo s sklepi 
in priporočili, ki jih je predlagala komisija za pravosodje. Kdor je za tak pred- 
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log, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Končujem 4. točko in odrejam 20 minut odmora. 

(Zasedanje je bilo prekinjeno ob 12.15 in se je nadaljevalo ob 12.40.) 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo 
zasedanje. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga sklepov in priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji in informacije 
o stanju požarnega varstva v SR Sloveniji. 

Gradivo smo vam poslali dne 31. 8. 1972. Predstavnika predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda sta tovariša Peter Gluhar, republiški podsekretar za no- 
tranje zadeve, in Boris Lenarčič, predstavnik republiškega sekretariata za no- 
tranje zadeve. Uvodne obrazložitve ne bi imela. Prehajamo takoj na razpravo. 
Kdo želi besedo? Besedo ima Ciril Jurčič, delegat iz občine Grosuplje. 

Ciril Jurčič: Iz poročil o požarni varnosti v SR Sloveniji smo videli, 
da povzročajo požari pri nas že tako veliko škodo, da postaja to že družbeni 
problem. Zaradi tega je nujno, da se prične tudi to vprašanje bolj energično 
reševati. Menim, da priporočila in sklepi, ki so pred nami, nakazujejo nekatere 
rešitve, na podlagi katerih bi se lahko lotili dela. Najpomembnejša pri varnosti 
pred požarom je preventivna služba, se pravi, da do požara sploh ne pride, 
drugo pa je požar pogasiti in omejiti ter preprečiti večjo škodo. Zaradi tega 
posebno v občinah, ki nimajo večjih industrijskih središč, kjer ni poklicnih 
gasilskih enot oziroma kjer podjetja nimajo svoje gasilske službe, leži vse delo 
na prostovoljnih gasilskih organizacijah v občini. Ravno financiranje teh organi- 
zacij pa nikakor ni urejeno. Čeprav delajo brezplačno, ne morejo biti uspešne 
brez sodobnih tehničnih sredstev in pripomočkov, kar pa je danes zelo drago. 
Prostovoljna gasilska društva pa so odvisna edino od občinskih proračunov in 
od premij, ki jih da zavarovalnica. Vemo pa, da potrebe daleč presegajo ta 
sredstva in tako je konkretno v občini Grosuplje znano, da dobi gasilska organi- 
zacija za opremo od občinske gasilske zveze, ki ta sredstva zbira, morda 20 %, 
80 °/o pa je izključno treba dobiti iz samoprispevka občanov. Gospodarske organi- 
zacije, za katere menimo, da bi morale tukaj res sodelovati, ker pri njih lahko 
povzroči požar največjo škodo, pa sodelujejo premalo, čeprav bi taka pomoč 
koristila tudi njim, ker jim ne bi bilo treba organizirati lastne gasilske službe. 
Zaradi tega sklepe in priporočila pozdravljam, menim pa, da pomeni 5. točka, 
ki pravi, da naj bi se občine lotile ustanavljanja požarnih skupnosti in skušale 
doseči sodelovanje z gospodarskimi organizacijami, šele začetek reševanja tega 
problema. Menim, da bi bilo treba v sklepih in priporočilih bolj poudariti, da 
je dolžnost gospodarskih organizacij, da res pomagajo in sodelujejo, ker ne gre 
za nikakršne dodatne obremenitve gospodarskih organizacij, ampak je to naj- 
najbolj koristno naložen denar, ki se bo tudi njim samim obrestoval. Gre pa še 
za drugo vprašanje, ki je v gradivu tudi nakazano, je pa rešljivo le v okviru 
republike. Opozoril bi rad na problem tarife za telefone, ki jih uporabljajo 
gasilske službe. Le-ti so uvrščeni v najvišjo tarifno vrsto, zaradi česar bi se 
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morali republiški organi dogovoriti s skupnostjo PTT, da bi bili taki telefoni 
uvrščeni v najnižjo tarifo, če že ne brezplačni. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima dele- 
gat iz občine Logatec, tovariš Vinko Haložan. 

Vinko Haložan: Imam samo pripombo k 5. točki, ki je na tretji strani 
tega gradiva, kjer piše, da prispevajo občine le četrtino izdatkov za prostovoljne 
gasilske organizacije, drugi izdatki pa se krijejo iz gasilskih skladov, ki dopol- 
njujejo svoja sredstva v glavnem z določenim odstotkom tehnične premije za- 
varovalnic. 

K temu pripominjam, da občine, v katerih so delovne organizacije, ki imajo 
poslovne sedeže izven občine, ne dobijo od teh delovnih organizacij nobenega 
prispevka. Pri nas v Logatcu imamo 8 ali 9 delovnih organizacij s sedežem v 
Ljubljani ali drugod in od njih ne dobimo v gasilski sklad niti dinarja. Ker pa 
so to pomembne gospodarske organizacije z veliko zavarovalno vrednostjo in 
mislim, da je tako tudi v nekaterih drugih občinah, ki so podobno sestavljene kot 
naše — se mi zdi, da bi bilo prav, če bi v kakem republiškem forumu, mogoče 
v republiški skupščini, dosegli sporazum, da bi se predpis, ki določa, da se del 
tehnične premije odvaja v gasilski sklad, odvajal v tisto občino, kjer je dejansko 
premoženje, katero bo morala gasilska služba zavarovati pred požarom. 

Omenim naj tovarno Valkarton pri nas, katere skupna vrednost je okrog 
5 milijard starih dinarjev, del tehnične premije pa se odvaja občini Ljubljana- 
center, ker ima pač kartonažna tovarna sedež v tej občini. Zato predlagam, da 
bi se ta predpis ustrezno dopolnil. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ce dovolite, bi še jaz povedal nekaj 
besed. Mislim, da je res vprašanje, ali je to gradivo toliko zrelo, da bi ga lahko 
sprejeli kot sklepe in priporočila. Pred seboj imam tudi pismo Gasilske zveze 
Slovenije, ki se sklicuje na ugotovitve kongresa, ki je bil pred nedavnim v 
Murski Soboti. Zdi se mi, da stališča in sklepi, ki so bili sprejeti na tem kon- 
gresu, niso vneseni v ta dokument, čeprav si Gasilska zveza Slovenije prizadeva, 
da bi ti njihovi sklepi bili predmet obravnave skupščinskih teles. Mislim, da 
gre za pomemben dokument, za veliko materialno odgovornost in škodo, ki jo 
požari povzročajo. Verjetno ne bi bilo slabo, če bi zahteve Gasilske zveze Slo- 
venije podprli. 

Moram reči, da se tudi pismo, ki ga je Gasilska zveza Slovenije poslala 
republiškemu sekretariatu, sklicuje predvsem na to, da niso dovolj upoštevana 
mnenja in stališča, ki so bila sprejeta na kongresu. Zato menim, da je prav, če 
temu gradivu posvetimo več pozornosti. 

Besedo ima republiški podsekretar za notranje zadeve tovariš Peter Gluhar. 

Peter Gluhar: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V zvezi s pred- 
loženimi pripombami bi rad poudaril, da je bila informacija izdelana pred ga- 
silskim kongresom v Murski Soboti, zaradi česar ima nedvomno nekatere po- 
manjkljivosti. Iz predložene problematike izhaja, da je splet požarnega varstva 
zelo širok in bi ga morala razreševati vrsta struktur, tako državnih, družbenih, 
delovnih in drugih. V informaciji je premalo poudarjena družbena samozaščita 
na področju požarnega varstva. V tem smislu bi bilo treba informacijo dopolniti 
tako, da bi v njej prikazali zlasti osnovne cilje zakona o varstvu pred požarom 
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in gasilstvu. Zakon je začel veljati 1. 1. 1971 in zahteva vrsto rešitev, ki jih je 
treba urediti s podzakonskimi predpisi, zlasti pa je potrebno načela, za katera 
menimo, da so zelo napredna, povezati, da bi se samozaščitni elementi bolje iz- 
razili. Tu pa se pojavlja splet strokovnih struktur,, na eni strani profesionalnih, 
kot so državna uprava, inšpekcijske službe in podobno, na drugi strani pa ga- 
silstvo, tako poklicno kot prostovoljno, in seveda še vsi drugi, ki jih ta proble- 
matika zadeva. Neusklajenost teh struktur pa povzroča neurejene razmere in 
tudi hude posledice, ki so prikazane tudi v informaciji. 

Nedvomno se pojavlja tudi vprašanje, kako pripraviti požarnovarnostne 
načrte, za katere vemo, da jih še nimamo. Mislim, da je samo ena občina tak 
načrt že sprejela. 

Nadalje gre tudi za vprašanje formiranja požarnih skupnosti, prek katere 
bi vsaka občina ali več občin reševale to problematiko na podlagi sporazuma, 
pri čemer bi se morali v ta odnos vplesti vsi strokovni in družbeni interesi. Ob 
tem se postavlja tudi vprašanje financiranja, to se pravi formiranja požarno- 
varnostnih skladov. Mislim, da je pripomba, ki je bila pravkar izrečena, v tem 
smislu povsem upravičena. O tem so razpravljali tudi v nekaterih drugih ob- 
činah, in sicer želijo odgovor, kako razdeljevati požarnovarnostno tehnično pre- 
mijo, kadar gre za obrate, ki so dislocirani od matičnega podjetja, jo pa matično 
podjetje plačuje samo tistim občinam, v katerih je sedež matičnega podjetja. 
To velja za podjetje Petrol pa tudi za druga trgovska in industrijska podjetja. 
Pri tem gre za precejšnja sredstva. Najbrž bi kazalo odločiti, da se premija 
plačuje tam, kjer objekt stoji. 

Mislim, da je izredno pomembno, da se rešijo odnosi med prostovoljnim, 
poklicnim in industrijskim gasilstvom. 

Nadalje bi morali v Sloveniji glede na to, da imamo v vseh bivših okrajnih 
centrih poklicne gasilske enote, na Jesenicah pa imamo poleg tega še poklicno 
industrijsko gasilsko enoto, določiti vlogo poklicnih enot. Poklicne enote bi se 
morale tudi mnogo bolj angažirati na področju preventivnega delovanja, to se 
pravi, da bi bile strokovni organizatorji vseh preventivnih akcij, zlasti kot gre 
za zaščito najpomembnejših gospodarskih objektov, kjer so tudi sicer požarne 
nevarnosti največje. Jutri bo seja skupščinskega odbora za družbenopolitični 
sistem in samoupravljanje, na katero sta povabljena tudi predstavnika poklic- 
nega gasilstva, ki bosta lahko obrazložila svoja stališča. Predloženo informacijo 
bo treba dopolniti tudi z njunim mnenjem. 

Poleg tega gre tudi za vprašanja, kako se lotiti tehničnega opremljanja po- 
sameznih enot. Najbrž je zelo neracionalno, da razpolagajo enote na istem ob- 
močju z enako opremo, kar je seveda zelo drago. Po drugi strani se postavlja 
tudi vprašanje, ali bi se taka oprema lahko uporabila, če bi bilo potrebno. Tu 
so mišljena predvsem draga gasilska sredstva, ki jih uporabljajo zlasti poklicni 
gasilci. Gre namreč za to, kako na nekem območju usklajevati interese, ne da 
bi bila pri tem prizadeta učinkovitost gasilske službe. Dalje mislim, da je naloga 
republiškega sekretariata za notranje zadeve, da v zakonu o varstvu pred po- 
žarom in gasilstvu reši še nekatera sistemska vprašanja. To zahteva čimprejšnji 
sprejem nekaterih podzakonskih predpisov. Naš sekretariat bi moral v prihodnje 
bolj spodbujati, da bi se ta vprašanja reševala bolje in hitreje. 

Ob tem bi zlasti rad poudaril, da mnoge gospodarske organizacije še vedno 
menijo, da jih požarnovarnostna problematika ne zadeva preveč. Tako mnenje 
izhaja iz prepričanja, da vso škodo poravnajo zavarovalnice. Pri tem pa se ne 
zavedajo, da gre za pomembna' družbena sredstva. Zato bi se morale tako za- 
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varovalnice kot delovne organizacije na tem področju mnogo bolj angažirati. 
Pri tem bi morala odigrati svojo vlogo tudi politika zavarovalnih premij, tako 
da bi bile premije nižje v tistih primerih, ko bi bilo storjeno vse, da bi se pre- 
prečile hujše posledice. Velike požarnovarnostne posledice, ki so prikazane v 
informaciji, so bile pogojene tudi zaradi tega, ker ni bilo poskrbljeno za 
ustrezne preventivne ukrepe tako subjektivne kot materialne narave. 

Predložena informacija je bila do sedaj obravnavana le na seji izvršnega 
sveta, zato menim, da je bila pravilna odločitev tovariša predsednika, da danes 
samo razpravljamo o predloženem gradivu, nato pa informacijo dopolnimo s 
pripombami z današnje seje. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ali se 
strinjate s tem, da predloženi dokument sprejmemo kot osnutek priporočil in 
stališč in da o predlogu ponovno razpravljajo pristojni odbori, pri čemer je treba 
zagotoviti sodelovanje gasilske zveze Slovenije in drugih zainteresiranih organi- 
zacij? Tako dopolnjen predlog bo ponovno obravnavalo zasedanje delegatov 
občin. Kdor je za to, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepov 
in priporočil o ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem prometu z informacijo 
o ukrepih za izboljšanje prometne varnosti v SR Sloveniji. 

Gradivo smo vam poslali dne 31. 8. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej 
točki je prav tako Peter Gluhar, republiški podsekretar za notranje zadeve. 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Peter Gluhar, podsekretar za notranje 
zadeve. 

Peter Gluhar: Tovariš predsednik, želel bi dodati le nekaj pojasnil, 
da bi bil predloženi material nekoliko bolj razumljiv! Predložena informacija 
izhaja iz problematike, kakršno zaznavajo organi za notranje zadeve. Ni še 
dolgo tega, ko sta bila objavljena temeljni zakon o varnosti prometa in repu- 
bliški zakon o varnosti prometa. Takrat je bilo dosti razprav o vseh teh pro- 
metnovarnostnih vprašanjih, ki so tudi danes pred nami. Ustavni amandmaji 
tudi na tem področju prinašajo vsebinske spremembe, zato je ta problematika 
ponovno aktualna. Nekatere opredelitve, prikazane v tej informaciji, se že upo- 
rabljajo pri pripravi osnutka zakona o osnovah cestnega prometa. Federacija 
bo kompletno področje, ki zadeva promet, uredila z enim samim zakonom. Gra- 
divo za zakon pripravljata dva zvezna sekretariata, in sicer zvezni sekretariat 
za promet in zvezni sekretariat za notranje zadeve. 

Osnutek zakona o osnovah cestnega prometa je bil že obravnavan v pri- 
stojnih odborih republiške skupščine. Izrečene so bile nekatere pomembne pri- 
pombe. Federacija je namreč doslej to področje urejevala s tremi zakoni, in sicer 
z zakonom o javnih cestah, z zakonom o varnosti prometa in z zakonom o orga- 
nizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu. Vsa ta materija se sedaj 
ureja samo z enim zakonom, ki razrešuje tiste osnove, ki izhajajo iz enotnosti 
jugoslovanskega sistema in iz mednarodnih konvencij, ki jih je Jugoslavija spre- 
jela. Na podlagi takega izhodišča bo morala naša republika še letos pripraviti 
republiški zakon o varnosti prometa, v katerega bo potrebno vključiti vse tisto, 
česar zvezni zakon ne bo zajel, mi pa menimo, da je s prometnovarnostnega 
vidika potrebno to področje ustrezno urediti. 
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Gradivo, ki ga vsebuje informacija, bo koristilo tudi pri pripravi republi- 
škega zakona o varnosti prometa, zlasti še zaradi tega, ker je bila zadevna pro- 
blematika obravnavana že na različnih strokovnih nivojih, tako na nivoju ob- 
činskih kot republiških upravnih organov. Pri tem so sodelovale tudi delovne in 
družbene organizacije. 

Republiški zakon o javnih cestah, ki je bil sprejet v preteklem letu v repu- 
bliški skupščini, že razrešuje del problematike v smislu ustavnih sprememb na 
tem področju. Gre za razreševanje nekaterih razmerij, recimo tega, kaj naj reši 
zakon o javnih cestah in kaj naj reši zakon o varnosti prometa. Zakon o javnih 
cestah je razrešil odnose med organi za tehnično urejanje prometa in organi za 
notranje zadeve, ki kot operativni organi razrešujejo problematiko nadzora in 
urejanja prometa v smislu zveznih in republiških predpisov s področja varnosti 
prometa. Pri tem je vsekakor treba zagotoviti usklađeno delovanje obeh or- 
ganov. 

Nekatera vprašanja, ki jih obravnava predložena informacija, bi bilo treba 
rešiti v zakonu o prekrških. Tudi na tem področju so v smislu ustavnih amand- 
majev predvidene nekatere spremembe. Federacija bo urejala tiste prekrške, ki 
jih bo sama določala, za vse drugo pa bo pristojna republika. To pomeni, da bo 
morala republika sprejeti svoj zakon o prekrških s procesnimi in materialnimi 
določbami. Pri tem bo treba upoštevati zlasti interese, ki jih na področju 
varnosti želimo doseči z represivno politiko. 

Služba javne varnosti, zlasti prometna milica, ki se ukvarja predvsem s pro- 
metno varnostno problematiko, je že v sedanjih razmerah bistveno spremenila 
metode dela. Delovanje milice se usmerja predvsem na tista področja kršitev, 
ki so največkrat vzrok hudih nesreč s človeškimi in materialnimi posledicami. 
Vse to pa je seveda pogojeno z našimi kadrovskimi, materialnimi in tehničnimi 
možnostmi in si bo treba še veliko prizadevati za izboljšanje stanja na tem 
področju. 

Pri tem bi poudaril, da je veljavni republiški zakon o varnosti prometa že 
rešil nekatera vprašanja iz naslova družbene samozaščite, ker je predvidel usta- 
navljanje svetov za varnost prometa tako v republiki kot občini. Lahko rečem, 
da se je v tem smislu že začelo ukrepati. Medtem ko se je svet formiral, je 
sprejel ustrezne dokumente, ki mu že omogočajo uspešno delovanje. Precej 
pozornosti je posvetil predvsem formiranju občinskih svetov za varnost pro- 
meta, katerih dejavnost mora zaživeti tudi v bazičnih krajevnih skupnostih. 
V zvezi s tem je svet za varnost prometa poslal vsem predsednikom občinskih 
skupščin pismo, s katerim opozarja na problematiko in daje napotke za delo. 

Končno mislim, da je treba kazensko zakonodajno represijo prilagoditi 
hotenjem kaznovalne politike, tako da bo tudi represija omogočila zmanjšanje 
prometnih nesreč, kar pa bo seveda potrebno obravnavati ob novelizaciji kazen- 
ske zakonodaje po sprejetih ustavnih amandmajih. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli kdo besedo? (Nihče.) Torej lahko 
sklepam, da se s sklepi in priporočili strinjate. 

Dnevni red smo s tem izčrpali. Končujem 25. zasedanje delegatov občin in 
se zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje. 

(Zasedanje je bilo končano ob 13.15.) 
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26. zasedanje 

(5. oktobra 1972) 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
član predsedstva skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati. Na 
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov 
začenjam 26. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je skli- 
cal predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določil 3. točke VII. ustav- 
nega amandmaja in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red za današnjo zasedanje je bil določen s sklicem in obsega nasled- 
nji točki: 

1. osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
2. predlog zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju neka- 

terih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. 
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje zase- 

danje povabljeni tudi predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo, 
predstavniki skupščinske komisije za pripravo osnutka zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, predstavniki izvršnega sveta, predstavniki skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, predstavniki republi- 
ške skupnosti otroškega varstva, predstavniki Zveze prijateljev mladine Slove- 
nije, predstavniki matičnih odborov pristojnih zborov ter člani predsedstva 
skupščine SR Slovenije. 

V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite 
dva overitelja zapisnika. Ima kdo konkreten predlog? (Ne.) Če nima, predlagam, 
da overitelja zapisnika izvolimo kar po abecednem redu občin, in sicer delegata 
iz občin Škofja Loka in Šmarje pri Jelšah. To sta tovariša Milan Zakelj in Ivo 
Skale. Se s predlogom strinjate? (Delegati se strinjajo.) 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnut- 
ka zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Osnutek smo vam poslali dne 13. 6. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda je tovariš Vinko Hafner, predsednik skupščinske komisije 
za pripravo osnutka zakona, ki bo imel tudi uvodno besedo. 
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Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svojem uvodnem poročilu ne nameravam obsežno razpravljati o vsebini za- 
konskega osnutka in o vseh dilemah, ki so z njim povezane, ker je bilo to že 
večkrat obravnavano v skupščini SR Slovenije in v javni razpravi. Pravkar 
smo namreč na podlagi že sprejetega zakonskega osnutka v skupščini SR Slove- 
nije končali javno razpravo, ki bo te dni oblikovala svoja stališča na sejah naj- 
višjih forumov republiške konference SZDL, republiškega sveta Zveze sindika- 
tov, zveze združenj borcev NOV in še nekaterih drugih institucij. Ko bodo tudi 
ta dala svoja mnenja, bo na podlagi celotne javne razprave skupna komisija 
oblikovala delovni predlog zakona in ga predložila izvršnemu svetu kot ne- 
posrednemu predlagatelju skupščine SR Slovenije. Menimo, da bo zakonski 
predlog pripravljen še v tem mesecu in da ga bo po opravljenem zakonodajnem 
postopku v izvršnem svetu in pristojnih skupščinskih odborih obravnavala skup- 
ščina SR Slovenije že ob koncu novembra ali najkasneje v prvi polovici de- 
cembra. 

Hkrati z osnutkom zakona poteka tudi javna razprava o osnutku statuta 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki mora 
biti sprejet hkrati z zakonom, da bi lahko oba skupaj že od začetka 1973. leta 
služila kot podlaga za uresničevanje pravic s tega področja zavarovanja. Opo- 
zarjam namreč na to, da s sprejetjem zveznega zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja prenehajo veljati vsi zvezni predpisi, 
ki so doslej urejali to področje. Zato je potrebno, da republike sprejmejo svoje 
zakone, v zvezi z njimi pa tudi vrsto drugih samoupravnih aktov, kot so statuti 
skupnosti, družbeni dogovori oziroma samoupravni sporazumi in drugi doku- 
menti, ki bodo služili kot podlaga za uresničevanje pravic iz tega zavarovanja v 
prihodnjem letu. 

Ker je javna razprava že končana, bom današnje poročilo priredil tako, da 
vas bom opozoril na tisto, kar je bilo v javni razpravi glede osnutka zakona in 
statuta posebej poudarjeno in kar je zlasti zanimivo za občine. 

Najprej bi opozoril na to, da je imela skupna komisija vseh zborov skup- 
ščine SR Slovenije za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri oblikovanju zakonskega osnutka 
pred seboj nekaj pomembnih, že sprejetih političnih ali zakonskih dokumentov 
in da se je po njih kolikor je bilo mogoče ravnala. To so zlasti že sprejeta stališča 
republiške skupščine o izpopolnjevanju sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, stališča 3. seje konference ZKS, ki je razpravljala o socialnem 
razlikovanju, ustavna dopolnila k zvezni in republiški ustavi in zvezni zakon o 
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je temeljna 
podlaga za nadaljnje oblikovanje sistema. Komisija se je trudila, da v čim 
večji meri realizira te politične in zakonske dokumente, da v tem smislu ures- 
ničuje tudi ustavne amandmaje, da krepi socialno varnost zavarovancev in upo- 
kojencev, da zagotovi racionalno gospodarjenje in da v tem smislu ne razširja 
niti ne omejuje pravic, ki so bile dane že v dosedanjem sistemu. Naštel vam 
bom nekaj posebno važnih vprašanj, ki jih vsebuje zakonski osnutek in ki pred- 
stavljajo v nekem smislu tudi praktično in načelno dilemo pri končnem obliko- 
vanju zakonskega predloga. 

Pomembno vprašanje je razmejitev med vsebino zveznega zakona, republi- 
škega zakona in samoupravnih aktov pokojninske in invalidske skupnosti, zla- 
sti njenega statusa. Ne bom navajal posameznih podrobnosti, vendar mislim, 
da smo že v javni razpravi lahko opredelili nekaj praktičnih vprašanj, kjer bi to 
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razmejitev lahko še poglobili v korist razširjene pristojnosti samouprave v po- 
sameznih pokojninskih institucijah. 

Pomembno področje tega zakona je uveljavljanje ustavne pravice delavcev 
do tako imenovanega minulega dela. Pri tem moram opozoriti, da zakonski 
osnutek, ki naj bi ga oblikovali kot predlog, ne pomeni kakega radikalnega 
napredka v spreminjanju sedanjega sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in torej tudi ne kakih originalnih rešitev, prek katerih naj bi to 
zavarovanje izrazilo smisel pravice iz minulega dela. Pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje je že samo po sebi kot celota izraz pravic iz minulega dela. Te 
pravice so nekoliko konkretizirane na primer pri oblikovanju pokojninske 
osnove, usklajevanju pokojnin in financiranju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in deloma tudi nekatere pravice, ki omogočajo razširitev in utrditev 
nekaterih pravic invalidskega zavarovanja. Menimo, da vse to še ne daje za- 
okrožene oblike minulemu delu in ne pomeni radikalne spremembe sedanjega 
sistema. Pač pa odpiramo možnost, da te ta sistem izpolnjuje in postopoma 
doseže tisto, za kar si prizadevajo ustavni amandmaji oziroma naše celotne 
družbene težnje. 

Opozoril bi vas na krog zavarovancev tako imenovanega obveznega zavaro- 
vanja. Moram reči, da se je komisija morala po načelu, da ne razširja pravic 
prek dosfedanjega obsega, ker za to ni racionalne potrebe v materialnih zmog- 
ljivostih zavarovanca, ki naj take pravice plača, niti ni formalne ali družbene 
osnove za uvedbo novih oblik obveznosti zavarovancev. Pomembnejše razširitve 
so samo pri regulaciji položaja kmeta-kooperanta in njegovega vključevanja v 
delavsko zavarovanje. 

Pomembna novost je tudi razširitev kroga zavarovancev za primer ne- 
zaposlenosti, če je nezaposlenost posameznih delavcev rezultat tako imenovanega 
ekonomskega oziroma tehnološkega presežka delovne sile ali rekonstrukcij in 
sprememb v delovni organizaciji. 

Komisija ni sprejela nekaterih predlogov za uvrstitev nekaterih kategorij 
v obvezno zavarovanje, na primer tako imenovane svojce viničarjev na vini- 
čarskih območjih. Prav tako ni bilo možno razširiti zavarovanja na nekatere 
stare obrtnike, ki niso pridobili pravice ob času uvedbe obveznega zavarovanja 
za obrtnike. Komisija je menila, da nobena od teh kategorij nima podlage, da se 
uvrsti v krog obveznih zavarovancev. Ce pa je potrebno urediti ta vprašanja, 
potem jih moramo reševati z drugimi oblikami socialne pomoči oziroma socialne 
varnosti, ne pa z rednim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem. 

Ena najpomembnejših dilem tega zakona je sistem oblikovanja pokojninske 
osnove oziroma višine pokojnine. K rešitvi tega vprašanja je mnogo pripomogla 
javna razprava, ki je dala zelo jasne sugestije, katere oblike izpopolnjevanja 
pokojninske osnove bi kazalo uporabljati. O tem vprašanju, ker je tehnično 
nekoliko zapleteno, vam bova s tovarišem Bricljem, pomočnikom republiškega 
sekretarja za delo, dala dodatna pojasnila. Pri iskanju tako imenovanih korek- 
tivov v pokojninski osnovi gre v bistvu za to, da se sedanji sistem oblikovanja 
pokojninske osnove in individualnega osebnega dohodka vendarle nekoliko 
popravi z različnimi oblikami tako imenovanih gospodarsko-družbenih korekti- 
vov, ki naj zmanjšajo prevelike razlike v pokojninah posameznih enakih 
poklicev, naj odpravijo največje razpone med najnižjimi in najvišjimi pokoj- 
ninami v celoti. 

Tu predlagam nekaj alternativ. Vendar vas pri tem opozarjam, da je raz- 
prava marsikje postavila vprašanje, ali zakon sploh lahko določa take oblike 
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korektivov, kot so predloženi, ne da bi s tem porušil tako imenovano delitev 
po delu, ki se mora odraziti tudi v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Vprašanje ni samo, kateri korektiv naj se uporabi ali se sme uporabiti, marveč 
kakšna je njegova kvaliteta. Z istim korektivom se lahko pri smotrni uporabi 
doseže razumen učinek, ki ustreza našim družbenogospodarskim zahtevam, 
ali pa se lahko s pretirano uporabo korektiva njegov smisel spremeni v nekaj 
popolnoma nasprotnega. 

Pri vsem tem vas moram opozoriti, da težijo vsi korektivi predvsem v prid 
večjega zbliževanja pokojnin v smislu nagrajevanja po delu, obenem pa so 
predvsem v prid nižjim pokojninskim kategorijam. To pa seveda ne ustreza 
vsem tistim, ki se uvrščajo v gornje pokojninske razrede. Razumljivo je, da bo 
od tega vprašanja odvisno, ali smo politično dovolj zreli, da bomo to rešili 
in da bodo tudi tisti, ki so v zgornjih slojih delavskega razreda, razumeli 
dolgoročno gospodarsko in družbeno potrebo takega reguliranja, kot ga pred- 
lagamo, in sprejeli ustrezne gospodarske in družbene rešitve. 

Naslednje vprašanje, ki vzbuja znatno pozornost, čeprav nima v načelu 
tako velikega pomena, je vprašanje vpliva ponovne zaposlitve upokojenca na 
višino pokojnine. V četrtem odstavku 64. člena zakonskega osnutka je oblikovan 
predlog, po katerem se v primeru, če se upokojenec s polno pokojninsko dobo 
in starostno mejo ponovno zaposli, spremeni višina njegove pokojnine, in sicer 
tako, da do določene višine ni nobene omejitve. Meja je določena tako, da se 
pokojnina ne zmanjša, če skupaj z osebnim dohodkom iz ponovne zaposlitve 
ne presega povprečnega osebnega dohodka v republiki v preteklem letu, pove- 
čanega za 50fl/o (to bi bilo letos približno 240 tisoč starih dinarjev). Sele če 
presega to mejo, se začne z nizkim odstotkom zmanjševati pokojnina po 
lestvici, ki jo določi skupnost, tako da mu po I. varianti pripada vsaj 50 °/o 
pokojnine in po II. varianta vsaj 25 odstotkov. Najostrejši pa je kriterij po 
III. varianti, ko se pokojnina sploh ne bi več izplačevala. 

Glede tega vprašanja je bilo izraženih veliko pravnih in družbenopolitičnih 
dilem. Komisija je odločno branila upravičenost takega reguliranja, ki je v 
skladu s sklepi 3. seje konference ZKS. Vendar želim opozoriti na razumno 
kvantifikacijo, ki bo morala biti taka, da upokojenci ne bodo destimulirani na 
dodatnem delovnem mestu, če so za to sposobni in potrebni. Zato menimo, 
da bo glede na ugotovitve v javni razpravi kazalo odstopiti od obeh najostrejših 
variant. Prav tako bo treba zvišati celo tisti minimum, od katerega se pokojnina 
zmanjšuje morda na dvojni poprečni osebni dohodek ali podobno. Tako bomo 
dejansko zajeli tiste previsoke dohodke, ki med upokojenci brez dodatne za- 
poslitve in upokojenci z dodatno zaposlitvijo povzročajo socialne razlike. 

Pomembne dopolnitve so tudi na področju invalidskega zavarovanja. Tu gre 
po eni strani za določeno razširitev pravic zavarovancev, po drugi strani pa za 
nekatere razumnejše rešitve, ki naj bi spodbudile delovne organizacije k iz- 
boljšanju delovnih razmer in k zmanjševanju izvirov invalidnosti. Podrobneje 
ne bi našteval vseh sprememb, ki se s tem zakonom uveljavljajo, menim, da 
kot celota predstavljajo zelo pomembno izpopolnitev sedanjega invalidskega 
sistema. Gre za spremembe sistema invalidskega zavarovanja, ki je — relativno 
gledano — celo pomembnejše kot v pokojninskem zavarovanju. Posebno pozor- 
nost je treba posvetiti ureditvi beneficiranja zavarovalne dobe, to je vštevanje 
zavarovalne dobe s povečanjem. Danes je v Sloveniji okoli 30 000 delovnih 
mest, na katerih se vsako leto računa s povečanjem. To je tako imenovano 
dvojno beneficiran je, ki je do sedaj obstajalo v tem, da se je za delavce na 
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beneficiranih delovnih mestih zniževala starostna meja za starostno pokojnino 
in zviševala pokojnina za predčasno invalidiziranega delavca. Osnutek zakona 
predlaga zelo radikalno spremembo. Sistem dvojnega beneficiranja, tako sta- 
rostne meje kot tudi povečanje invalidske pokojnine, bi ostal samo za tista 
delovna mesta, za katera ni mogoče niti danes niti v prihodnje delovne razmere 
tako izpopolniti, da bi bistveno podaljšali ugotovljeni delovni vek delavcev na 
teh področjih, na primer rudarjev, pilotov, kesonskih delavcev. V določenem 
smislu velja to tudi za take kategorije, kot so na primer baletni plesalci ali 
podobno, katerih fizične zmogjlivosti so tudi omejene. Vse tiste kategorije 
delavcev, ki pa imajo danes dvojno beneficiran je, pa ne spadajo v naštete 
kategorije, bi bile še naprej beneficirane samo v invalidskem zavarovanju. 
Ce pa postanejo invalidi, se jim na tem delovnem mestu poveča invalidska po- 
kojnina v razmerju z invalidsko pokojnino delavcev, ki delajo na delovnih 
mestih brez take beneficije. Približno polovici delavcev — predvsem v prometu, 
deloma tudi v nekaterih panogah industrije — bi dvojno beneficiranje torej 
prenehalo. 

V zvezi s tem bi vas želel opozoriti, da se ne bi danes preveč zadržali pri 
tem vprašanju, ker že sedanje razprave, ki smo jih imeli po javni razpravi, 
kažejo, da bomo morali od tega predloga odstopiti, čeprav gre za radikalne 
spremembe sistema, ker so socialno in politično utemeljene. Tega predloga niso 
podprli sindikati, češ da ni mogoče odpraviti sedanjega sistema beneficiranja. 
Tudi zvezni zakon, ki je bil že sprejet, omejuje možnosti pravne ureditve tega 
vprašanja. Predlaganega principa prav tako ne bodo sprejele druge republike 
in bi zaradi tega prišlo do znatnih razlik med SR Slovenijo in drugimi repu- 
blikami. Naš predlog smo zagovarjali tudi v federaciji, vendar v tem nismo 
bili uspešni. Sedaj je tak položaj, da bodo druge republike sprejele do konca 
tega leta zakone, ki ne bodo upoštevali sistema, ki ga predlagamo. Iz navedenih 
razlogov bomo morali odstopiti od našega predloga. Nerazumljivo je, da so 
mnogi organi in tudi posamezniki v republiški skupščini podpirali naš predlog 
kot ekonomsko in socialno utemeljen, medtem ko so sedaj odstopili od tega 
in pustili komisijo na cedilu, kot se reče. Seveda to ni bilo ne prvič in ne 
zadnjič. Verjetno bo morala komisija od tega predloga odstopiti. V sistem 
beneficiranja pa bo kljub temu vnesla nekatere izboljšave, ki bodo prispevale 
k izboljšanju delovnih razmer in k zmanjšanju pritiska na razširitev benefici- 
ranja. V mislih imam zlasti sistem financiranja beneficirane dobe in nekatere 
druge praktične ukrepe, ki jih lahko izvede pokojninska skupnost skupaj z 
delovnimi organizacijami, zato da se te stvari smotrno urejajo. 

V zvezi z vštevanjem pokojninske dobe bi omenil le to, da komisija ni 
mogla sprejeti nekaterih predlogov v smislu priporočil, ki jih je dobila v repu- 
bliški skupščini. Dodatne ugodnosti pri priznavanju pokojninske dobe bi namreč 
zelo obremenile pokojninske sklade in tako znižale v celoti vzeto povprečno 
delovno dobo zavarovancev. To so bili predlogi, da se v pokojninsko dobo 
štejejo tudi doba študija na visokih šolah, kadrovski rok, morebiti na poseben 
način beneficirano materinstvo in še nekaj drugih predlogov. Ko bo naša 
družba bogatejša, bo lahko tudi te kategorije bolj smotrno regulirala. Menimo, 
da sedaj še ni možnosti za spreminjanje sedanjih osnovnih pravic glede prizna- 
vanja pokojninske dobe. Usklajevanje pokojnin je zelo pomembno vprašanje. 
Tudi javna razprava je potrdila, da z osnutkom zakona uveljavljamo nekakšen 
avtomatizem v povečanju pokojnin v skladu s porastom življenjskih stroškov 
in tudi osebnih dohodkov oziroma standardom aktivnih zavarovancev. Popoln 
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avtomatizem v zakonu ni uveljavljen, ker so nekatera vprašanja prepuščena 
družbenemu dogovarjanju. Menimo, da je z gospodarskih in družbenopolitičnih 
vidikov tak predlog boljši, kot če bi z zakonom določili trd avtomatizem, ki bi 
lahko škodoval posameznim kategorijam upokojencev ali pa bi oškodoval tudi 
celotno družbeno gospodarstvo. Predlog utrjuje socialno varnost upokojencev 
in pomembne dileme, ki so bile na tem področju. 

Omenil bi samo še vprašanje financiranja, ki je za navzoče zelo pomembno, 
hkrati pa zelo komplicirano. Sedanji sistem financiranja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je pravzaprav zasnovan na dveh glavnih virih. 
Temeljni vir, to je prek 80'% vseh dohodkov, je proporcionalni prispevek 
od bruto osebnega dohodka zavarovancev, ki ga kot 12,7 odstotka plačujejo 
vsi zavarovanci. Drugi glavni vir so vplačila, ki jih dajejo družbenopolitične 
skupnosti, v glavnem federacija, deloma pa tudi republika, za beneficije neka- 
terih kategorij zavarovancev oziroma upokojencev, predvsem za borce NOV. 
Poleg tega je nekaj dodatnih virov, ki pa jih ne bom našteval. Sprememba, 
ki se s tem zakonskim osnutkom predlaga, je naslednja: Ohranijo se še naprej 
drugi dohodki pokojninskega financiranja, medtem ko se dosedanji prispevek 
od osebnega dohodka zavarovancev deloma prerazdeli tako, da bi bil še naprej 
pretežen vir proporcionalni prispevek od osebnega dohodka, drug pomemben 
vir pa bi postal tako imenovani prispevek od minulega dela. Sedanje oblikovanje 
sredstev, ki izrazito favorizira prispevek iz osebnega dohodka — torej od živega 
dela —• ni v skladu niti z realnimi razmerji pravic, ki jih zavarovanci dobivajo 
na podlagi svojega prispevka, niti ni ekonomsko opravičljiv, ker preveč obre- 
menjuje panoge, ki so izrazito delovno intenzivne z veliko zaposlitvijo, pa z 
majhnimi dohodki in sredstvi, s katerimi upravljajo. Tu je predlog za na- 
slednje: Ce vzamemo današnji skupni dohodek od prispevka iz osebnega do- 
hodka s količino 100, potem bi bilo to v prihodnje po našem mnenju okoli 
75 do 80 % kot prispevek od osebnega dohodka, okoli 20% pa kot prispevek 
iz minulega dela, ki bi ga obračunavah ali iz skupnih sredstev, s katerimi 
razpolagajo delovne organizacije, ali pa kot kombiniran dohodek delovne 
organizacije oziroma dobiček in sredstva delovnih organizacij. Glede tega 
financiranja imamo pripravljeno osnovno konstrukcijo, težava pa je v tem, 
da nobeden od teh instrumentov ne daje racionalne in hkrati pravične 
razdelitve dohodkov oziroma obremenitev. Velika težava je tudi, ker nismo 
seznanjeni z davčnim sistemom, ki bi moral začeti veljati v prihodnjem letu. 
Ce pa govorimo o obremenjevanju minulega dela pod formo dohodka ali sred- 
stev delovnih organizacij, bi morali vedeti, kako bo tak dohodek obremenjen 
z drugimi družbenimi instrumenti. Zato je verjetno, da bomo sicer lahko spre- 
jeli neko napredno zakonsko rešitev, ki pa je s 1. januarjem 1973 ne bomo 
mogli realizirati. Glede na navedene predpostavke bo moral zakon vsebovati 
nekatere prehodne določbe, ki bodo omogočile adaptiranje novega sistema na 
celoten ekonomski oziroma davčni sistem. To vprašanje je zelo pomembno, ni- 
mamo pa še dokončno izdelanih rešitev, ker to ni odvisno le od tega zakona, 
temrveč od raznih ekonomskih ocen in družbenega dogovora, ki bi ga morali 
dejavniki s tega področja sprejeti za financiranje v prihodnjem letu. To pa 
je oteženo — kot sem že omenil — zaradi nerešenih vprašanj finančnega oziroma 
davčnega sistema. 

Opozorili bi še na vprašanje organizacije skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja oziroma samouprave zavarovancev. Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja bo treba organizirati tako, da bodo bolj prišli 
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do izraza resnični interesi zavarovanca in upokojenca. Zakon tega ne oprede- 
ljuje, pač pa ima statut rešitve, ki jih je možno v tej razpravi še poglobiti, 
da bo realizirana ena najpomembnejših ustavnih in tudi družbenopolitičnih 
zahtev, ki jih predlagamo za izpolnitev sedanjega sistema. 

Kot sem že omenil, bo komisija zbrala vse predloge, pripombe in stališča 
javne razprave, vključno s stališči, ki jih bo sprejelo zasedanje delegatov. 
Na podlagi tega bo še v tem mesecu oblikovala zakonski predlog. 

Predsedujoči Zdravko Krv ina: Prehajamo na razpravo o osnutku 
zakona. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Miro Kocjan, delegat iz občine 
Koper. 

Miro Kocjan: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Problem, o ka- 
terem bom razpravljal, je aktualna pokojninska tema, ki je že zelo stara, ima 
pa življenjski in zgodovinski pomen. Verjetno si bo kdo zastavil vprašanje, 
zakaj razpravljamo o tem problemu in ali je sploh mogoče, da tega še nismo 
rešili? Gre za vprašanje borčevskega statusa posebni skupini borcev NOV Jugo- 
slavije, tako imenovanim borcem-prekomorcem. To vprašanje načenjam v 
imenu vseh občinskih skupščin in družbenopolitičnih organizacij Primorske. 

Govorim v imenu krajev, ki so dali nad 33 000 borcev v prekomorskih 
enotah, izmed katerih jih je nad 5000 padlo, okoli 12 000 pa je bilo ranjenih. 
O prekomorskih enotah ne bi dosti govoril, saj je njihova borbena pot dovolj 
znana. Gre za pet prekomorskih brigad in za specializirane prekomorske enote, 
ki so od oktobra 1943 prihajale čez Jadran v Jugoslavijo, da bi se skupaj z 
našimi partizani bojevale za svobodo, družbeni napredek in za priključitev 
Slovenskega primorja in Istre k Jugoslaviji. Borbena pot prekomorskih enot 
je bila skupaj z našimi partizanskimi enotami zelo težka. Prekomorci so se 
s svojimi brigadami vojskovali po vsej Jugoslaviji, vse od Beograda in Srema, 
v Dalmaciji, Bosni in Hercegovini, Liki, Sloveniji, zlasti pa v Slovenskem pri- 
morju in Istri. Znano je, da so bile te enote glavno jedro motoriziranih in 
oklepnih enot, zlasti četrte armade jugoslovanske ljudske armade, v zadnjih 
vojaških operacijah pri osvobajanju domovine. 

Pripadnikom prekomorskih enot je naša pokojninska zakonodaja doslej le 
delno priznala pravico, da si status borca pridobijo tisti, ki so bili v enotah 
osvobodilne vojske od 13. 10. 1943, ne pa od 9. 9. 1943. To je samo delno 
priznanje, ki jemlje kot kriterij samo dan vstopa v omenjene prekomprske enote 
in dejanskega pričetka boja na jugoslovanskih tleh. Poudarjam, da je to le 
relativno priznanje, ki ne daje odgovora na vprašanje, kje so bili pripadniki 
omenjenih enot prej in kaj so delali, saj se niso mogli nenadoma pojaviti v 
navedenih brigadah. Vsekakor je treba tudi pripadnikom teh enot priznati status 
borca pred datumom 13. 10. 1943, tudi če so pozneje stopili v operativne pre- 
komorske enote, in se pričeli bojevati na domačih tleh. Ti borci so se bojevali 
proti fašizmu tudi drugod, tako na primer v Sardiniji itd. To je upravičena 
zahteva pripadnikov teh enot, ki jo'postavljajo primorski ljudje in ki so jo 
sprejele in posredovale tudi vse primorske občinske skupščine. 

Na kratko bom skušal pojasniti to zahtevo. Primorci so se kot državljani 
druge države znašli ob drugi svetovni vojni v raznih deželah, kamor jih je 
odnesla vojna vihra. Brž ko so imeli priložnost, so iz Grčije, Albanije, Sovjetske 
zveze, s srednjega Vzhoda, iz Afrike, Sardinije, Francije in južne Italije našli 
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pot za boj proti fašizmu in tedanji Italiji, ki jih je nenehno zapostavljala, 
preganjala in morila. Tako so se v omenjenih deželah vključili v tamkajšnja 
osvobodilna gibanja in se priključili osvobodilnim enotam. Tudi sami so usta- 
novili enote, ki naj bi se vrnile v Jugoslavijo, da bi se vključile v boj proti 
okupatorju za narodno in socialno osvoboditev. Seveda se ta prizadevanja niso 
povsod uresničila. Iz nekaterih dežel je bilo zaradi oddaljenosti težko priti v 
domovino. Ponekod oblastniki niso bili naklonjeni takemu gibanju in so se pri 
tem posluževali najbolj grobih načinov, da bi primorskim Slovencem preprečili 
sodelovanje pri osvoboditvi domovine. Publikacije, ki so bile natisnjene, po- 
drobno poročajo o številnih takih primerih. Gre torej za to, da so se ti borci 
dejansko že pred 13. 10. 1943 s puško v rokah bojevali za svobodo, napredek 
in zlasti za novo Jugoslavijo. Zato je utemeljena zahteva, da se tem borcem 
na podlagi ustrezne dokumentacije in postopka prizna status borca. 

Poleg prekomorcev nimajo zaradi togih ali enostranskih kriterijev zakona 
priznanega statusa borcev tudi nekatere pomembne primorske politične in 
bojevniške osebnosti, katerih imena so zaradi njihovega prispevka za socializem 
in delavski razred znana marsikje po Evropi. 

Poskusil bom osvetliti nekatere bistvene razloge za navedene zahteve, ker 
ne vidim razlogov, da ji ne bi ugodili. V prvi vrsti moram poudariti, da ponekod 
še zmeraj premalo poznajo specifične razmere na Primorskem od njene nasilne 
priključitve k Italiji po razpadu avstro-ogrske monarhije. Najbrž se še premalo 
zavedamo, da se je boj za svobodo primorskih Slovencev pričel že leta 1918, se 
pravi takrat, ko je bila pokrajina nasilno priključena k Italiji. 

Znano je, da fašizmu in tedanjim italijanskim oblastnikom kljub vsem 
raznarodovalnim metodam ni uspelo uničiti primorskega življa, pa čeprav je tuja 
zasedba trajala 25 let. Ne samo to: osnovne narodnostne in politične vrline pri- 
morskih ljudi so ostale v celoti nedotaknjene. Temu je dokaz stoodstotno sodelo- 
vanje primorskih Slovencev v narodnoosvobodilnem boju in prav tako stood- 
stotno sodelovanje primorskih fantov v prekomorskih enotah za ustvaritev nove 
domovine. Odziv Primorske za novo Jugoslavijo je bil tako doma kakor v tujini 
kratko malo plebiscitaren. S pravnega vidika pa velja zopet pojasniti, da so bili 
Primorci tedaj državljani druge države, h kateri so bili priključeni še pred na- 
stankom nove Jugoslavije in jim je prvo mednarodnopravno oporo za boj za 
svojo deželo in za priključitev k domovini pomenil šele sklep II. zasedanja 
AVNOJ v Jajcu. 

Povsod, kjer so se primorski fantje s puško v rokah bojevali proti fašizmu, 
so nosili partizanske kape z rdečo zvezo in z označbo »Jugoslovanski partizani«. 
To je bil dovolj jasen znak, da so se zavedali, zakaj se bijejo. In kljub temu, 
da so se kot Jugoslovani in jugoslovanski borci bojevali za novo Jugoslavijo, 
ne da bi daleč proč od domovine imteli napotila za akcijo, jim še danes ni pri- 
znana elementarna pravica do statusa borca. 

Očitno gre za šablonsko uporabo obstoječih kriterijev. Ponekod še niso 
doumeli, da se borcem-prekomorcem s takim ravnanjem povzroča zgodovinsko- 
politična krivica. V sosednji SR Hrvatski so zavodi za socialno zavarovanje pre- 
jeli navodilo, naj take primere rešujejo enako kakor primere borcev v Jugo- 
slaviji. Tudi v sosednji Italiji se to vprašanje politično bolj dosledno rešuje kot 
pri nas. Kljub vsemu se v naši republiki ne sprejme pobuda, da bi le kazalo 
sprejeti poseben zakon, če že ni mogoče tega problema vnesti v sedanji osnutek 
zakona. Vozel je še zmeraj čvrsto zavozlan. Pri republiškem odboru Zveze 
združenj borcev v Ljubljani je poseben odbor za prekomorske brigade, ki je 
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že zdavnaj zbral vso dokumentacijo o omenjenih borcih. Te dokumente so 
potrdili naši najvišji politični dejavniki in se z njimi ponaša tudi \tojnozgodo- 
vinski muzej v Beogradu. Doslej je bilo objavljenih 11 obsežnih knjig o preko- 
morskih enotah. Bila so tudi številna zborovanja od leta 1965 do 1971 v raznih 
primorskih središčih, kjer so bile odločno izražene te upravičene zahteve. 

Ta zadeva se ne uredi, kljub temu, da je bilo že neštetokrat poudarjeno, 
da ne gre za priznanje statusa borca komur koli in kateri koli enoti, marveč 
samo tistim', ki so s svojim delom in s puško v rokah prispevale k določeni 
stopnji organiziranosti in aktivnosti narodnoosvobodilnega gibanja v Jugoslaviji. 
Gre v bistvu za prožnejše izvajanje kriterijev prejšnjega 140. člena temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju. Očitno je, da bo treba s posebnim zako- 
nom to urediti, da bo končno zadoščeno okoli 3500 pripadnikom prekomorskih 
enot. Pri tem ne gre za posebne finančne izdatke, marveč predvsem za moralno- 
politično priznanje ljudem, ki so se daleč od domovine in pozneje tudi na 
njenih tleh zvesto in žilavo bojevali zanjo. 

Nerazumljivo je, da nekateri ne morejo doumeti, da so se za novo Jugo- 
slavijo ljudje bojevali ne le v domovini, marveč tudi drugod po svetu. To je 
politični argument, ki bi ga morali s ponosom poudariti. V tem je torej problem, 
ki bo rešen samo s sprejemom posebnega zakona, če že ni mogoče vključiti teh 
kategorij v sedanji osnutek zakona. Prosim, da tudi ta zbor v tem smislu 
sprejme priporočila. Vseh podrobnosti nisem navajal, ker so bile o tem napisane 
cele knjige, zahteva pa je zgodovinsko-politično tako utemeljena, da je vsaka 
beseda odveč. Pri tem moramo biti vsestransko odgovorni, tako do prekomorskih 
borcev kakor tudi do zgodovine, ki te stvari podčrtava in terja. 

Kot sem že omenil, so tudi vse občinske skupščine in družbenopolitične 
organizacije na Primorskem podprle zahtevo za pravično ureditev statusa pre- 
komorskih borcev. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Sergej Vošnjak, delegat 
mesta Ljubljane. 

Serge j Vošnjak: Spoštovani! V osnutku zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju so bile na področju mesta Ljubljane zelo obširne 
razprave. Izoblikovanih je bilo mnogo pripomb in pobud. Vse gradivo je 
mestna konferenca SZDL poslala predlagatelju in sicer pripombe regional- 
nega posvetovanja, mestnega odbora Zveze združenj borcev, mestnega odbora 
društva upokojencev, sveta za zdravstvo in družbeno varstvo pri mestni skup- 
ščini, sekcije za zdravstvo in socialno politiko pri občinskih konferencah SZDL 
Ljubljana-Center, Moste-Polje, Šiška, Vič ter krajevne konference SZDL Kolo- 
dvor. To obsežno gradivo obsega 30 tipkanih strani, lahko bo s konkretnimi 
predlogi služilo sestavljalcem pri izoblikovanju predloga zakona. Zato bi se 
omejil samo na nekatere najpomembnejše probleme s tega področja. 

Že uvodoma so bile poudarjene dileme, ki so se pokazale v razpravi, zlasti 
glede tega, da je marsikje napravljen velik razkorak med željami, med iskanjem 
pravic in zaščite in materialnimi možnostmi, ki lahko izhajajo le iz tistega 
deleža, ki se za ta namen določa. Največ razprav je bilo prav gotovo o določitvi 
pokojninske osnove. O tem je že tovariš Hafner obširneje govoril in so njegova 
stališča tudi nekak povzetek osnovnih stališč, ki so se izoblikovala v Ljubljani, 
čeprav so si marsikje tudi nasprotovala. Vendar je bilo večinsko stališče, naj 
se kot pokojninska osnova upošteva predvsem opravljeno delo in iz njega iz- 
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hajajoči dohodek, ne pa formalna kvalifikacija. Izračun tega dohodka se lahko 
upošteva samo v okviru veljavnih družbenih dogovorov o delitvi osebnega 
dohodka in se korigira tako navzgor kot navzdol. Na podlagi tega naj se najde 
neko izenačenje, da bodo odpravljene socialne razlike, ki so v tem času nastale. 

Ob teh razpravah pa je bilo zelo močno poudarjeno načelo, naj ne bi bil 
pokojninski zakon nadomestilo za neurejene odnose na področju davčne poli- 
tike. Na tem področju niso primerno izoblikovani kriteriji obdavčenja niti niso 
tako izoblikovane sankcije, da bi bile učinkovite za kršilca zakonskih določil. 
Prav tako so naštete slabosti davčne službe, ki ni sposobna — bodisi zaradi 
pomanjkljive zakonodaje bodisi zaradi slabega sistema dela (v bistvu biro- 
kratskega) — opravljati in ugotavljati resničnega dohodka, temveč se omejuje 
predvsem na to, kar občan sam prijavi. Dohodkov, ki so predvsem vir neupravi- 
čenega bogatenja in ekscesov v družbenih odnosih, pa ni sposobna ugotavljati 
in odkrivati. Zato zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne bi smel 
biti nadomestilo za odstranjevanje teh ekscesov v socialnem razlikovanju, 
ampak bi bilo le-te potrebno odstranjevati sproti med rednim delom. 

Ta stališča so prišla do izraža predvsem pri obravnavanju dopolnilnega dela 
upokojencev, ko gre predvsem za tiste upokojence, ki so zaradi strokovne uspo- 
sobljenosti potrebni za naš razvoj, in za tiste, ki so bili — tudi proti svoji volji 
— administrativno upokojeni. V mnogih krajevnih skupnostih, društvih in 
družbenih organizacijah ti upokojenci opravljajo razna dela, ker navedene 
organizacije ne bi mogle sprejeti enako kvalificiranih ljudi v redno delovno 
razmerje, ker nimajo zadosti sredstev. Mnogi predavatelji v strokovnih šolah, 
zlasti pri dopolnilnem izobraževanju, so upokojenci. Mladih predavateljev 
namreč ni možno dobiti, ker se rajši zaposlujejo pri operativnih delih. Pri- 
manjkuje pravnikov, zdravnikov, inženirjev, pedagoških delavcev, tako da je 
treba te vrzeli izpolniti z upokojenci. 

Predloženi osnutek pa za te kategorije ne daje stimulacije, ker bi bil njihov 
skupni dohodek z zmanjšano pokojnino in honorarnih dohodkov iz dopolnilnega 
dela marsikdaj enak samo pokojnini. Pri tem pa ni omejitev za tiste upo- 
kojence, ki se po upokojitvi ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in z zasebnim 
turizmom, predvsem z oddajanjem sob, kar je predvsem v letoviških krajih 
zelo pomembna dejavnost. V razpravi se niso zavzemali za omejevanje dejav- 
nosti upokojencev, ker to ne bi bilo stimulativno tam, kjer je dopolnilno delo 
zaradi pomanjkanja kadrov potrebno. Zavzeli so se za primernejše obremenitve 
v sami davčni politiki glede ustvarjanja visokih dohodkov. Predvsem naj bi 
davčna politika bremenila njihov dopolnilni dohodek, ne pa pokojnino, ki jo 
imajo za pravico po vloženem delu. Kar pa zadeva kategorijo administrativno 
upokojenih, to je predvsem oficirjev in bivših delavcev v organih za notranje 
zadeve, pa jim je zakon ob upokojitvi zagotavljal možnost dodatne zaposlitve, 
sedanji bi jih pa močno prizadel, kar bi povzročilo poleg socialnih tudi politične 
probleme. Minulo delo naj se v zakonu precizneje odraža v obveznem letnem 
usklajevanju pokojnin in invalidskih dodatkov z rastjo poprečnega osebnega 
dohodka in nacionalnega dohodka in v usklajevanju najnižjih pokojnin z dolo- 
čili samoupravnih sporazumov o delitvi osebnih dohodkov. 

Mnogo pripomb je bilo tudi, da je potrebno poklicno rehabilitacijo zago- 
toviti vsem, ne le otrokom zavarovancev. Kasnejše socialno vzdrževanje teh 
otrok, ki se ne bi poklicno rehabilitirali, bi verjetno predstavljalo večjo eko- 
nomsko breme kot pa njihova poklicna rehabilitacija^ 
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S področja borčevskega zavarovanja je bilo poudarjeno, naj bi ta zakon 
obravnaval zakonska določila v zvezi z upokojitvijo nosilcev spomenice 1941. 
Nadalje je bilo mnogo razprave o borcih prekomorcih, vendar so na sestankih 
v okviru zveze borcev menili, da ne bi smeli zmanjševati pomembnosti preko- 
morcev, o katerih je že tovariš Kocijan zelo obširno govoril. Drugi odstavek 
75. člena osnutka zakona vendarle izenačuje borce NOV pred 9. septembrom 
1943 s tistimi borci NOV, ki so postali jugoslovanski državljani po mirovni 
pogodbi z Italijo ali so z naturalizacijo izenačeni z jugoslovanskimi državljani 
oziroma so na podlagi memoranduma o soglasju v Svobodnem tržaškem ozemlju 
z dne 5. oktobra 1954 v pravicah in dolžnostih izenačeni z jugoslovanskimi 
državljani in so stopili v narodnoosvobodilni boj oziroma so začeli aktivno 
in organizirano delovati za narodnoosvobodilni boj do 13. oktobra 1943. Če to 
določilo ne zadovoljuje ravno tistih zahtev in želja, ki jih je omenil tovariš 
Kocijan, potem menim, da je bila dana v tej razpravi vsa podpora, da se status 
borcev prekomorcev uredi. 

Dalje je bilo glede borcev izoblikovano mnogo predlogov, da bi se povišanje 
pokojnine za presežek delovne dobe za 1 % letno — kot zakon predvideva 
za ostalo redno pokojninsko osnovo — enako uveljavljal tudi za upokojitev 
borcev s statusom borca. Tudi za te naj bi se po predpisani delovni dobi, to je 
35 oziroma 30 let, uveljavil 1 % letnega povišanja do največ 5'%. To bi stimula- 
tivno vplivalo na borce, ki se čutijo še sposobni za delo, da bi dlje ostali v 
rednem delovnem razmerju, kar bi vsekakor pozitivno vplivalo na bilanco 
pokojninskega sklada glede njihovega deleža pri ustvarjenem delu in na njihovo 
psihološko počutje. Nadalje, je bila izoblikovana zahteva, ki jo je ZB predložila 
zvezni skupščini, naj bi se za vse tiste, ki so bili poškodovani ali so izgubili 
življenje po letu 1947 pri obrambi neodvisnosti domovine ali pri reševanju 
življenj in imovine ob raznih katastrofah, uveljavila ista načela kot za padle 
borce NOV ali vojaške vojne invalide do leta 1947. 

V razpravi je bilo podprto stališče —• čeprav so bila prav glede tega stališča 
mnenja najbolj različna — naj bi se zožil beneficiran delovni staž, hkrati pa so 
se pojavljale predvsem zahteve železničarjev, da bi se pri njih za določene 
poklice delovna doba skrajšala. Predlogi so bili tudi — o tem bi bilo treba 
še razmisliti — da bi bile olajšave deležne tudi matere, tako da bi se glede 
na število otrok skrajšala njihova delovna obveznost za pridobitev polne po- 
kojnine. 

Prisluhniti bi bilo treba tudi predlogom, da bi vrednotenje minulega dela 
prišlo bolj do izraza predvsem že v sami delovni organizaciji. Z intenzivno 
politično akcijo in z morebitnimi predpisi bi se verjetno dalo doseči, da bi na 
primer delavec, ki opravlja 25 ali 30 let posebno težko delo, lahko nadaljeval 
z lažjim delom, zadržal pa bi osebni dohodek, ki ga je imel na težjem delu. 
Pri tem bi dejansko prišlo do različnega nagrajevanja za isto delo, zoper to pa 
so predvsem sindikati. Z upoštevanjem minulega dela bi bila taka različnost 
nagrajevanja utemeljena in bolj upravičena, kot pa da delavca upokojimo, 
ko je sicer še sposoben opravljati drugo lažje delo. Tako bi lahko posameznik 
v rednem delovnem razmerju dosegel pokojninsko dobo kot nadomestilo za 
njegovo posebno prizadevanje v preteklosti, za njegovo težko delo bi pa lahko 
v tem zadnjem obdobju svojega dela prejemal višje dohodke. Prišlo bi sicer 
do razlik v nagrajevanju za isto delovno mesto, vendar se vrednosti minulega 
dela že upošteva pri rednem delu, ne pa šele pri upokojitvi. Tak sistem imajo 
vsa novinarska podjetja v Jugoslaviji, ki so sklenila dogovor, da tisti, ki dela 
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v novinarstvu 25 let, lahko gre na kakršnokoli nižje kvalificirano delo. Po 
25 letih aktivnega dela ima iste dohodke in tak dohodek spremlja enaka rast, 
kot jo je imel na zadnjem delovnem mestu. Menim, da bi bilo treba o tem raz- 
misliti in da bi že pri delitvi dohodka v samih delovnih organizacijah lahko 
upoštevali minulo delo. 

Nadalje je bilo v razpravi poudarjeno, naj bi zakon določal, kdo naj usta- 
navlja skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in da bi moral 
statut temeljito določati pogoje za njihovo delo. Poudarjeno je bilo tudi, da 
bi bilo treba med prehodne določbe zakona vključiti tudi določbo, ki bo omo- 
gočala hitrejše usklajevanje med položajem tistih, ki so že upokojeni, in tistih, 
ki bodo odšli v pokoj po novem zakonu. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Kdo še želi besedo? Besedo ima 
Franjo Tepe j, delegat iz Slovenskih Konjic, ki bo govoril tudi v imenu izvrš- 
nega odbora skupnosti slovenskih občin. 

Franjo Tepej: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da po po- 
oblastilu in v imenu izvršnega odbora skupnosti slovenskih občin povem sta- 
lišča do osnutka zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in do 
osnutka statuta pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Izvršni odbor skupnosti slovenskih občin je na seji dne 28. septembra 
1972 obravnaval osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
in osnutek statuta skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji. Pridružujemo se stališčem, da je predloženi osnutek skrbno in od- 
govorno zasnovan. V njem vidimo dobro podlago in možnost za uresničitev 
do ustavnih dopolnil k zvezni in republiški ustavi in stališč 3. konference ZKS o 
socialnem razlikovanju. 

Do nekaterih predlogov pa ima skupnost tale stališča: 
1. Menimo, da je v osnutku zakona družbeno dogovarjanje pomanjkljivo 

obravnavano. Potrebno ga bo popolneje opredeliti po vsebini, načinu sklepanja 
in krogu udeležencev, ki sodelujejo pri njem. Doslej je bila pozornost prevečkrat 
osredotočena le na družbeni dogovor na ravni republike. Pravi smisel družbe- 
nega dogovora vidimo v tem, da ga snujejo in podpišejo tisti, ki so zainteresi- 
rani in ki so tudi neposredno pripravljeni prevzeti vse posege za dogovore. 
Pridružujemo se mnenju, da so po družbenem smislu in vsebini veliko bolj 
demokratične in samoupravne razprave v samoupravnih organih občin in repu- 
blik ter v organih družbenopolitičnih organizacij, kjer sodeluje širok krog ljudi 
in je delovanje javno, kot pa da o pomembnih vprašanjih razpravlja samo 
manjša skupina ljudi in podpiše za vse zainteresirane obvezujoč družbeni do- 
govor. 

2. Z zakonom je potrebno opredeliti odnos do ponovnega zaposlovanja upo- 
kojencev. Zaradi raznih, za samoupravno družbo škodljivih političnih in tudi 
materialnih posledic ne bi smeli dovoljevati nobene skrajnosti, to se pravi 
popolno prepoved, oziroma neomejene pravice. Pri iskanju objektivnih mož- 
nosti je potrebno izhajati iz naše lastne problematike, v njej ne moremo puščati 
objektivnih razlik med republikami. Se vedno je veliko pomanjkanje strokovnih 
kadrov. Pri tem se pridružujemo stališču, da je potrebno naraščanje socialnih 
razlik urejati z ustrezno davčno politiko. Doslej se sistem davkov pretežno ozira 
na tiste, ki so evidentirani, manj pa na druge oblike socialnih razlik, ki niso 
plod dela. Zakon naj glede ponovne zaposlitve omogoči samoupravno dogovar- 
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janje zainteresiranih v samoupravni interesni skupnosti in skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

3. Osnutek zakona uveljavlja ustavne pravice delavcev iz minulega dela. 
Vidna so prizadevanja, da se minulo delo bolje vrednoti. Vendar menimo, da 
minulo delo ni dovolj popolno opredeljeno. Podpiramo politična stališča, da je 
potrebno poleg izvora iz osebnega dohodka uveljaviti tudi izvor minulega dela. 
Ta odločitev bo imela določene posledice na področju gospodarske politike, zato 
se zavzemamo za postopnost in zmernost. 

4. O beneficiranju delovne dobe mislimo, da ga je treba upoštevati le v pri- 
merih invalidnosti, ki je nastala zaradi dela na delovnem mestu, kjer je delo 
zdravju škodljivo. Pri tem se zavzemamo, da se v delovnih organizacijah ustva- 
rijo ustrezne možnosti za nastajanje novega odnosa do urejanja varstva pri delu 
in do urejanja delovnih razmer. 

5. V okviru samoupravne skupnosti je potrebno več samoupravnih pri- 
stojnosti prepustiti regionalnim svetom. Obstaja vtis, da samouprava v okviru 
skupnosti premalo izhaja iz smisla in duha ustavnih amandmajev (skupščina je 
sestavljena iz delegatov za mandatno dobo 4 let, regionalni sveti pa imajo po- 
svetovalni značaj). V statutu skupnosti naj se bolj ovrednoti smisel samouprav- 
nih odnosov, ki jih razvijamo z delegatskim sistemom. 

Glede družbenega položaja skupnosti mislimo, da je le-ta lahko samo- 
stojna, kar zadeva izračune, sicer pa naj družbeni dogovor zainteresiranih do- 
končno opredeli pravice skupnosti. Poudarjamo pa, da bi načelo popolne avto- 
nomnosti globoko posegalo v družbenoekonomske odnose, kar lahko povzroči 
vrsto negativnih posledic. 

Pričujoča stališča do nekaterih vprašanj, ki se porajajo ob snovanju osnutka 
zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, je izvršni odbor skupnosti 
slovenskih občin izrazil po smislu in vsebini in ne v obliki dokončnih formulacij, 
zato menimo, da so naša stališča sestavni del nadaljnje javne razprave. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Kdo želi besedo? Besedo ima Franci 
Dimec, delegat iz Gornje Radgone. 

Franci Dimec: Tovarišice in tovariši delegati! 2e več let si v naši in 
tudi v drugih občinah prizadevamo, da bi se odpravila očitna krivica določenemu 
krogu občanov. Gre za bivše člane nekdanjih kmečkih delovnih zadrug in za 
člane bivših viničarskih družin, katerim bi se moral v zavarovalno dobo všteti 
čas, ki so ga prebili v kmečki delovni zadrugi, drugi pa kot delavci viničarji na 
delu za gospodarja oziroma lastnika posestva. V prvem primeru gre za kmete, 
ki so se z zemljo, živino in z vsem drugim premičnim in nepremičnim premo- 
ženjem vključili v zadrugo, ne da bi za vloženo premoženje prejemali kakršno- 
koli odškodnino. Za svoje delo so prejemali plačilo, ki je bilo odvisno od oprav- 
ljenih delovnih dni in dohodka, ki ga je prigospodarila zadruga. Ko so bile 
zadruge razformirane, so dobili nazaj zemljo in hišo, ne pa tudi živine in 
orodja, seveda brez vsake odškodnine. Ti člani kmečkih delovnih zadrug pred 
vstopom v zadrugo niso bili v delovnem razmerju, temveč so delali na svojih 
kmetijah kot kmetje. Zaradi tega jih prvi del 106. člena osnutka zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju z dosedanjim besedilom, ko govori o 
prekinitvi delovnega razmerja in o 6-mesečnem roku, v katerem naj bi se 
vključili v kmečke delovne zadruge, izključuje od pravice, ki jo v nadaljevanju 
ta člen daje za čas prebit v zadrugi. Takih članov bivših kmečkih delovnih 
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zadrug v radgonski občini ni veliko, največkrat pa gre za borce NOB. Ti so v 
letu 1946 prišli kot kolonisti iz drugih krajev Slovenije in se naselili na zemlji, 
ki so jo dobili. V kmečke delovne zadruge so se vključili v letih 1946 do 1948, 
ko so se le-te ustanavljale. Zaradi tega je nevzdržno tudi tisto določilo 106. člena, 
ki govori, da pridobi pravico do zavarovalne dobe tisti demobiliziranec, ki je 
neposredno po demobilizaciji postal član kmečke delovne zadruge, kajti ob 
demobilizaciji teh borcev NOB še ni bilo kmečkih delovnih zadrug. Zaradi tega 
predlagamo, da se iz osnutka zakona črtajo določila, ki govore o predhodnem 
delovnem razmerju in o 6-mesečnem roku ter o neposredni vključitvi v zadrugo 
po demobilizaciji. Z novim zakonom naj se prizna zavarovalna doba za čas, 
prebit v kmečki delovni zadrugi, v razdobju od 15. ma;ja 1945 do 31. 10. 1959 
tistim članom zadrug, ki so se vanje vključili s svojim premoženjem brez od- 
škodnine in so za čas, prebit v zadrugi, prejemali le plačilo za svoje delo. 

V drugem primeru pa gre za člane bivših viničarskih družin, seveda le za 
odrasle, dela sposobne člane. Po dosedanjih predpisih se je priznala delovna 
doba za čas viničarskega razmerja le nosilcu viničarske pogodbe — običajno 
je bil to oče take družine — ne pa tudi ostalim odraslim članom, ki so prav 
tako delali na lastnikovem posestvu. Se več: lastniki posestev so ob podpisu 
viničarske pogodbe postavljali celo kot pogoj, da je imel nosilec viničarske po- 
godbe v svoji družini določeno število odraslih za delo sposobnih članov, od- 
visno od velikosti posestva, ker je šlo največkrat za obdelovalne površine, ki 
je ni zmogel obdelovati sam podpisnik pogodbe. Z viničarsko pogodbo se je 
podpisnik zavezal, da bo sam s še določenim številom članov svoje družine 
obdeloval lastnikovo posestvo. Iz opisanega jasno izhaja, da so taki člani bivših 
viničarskih družin dejansko delali na lastnikovem posestvu, da pa zaradi takrat 
veljavnih običajev niso sami sklepali viničarskih pogodb, temveč je to storil 
v njihovem imenu oziroma zanje glavar družine. 

Problem priznanja delovne dobe članom bivših viničarskih družin je že 
več let na dnevnem redu zlasti v občinah, ki leže na območju Slovenskih goric 
in Haloz, znan pa je že dalj časa tudi širši slovenski javnosti. O njem so raz- 
pravljali na konferenci ZKS, nadalje na široki javni tribuni, ki sta jo v Raden- 
cih organizirala CK ZKS in RTV Ljubljana. Reševali so ga že organi ZSS in 
še nekateri drugi. V vseh primierih je bilo poenoteno stališče, da je problem 
bivših članov viničarskih družin treba rešiti in da se bo verjetno reševal prav 
s sprejetjem zakona, o katerem sedaj razpravljamo. Po dosedanjih ocenah je v 
Sloveniji le nekaj sto takih ljudi. In ker gre v vseh primerih za občane, ki so že 
v letih, verjetno tudi v finančnem pogledu to ne more predstavljati nerešljivega 
problema. Zaradi tega predlagamo, da se v šesti del ali pa v predhodne in končne 
določbe osnutka zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vnesejo 
določila, s katerimi se članom bivših viničarskih družin prizna v zavarovalno 
dobo čas, ki so ga prebili na delu kot viničarski delavci na lastnikovem po- 
sestvu, seveda pod pogojem, da na primeren in možen način dokažejo take svoje 
pravice. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Bojan Volk, delegat iz občine Celje. 

Bojan Volk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko 
skušamo povzeti javno razpravo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
moramo opozoriti na dve vprašanji. 

21* 
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1. V razpravi o izhodiščih za oblikovanje pokojninskega sistema smo leta 
1970 dokaj jasno zavzeli stališče in se dogovorili, da pokojninskega sistema ne 
gre bistveno spreminjati, temveč ga skušamo naprej dograjevati. Če s tega 
stališča ocenjujemo osnutek zakona in tudi osnutek statuta, se mi zdi, da smo se 
ravnali po tem osnovnem stališču. 

2. Nadalje lahko ugotovimo, da je bila javna razprava preveč pod oprede- 
litvijo pokojnine kot socialnoekonomske kategorije, premalo pa pod opredelit- 
vijo pokojnine kot ekonomskosocialne kategorije. To bi podkrepil s tem, da so 
ljudje v javni razpravi razmišljali o pokojnini kot o socialni kategoriji in 
zahtevali razširitev kroga zavarovancev, glede na kadrovski rok, študijska leta 
itd., čeprav je bil pri študijskih letih omenjen dokup študijskih let, ne pa pri- 
znanje študijskih let. Zdi se mi, da ta vprašanja niso tako razčiščena, da bi 
lahko v fazi sprejemanja pokojninskega sistema vse te stvari tudi uredili. 
Mislim, da moramo zato ti dve ugotovitvi imeti pred očmi, ko bomo razprav- 
ljali o predlogu zakona. Ne glede na nekoliko preveč »socialen« pristop k izra- 
zito ekonomskim izhodiščem pa lahko vsaj za Celje in celjsko regijo povzamemo 
nekatera skupna stališča, ki smo jih posredovali predlagatelju in drugim zainte- 
resiranim organizacijam, ki te dni zavzemajo svoja stališča na podlagi javne 
razprave. 

Nedvomna ugotovitev je bila, da je to zelo dobra podlaga za zakonsko 
ureditev tega področja, čeprav ne vnaša bistvenih novosti. Lahko bi rekel, da 
je javna razprava oblikovala stališča v treh smereh. 

Prvič gre za vprašanja, ki jih bo treba proučiti: problem nekaterih obdobij 
pokojninske ali zavarovalne dobe, problem materinstva, za katerega smo menili, 
da ga ne kaže načenjati v sedanji fazi, ker najbrž tega ne bi mogli ustrezno 
rešiti do konca leta. To je naloga, ki nas še čaka in ki jo moramo kompleksno 
proučiti in potem adekvatno, morda v raznih sistemih, tudi ustrezno rešiti. 

Drugo so vprašanja, o katerih se je treba dogovoriti in odločiti do sprejema 
zakona. 

Tretje pa je sklop vprašanj, ki bi jih bilo treba urediti drugače ah pa se 
odločiti za eno izmed variant, kot je to storil tudi predlagatelj osnutka zakona. 

Razpravljal bom le o drugi in tretji vrsti vprašanj, ker menim, da bodo 
prva aktualna šele v prihodnjih obdobjih. Kar zadeva pokojninsko osnovo, se 
je pri nas izoblikovalo mnenje, ki v načelu podpira osnutek zakona, da je treba 
jemati v pokojninsko osnovo osebni dohodek kot izraz ovrednotenega dela ob 
obveznem upoštevanju kategorij delovnega mesta kot ekonomsko-socialnega 
korektiva za določitev najnižje in najvišje pokojninske osnove v posameznih 
gospodarskih dejavnostih. Zdi se nam, da bi lahko prevelik vpliv kvalifikacij- 
ske strukture, tako kot je predlagano v eni izmed variant, preveč zasenčil eko- 
nomski vidik pokojnine. 

Naše stališče je v skladu z nadaljnjim dograjevanjem družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov glede delitve, če se vzame kategorija delovnega 
mesta kot korektiv, seveda po gospodarskih dejavnostih. 

Javna razprava je odločno podprla in se zavzela za usklajevanje pokojnin 
in invalidnin, ki ga je v osnutku zakona predlagala skupna komisija, tako da 
se pokojnine in invalidnine v skladu z načeli minulega dela usklajuje z eko- 
nomskimi gibanji, pri tem pa jemlje kot element življenjske stroške in osebni 
dohodek. V javni razpravi so bila izražena mnenja, da je treba v družbenih 
dogovorih, ki jih bodo zainteresirani sklepali vsako leto, natančneje opredeliti 
pogoje obvezne valorizacije za vsako leto posebej. Strinjamo se, da je v zakonu 
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neustrezno, mogoče celo pretogo reči, ko določamo politiko na tem področju za 
prihodnje leto, da je takrat čas, da se dogovorimo na podlagi podatkov iz pre- 
teklega obdobja, kakšen bo naš odnos do usklajevanja pokojnin in invalidnin. 

Glede uživanja pokojnin v javni razpravi ni bilo dilem o tem, ali bo kdo 
prejemal pokojnino in osebni dohodek. Dilema je bila, koliko pokojnino in 
kakšen osebni dohodek bo prejemal. To se pravi, da je javna razprava verifici- 
rala stališča, ki so bila sprejeta na tretji seji konference ZlKS. Zato je bila na 
našem območju izražena podpora načelu, ki je podano v osnutku zakona. Izobli- 
kovano je bilo mnenje — tako kot je že danes tudi tov. Hafner obrazložil — 
da je treba poiskati najustreznejšo rešitev, ki ne bo destimulirala zaposlovanja 
sposobnih in potrebnih kadrov. S samoupravnim sporazumom in z družbenim 
dogovorom smo se že dogovorili za maksimalne osebne dohodke. Tako bo treba 
tudi na tem področju določiti maksimum, ki se bo lahko izplačeval. 

Na koncu moram poudariti, da so bili v javni razpravi sprejeti elementi in 
način financiranja v novem pokojninskem sistemu, čeprav je bilo opozorjeno, 
da nimamSo instrumentarija, s katerim bi lahko danes ugotavljali, kakšna bo 
obremenitev v prihodnjem obdobju. Prav tako še ni znan instrumentarij glede 
davčne politike v prihodnjem obdobju, o čemer se že razpravlja. Mislim, da je 
pravilno, da se financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja določi 
tako, kot je določeno v osnutku, mislim pa, da bi morali vztrajati pri tem, da 
se tako financiranje uveljavi v bližnji prihodnosti. 

Glede beneficiranega staža v naši regiji ni bilo mnogo razprav. Menim, da 
je pripravljena rešitev načelna, pravična in sodobna. Ce je glede tega ostal 
predlagatelj osamljen, to mogoče ni najboljše. Toda pot je nakazana in v tej 
smeri bo potrebno iskati nadaljnje rešitve. To, kar je bilo še včeraj potrebno 
beneficirati zaradi tehnologije dela in škodljivosti, je danes že skoraj odprav- 
ljen problem. Danes na sodobnejši način kopljemo premog 400 metrov pod 
zemljo. To se bo čez dva ali tri dni zgodilo v Velenju, kjer bo zaradi sodob- 
nejše mehanizacije in spremenjene tehnologije, delavec v popolnoma drugačni 
situaciji, kot je bil takrat, ko je moral delati 400 metrov pod zemljo. Takih pri- 
merov je najbrž več. Strinjam se z ugotovitvijo v današnji razpravi, da bomo 
morali to zadevo enotno urediti v vsej Jugoslaviji na podlagi medrepubliških 
dogovorov. Težiti bomo morali za tem, da bomo delavca zaščitili v času 40-let- 
nega ali 35-letnega službovanja, ne pa v času 12-letnega uživanja pokojnine. 

Menim, da se bomo morali soočiti z nekaterimi drugačnimi pogledi. V tej 
fazi je ustreznejše, kot je bilo tudi dogovorjeno leta 1970, da ne razširjamo 
pravic in kroga zavarovancev, ker razpoložljiva sredstva tega ne dopuščajo. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Marjan Stenovec, delegat iz občine Maribor. 

Marjan Stenovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Spoštovani snovalci novih sistemskih rešitev! 

Zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja je uredil tiste temeljne pravice, ki morajo biti enotno urejene za vse 
zavarovance v Jugoslaviji. Tako ureditev narekuje XXX. ustavni amandma, 
ki določa, da federacija zagotavlja temeljne pravice delovnih ljudi, da se zago- 
tovi njihova socialna varnost. 

Tako je republiškemu zakonu in statutu skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja prepuščeno, da zgradita celoten sistem pokojninskega in 
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invalidskega zavarovanja. Priprave za spremembo sedanjega sistema pokojnin- 
skega zavarovanja so se začele že leta 1968, z ustavnimi dopolnili pa so dobile 
novo vsebino. 

Javna razprava, ki je potekala v okviru delovnih organizacij mariborske 
občine, je odgovorila predvsem na tele temeljne probleme: 

1. oblikovanje pokojninske osnove; 
2. izplačevanje pokojnine ob upokojenčevi zaposlitvi; 
3. beneficiranje zavarovalne dobe s povečanim štetjem; 
4. financiranje in 
5. usklajevanje pokojnin. 
Kratek povzetek razprav pa je takle: 
Glede oblikovanja pokojninske osnove se je večina opredelila za različico, 

po kateri naj bi skupnost določila za vsako kvalifikacijsko skupino najvišjo in 
najnižjo pokojninsko osnovo. Pri tem osebni dohodek, ki bi presegal zgornjo 
mejo, ne bi bil vštet v pokojninsko osnovo. Pri osebnih dohodkih, ki bi bili 
nižji od spodnje meje, pa bi se pokojninska osnova korigirala navzgor. Pri 
predlogih za ureditev vprašanja, kako naj upokojenčeva zaposlitev vpliva na 
izplačevanje pokojnine, je bilo v razpravi največ različnih stališč, od takih, ki so 
potrjevale prvo varianto — zmanjševanje izplačila pokojnine po lestvici navzdol 
do 50 °/o — do takih, ki so zahtevali, da se izplačevanje pokojnine ob upokojen- 
čevi zaposlitvi v celoti ustavi. 

V zvezi z ureditvijo benefikacije pa je bilo večinsko mnenje, da naj se ureja 
enako v invalidskem in starostnem zavarovanju. Glede financiranja so prišla v 
razpravi do izraza mnenja, da vprašanje minulega dela in s tem v zvezi pri- 
spevka delovnih organizacij iz minulega dela ni dovolj razčiščeno, ker gre za 
vrsto vprašanj, ki zadevajo prispevek oziroma sredstva, iz katerih naj bi delovne 
organizacije plačevale ta prispevek in podobno. V celoti pa je bil z odobrava- 
njem sprejet predlog, da se morajo pokojnine obvezno usklajevati ne samo z 
gibanjem življenjskih stroškov, ampak tudi z rastjo osebnih dohodkov. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima Zdrav- 
ko Pogačnik, delegat iz občine Jesenice. 

Zdravko Pogačnik: Tovarišice in tovariši! Na Jesenicah smo imeli 
precej široko razpravo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Množične 
razprave so bile zlasti v društvih upokojencev. Prav tako so razpravljali tudi 
aktivni zavarovanci in to predvsem oni, ki delajo na teh področjih, zato so tudi 
predlogi dokaj popolni. Pozdravljamo določilo zveznega zakona kot tudi stališča 
v osnutku republiškega zakona glede ureditve delovne dobe, da ostanemo pri 
40-letni pokojninski dobi. V razpravah smo izhajali s stališča, da ne bomo širili 
pravic v sedanjem pokojninskem zavarovanju, temveč bomo le izpopolnjevali 
sedanjo zakonodajo. V razpravah smo upoštevali tudi podatke, do kakšne mere 
so skladi že obremenjeni. Pri oblikovanju pokojninske osnove smo izoblikovali 
nekako vzporedno varianto, da ostanemo pri osebnih dohodkih, s tem da bi se 
odločili za štiri kvalifikacijske skupine, znotraj katerih bi postavljali najnižjo 
in najvišjo pokojninsko osnovo, ni dovolj, da sedanja oblika postavlja samo 
najvišjo pokojninsko osnovo. 

Na našem območju so delovne organizacije, ki so v preteklih letih morale 
same izvajati sanacijske ukrepe za obstoj. Tako so bili zaradi sanacije prizadeti 
delavci pri osebnem dohodku, ki jim ni bil nadoknađen, ker bi zaradi izplačila 
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le-teh take delovne organizacije postajale spet nelikvidne. Zaradi tega se za- 
vzemamo, da bi pri usklajevanju življenjskih stroškov in osebnih dohodkov 
skušali najti neko obliko uskladitve pokojnin zavarovancem tistih delovnih 
panog, ki so v preteklem obdobju preživljale take krize, da se to tudi odraža pri 
pokojninah. Ko smo analizirali pokojnine v jeseniški železarni, smo ugotovili: 
delovodja, ki je šel v pokoj 1966. leta, ima 2600 din pokojnine, tisti, ki je šel 
dve leti kasneje z istega delovnega mesta, ima 2200 din, medtem ko bo imel 
delovodja, ki se bo upokojil ta mesec, 1880 din. To se pravi, da osebni dohodki 
v železarni rastejo počasneje kot valorizacija pokojnin. V skupini kvalificiranih 
delavcev imajo tisti, ki so šli v pokoj pred 10 leti s 35 leti delovne dobe, danes 
po 200 do 300 din več kot tisti, ki imajo 40 let delovne dobe in so šli v pokoj 
1970. ali 1971. leta. To so praktični primeri, ki nas navajajo do tega, da se 
zavzemamo za navedeno usklajevanje. 

Pri vprašanju beneficirane zavarovalne dobe v osnovi podpiramo predlog 
za reševanje v invalidskem zavarovanju. Vendar pri skupini poklicev — dejav- 
nosti, ki so v statutu določene, da ostanejo v pokojninskem zavarovanju, po- 
grešamo nekatera delovna mesta iz železarstva. Ne soglašamo z ugotovitvijo 
predlagatelja, da so v statutu našteta delovna mesta med najtežjimi. Na pod- 
lagi razgovorov s tehnologi nam je namreč znano, da ni predvidena nobena 
tehnična revolucija, ki bi uvedla taljenje jekla pri nižjih temperaturah in pod 
boljšimi pogoji. Smo pa za to, da se še enkrat pregleda vsa delovna mesta, ki so 
priznana za »beneficirana« in ugotovimo pravilnost —• potrebo. To utemeljujemo 
s tem, da smo že pri sedanjem beneficiranju upoštevali zadnji člen zveznega 
zakona, kjer je bilo določeno, da je potrebno do 31. 12. 1973 izvršiti analizo 
delovnih mest in navesti, kaj se je glede tega uredilo. Na našem območju ni 
možnosti in tudi ne kaže, da bi lahko izvedli uspešno rotacijo delavcev na 
težkih delovnih mestih, ker delavcev za taka delovna mesta ne dobimo. .Če bi 
imeli samo težke metalurške obrate, potem sploh ne bi bilo treba govoriti o 
problemu vključevanja upokojencev v ponovno delo, ker ti delavci ne želijo in 
ne morejo več delati, ker niso zdravstveno sposobni. Navedem naj tudi, da smo v 
zadnjih dveh letih imeli skoraj polovico manj invalidsko upokojenih, ker so 
delavci na težkih delovnih mestih lahko uveljavili beneficirano delovno dobo. 
Torej smo za to, da se zavarovalna doba s povečanjem rešuje v okviru pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Glede financiranja te zavarovalne dobe 
menimo, da če ostane v pokojninskem zavarovanju, je vsekakor dolžnost priza- 
detih delovnih organizacij, da za to dajo poseben prispevek, kolikor pa bi za- 
varovalna doba s povečanjem šla le na invalidsko zavarovanje, pa mora težje 
breme pasti na skupen rizik. 

Menimo, da je določanje pravic delovnih invalidov v osnutku zakona na- 
prednejše in boljše od dosedanjega invalidskega zavarovanja. Zanimiva so 
zlasti določila, po katerih se odmikamo od predčasnih upokojitev, ker določajo, 
da invalid III. kategorije zadrži pravico do nadomestila do 60. leta oziroma 
ženske do 55. leta. Prav tako glede rehabilitacije, da se daje več pristojnosti 
invalidskim komisijam, da nimamo togo postavljene meje 45 let za možnost 
uvedbe rehabilitacije, dalje pri odmerjanju invalidnine za telesno okvaro, zlasti 
če pridobe pravico tudi invalidi zaradi bolezni ali nezgod izven dela. Menimo, 
da naj ne bi bila razlika manjša kot odbitna 30'°/o stopnja, tako da bi dobili vsaj 
70 fl/o od višine invalidnine, ki bo določena za invalide zaradi nezgode ali po- 
klicne bolezni. To utemeljujemo s primerom, da sta dva invalida z enako telesno 
okvaro po nastanku invalidnosti zaposlena na istem delovnem mestu, pa tisti, 
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ki je postal invalid zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni, sprejema inva- 
lidnino, drugi, ki je sicer enak invalid, vendar s posledico bolezni, pa nima 
pravice do invalidnine. 

Pri uživanju pravic se zavzemamo, da ne1 bi prestrogo omejili pravic do 
prejemanja pokojnine tistim, ki bi še dalje delali. Kot sem že omenil, je pomanj- 
kanje delavcev na našem območju takšno, da so zelo zadovoljni, če kdo, ki je 
fizično še sposoben — kar ugotovi naš zdravnik — še naprej dela. Dejstvo je 
namreč, da kvalificiranih delavcev ne moremo dobiti. Dobimo le popolnoma 
nekvalificirane ali take z nepopolno osnovno izobrazbo. Redko dobimo v žele- 
zarno delavce s popolno osemletko. Zato so nam delavci, ki še želijo delati, 
zelo dobrodošli. Naše stališče podpiram tudi zato, ker železarji nimajo' visokih 
pokojnin. Poprečna letošnja pokojnina je okrog 1300 din in če tisti, ki dobi 
1300 din in s svojim delom zasluži še 1500 din, smo prepričani, da ne bo po- 
vzročal socialnih razlik. 

Pri financiranju menimo, da za minulo delo ne bi bilo primerno odmerjati 
prispevka od osnovnih sredstev, ker bi prav bazično industrijo priveč prizadeli. 
Naša proizvodnja se namreč ne da odvijati na cenenih osnovnih sredstvih, med- 
tem ko so nekatere dejavnosti, ki ob zelo majhnih osnovnih sredstvih lahko 
ustvarjajo visoke profite. Več ne bi pojasnjeval, ker smo vse predloge že dosta- 
vili komisiji, ki bo oblikovala predlog zakona. 

Predsedujoči Zdravko Krv i na: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
Pavel Pečar, delegat občine Koper. 

Pavel Pečar: Tovariš Kočij an je že govoril v imenu vseh primorskih 
občin, jaz bi pa želel pojasniti samo nekatere zadeve. Ne soglašam s tovarišem 
Vošnjakom glede obrazložitve 75. člena osnutka zakona v zvezi s prekomorci. 
Ta člen kot tudi določila drugih zakonov namreč ne rešujejo problema večine 
prekomorcev oziroma vprašanja datuma, ki se jim prizna za vstop v NOV. Treba 
bi bilo upoštevati specifičnosti zaradi tega, ker so bih primorski borci na vseh 
koncih sveta, zlasti pa na Srednjem vzhodu, v severni Afriki in južni Italiji, ko 
zaradi objektivnih pogojev, včasih pa tudi zaradi namernega oviranja zavez- 
nikov, niso mogli vstopiti v boj do 13. 10. 1943. 

Kot nam je znano, je v Sloveniji že formirana posebna strokovna komisija, 
ki naj na podlagi ustrezne dokumentacije pripravi primerne predloge za rešitev 
tega vprašanja. Menim, da bi današnji zbor lahko dal priporočilo, da je treba 
to vprašanje čimprej rešiti, po možnosti že v tem zakonu. 

Glede splošnih vprašanj o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi 
navedel tole: 

V javni razpravi pri nas je bila zelo pozitivno ocenjena težnja, da v sistemu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja uveljavimo nekatera pomembna 
socialnopolitična načela, ki so prišla do izraza zlasti v stališčih III. seje konfe- 
rence ZKS o socialnem razlikovanju. Moram reči, da večina podpira uveljavitev 
primernih socialnih korektivov pri določanju pokojninske osnove oziroma po- 
kojnine, pri njenem izplačevanju zaposlenim upokojencem, itd. Mnogi zahtevajo 
celo radikalnejše rešitve, kot jih vsebuje osnutek zakona in osnutek statuta. 
Mislim, da je radikalizem razumljiv in stvarno pogojen s sedanjim stanjem, ko 
mnogi prejemajo dvojne dohodke iz zaposlitve in pokojnine, ki so v nekaterih 
primerih dokaj visoki, poleg tega pa gre pri samih pokojninah tudi za izredno 
velike razlike. Te vsekakor niso utemeljene in jih ni mogoče zagovarjati, ker so 
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v nasprotju s čutom pravičnosti in morale. Zato podpiram težnje, da se v novem 
sistemu korektivi ustrezno uveljavijo in da se uveljavijo tudi vsa načela in 
drugi dogovori, ki so bili že prej sprejeti. V zvezi s tem menim, da ni prav, da 
se ponovno postavlja vprašanje uveljavitve oziroma podaljšanja možnosti za 
predčasno upokojevanje tudi po letu 1973, ko smo vendar o teh stvareh veliko 
razpravljali po 6. kongresu sindikatov in tudi izoblikovali določena stališča. 
V zvezi s tem bi poudaril, da moramo sploh dosledneje uveljaviti stališča in 
zadeve, za katere smo se predhodno dogovorili in jih tudi javno zagotavljali. 
Tako že leta poudarjamo, da nismo za predčasno upokojevanje, ampak da je 
treba take probleme reševati s sistemom invalidskega zavarovanja in benefi- 
ciranjem delovne dobe. Zaradi tega menim, da je zelo realno stališče, ki ga je 
povedal tovariš Hafner, da se za zdaj opustijo preradikalne rešitve glede bene- 
ficiranja delovne dobe. 

Se nekaj besed bi želel spregovoriti o invalidskem zavarovanju. Sedanje 
stanje, ko smo kljub splošni konjunkturi zaposlovanja priča precejšnji stagnaciji 
pri zaposlovanju invalidskih in prizadetih oseb, je vznemirljivo. Mislim, da je 
treba to dejstvo upoštevati pri pripravi novega sistema invalidskega zavaro- 
vanja, in sicer predvsem z namenom, da bi skušali vanj vgraditi primerne 
pravne, ekonomske in druge instrumente, ki bi bolj spodbujali k rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov ter izboljšali njihov socialnoekonomski položaj. 

Pri tem posebej poudarjam, da boljših pogojev za izvajanje rehabilitacije 
ni pričakovati le od zakonsko ali drugače predpisanih obveznosti delovnih orga- 
nizacij in drugih dejavnikov, ampak da moramo hkrati vgrajevati in uveljavljati 
tudi primerno materialno in drugo stimulacijo za vse dejavnike, ki sodelujejo 
ali morajo sodelovati v procesu rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. Tu 
mislim predvsem na tri vrste dejavnikov — na zavarovance, na delovne organi- 
zacije in na ustrezne službe. 

Poudaril bi ugotovitev, ki je prišla močno do izraza v javni razpravi. V 
osnutku zakona in v osnutku statuta so izraženi napori sestavljalcev, da odpra- 
vijo dosedanje pomanjkljivosti pri varstvu invalidov, zlasti še glede njihove 
rehabilitacije. Naj omenim najbolj viden primer: To je 45. člen osnutka zakona, 
ki določa, da so delovne in druge organizacije dolžne obdržati na delu ne samo 
invalide zaradi nesreče pri delu, ampak tudi invalide zaradi bolezni. V zvezi s 
tem se zavzemamo za varianto, ki je predvidena v 144. členu osnutka statuta, 
menim pa, da je treba to uveljaviti v zakonu, ker se take obveznosti lahko pred- 
pisujejo samo z zakonom in ne s statutom skupnosti. 

Po našem mnenju je neustrezno opredeljena oziroma predvidena vloga 
službe zaposlovanja v zvezi z dolžnostjo pri zaposlovanju in rehabilitaciji delov- 
nih invalidov. Res je, da so dosedanja prizadevanja in rezultati te službe pri 
zaposlovanju delovnih invalidov dokaj skromni. Vprašanje pa je, ali je sistem- 
sko prav, da se služba za zaposlovanje kot osnovna matična služba za zaposlo- 
vanje vseh oseb in torej tudi vseh vrst invalidov v zakonu oziroma v vseh 
aktih z ničemer ne obvezuje? Nasprotno: nova ureditev jo celo odvezuje vsake 
konkretnejše obveznosti do delovnih invalidov. Prav je, da je skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja prevzela do zavarovancev obveznost za 
realizacijo vseh pravic, vključno pravice do rehabilitacije in zaposlitve. Vendar 
bo brez službe za zaposlovanje organizirano delo zelo otežkočeno ah v mnogih 
primerih tudi onemogočeno. Zaradi tega predlagamo, da se v tem ali v kakem 
drugem zakonu ustrezno določita tudi vloga in obveznost službe za zaposlovanje, 
s tem da ta služba nosi določeno materialno odgovornost oziroma materialne 
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posledice za nezaposlene invalide oziroma da dobi določene bonitete, če uspešno 
deluje. Pogrešamo še določbe, s katerimi bi tudi skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ustrezno materialno stimulirala delovne organizacije 
in druge dejavnike, npr. z delnimi ali popolnimi odpisi prispevkov in podobno. 
Prav gotovo pa je najpomembnejši člen v sistemu rehabilitacije zavarovanec, 
oziroma delovni invalid, ki ga je tudi treba materialno zainteresirati oziroma 
stimulirati, obenem pa mu zagotoviti tudi ustrezen gospodarski in družbeni 
položaj v samoupravni skupnosti. 

Na materialno zainteresiranost delovnih invalidov vpliva prav gotovo tudi 
sistem denarnih dajatev invalidom II. in III. kategorije. Vsekakor bi morali od- 
praviti sedanjo dokaj krivično in nestimulativno ureditev nadomestil, zlasti 
nadomestila zaradi inanjših dohodkov na drugem delu, ki ga večina zaposlenih 
invalidov po nekaj letih zaradi neustreznega načina valorizacije izgubi. Z za- 
konom in statutom skupnosti bi morali zagotoviti stalnost nadomestil zaradi 
manjših dohodkov, invalidom za ves čas zaposlitve, dokler so dejansko prikraj- 
šani pri osebnem dohodku. V zvezi s tem je zelo pomemben sistem valorizacije. 
Mislim, da bi morali vse dajatve zaposlenim invalidom valorizirati izključno z 
gibanjem osebnih dohodkov. 

Določeno stimulacijo za zaposlitev invalidov predstavlja tudi beneficiranje 
delovne dobe zaposlenih invalidov. Morda bi kazalo v zvezi s tem omiliti tudi 
pogoje za pravico do poklicne rehabilitacije zlasti mlajših zavarovancev, in sicer 
tako, da to pravico pridobijo že z minimalno pokojninsko dobo. 

Glede poklicne rehabilitacije prizadetih otrok 204. člen osnutka zakona in 
analogna določila statuta niso ustrezna. Določeno je, da se za poklicno rehabili- 
tacijo otrok od 1. januarja 1973 uporabljajo določbe temeljnega zakona o inva- 
lidskem zavarovanju, dokler to ne bo urejeno z republiškim zakonom. Pred- 
lagamo, da se 204. člen zakona spremeni tako, da se v zakonu določi kot skrajni 
rok za zakonsko ureditev poklicne rehabilitacije otrok — in to vseh prizadetih 
otrok ne glede na socialni status, torej tudi kmečkih — datum 31. 12. 1973. 
Podaljšanje sedanje zakonodaje prek tega roka po našem mnenju ni v skladu z 
ustavnimi amandmaji oziroma z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amand- 
majev. Z zakonom bi bilo treba pooblastiti tudi skupnost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, da s 1. januarjem 1973 uveljavi nekatere najnujnejše 
spremembe v sedanji zakonodaji, ki močno ovirajo poklicno rehabilitacijo otrok 
zavarovancev, kot npr. določbo, da se pravica do rehabilitacije prizna le otro- 
kom, ki se lahko usposobijo za samostojno življenje in delo, česar v otroški 
dobi mnogokrat ni možno ugotoviti. 

Ob koncu imamo še eno vprašanje, ki sicer ni v neposredni zvezi z osnut- 
kom zakona, je pa prav gotovo povezano z obravnavo te materije. V javni raz- 
pravi je bila izražena tudi kritika zaradi ločitve službe socialnega zavarovanja v 
dve ločeni službi, pokojninsko-invalidsko in zdravstveno. To ljudi močno moti 
ne samo zaradi večjih stroškov, ampak tudi zaradi nefunkcionalnosti. Namesto 
da bi administrativni sistem poenostavili in pocenili, smo ga tako za zavarovance 
kot za delovne organizacije še zakomplicirali. Mislim, da bi bilo potrebno o tem 
spregovoriti in na podlagi boljših analiz, kot so bile dosedanje, ponovno obrav- 
navati to vprašanje. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: iKdo še želi besedo? Besedo ima to- 
variš Andrej Klun, delegat iz občine Kočevje. 
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Andrej Klun : Spoštovani! Posredovati želim pripombe sveta za zdrav- 
stvo in socialno varstvo skupščine občine Kočevje k nekaterim določbam osnutka 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Kljub temu, da je eno od izhodišč za izdelavo osnutka zakona, o katerem 
danes razpravljamo, da naj se krog zavarovancev ne širi, je svet zavzel stališče, 
da bi se tudi vojaški rok moral šteti v pokojninsko dobo. S tem bi se vsaj deloma 
kompenzirala razlika, ki nastaja zaradi različne dolžine vojaškega roka. Ce bi 
bil vojaški rok za vse državljane enako dolg, nam o tem ne bi bilo treba raz- 
pravljati. Ker je v sedanjem sistemu služenje vojaškega roka različno, so neka- 
tere kategorije občanov občutno bolj obremenjene kot druge in imajo nekateri 
večje dolžnosti v družbeni skupnosti kot drugi. To ni v skladu s principom naše 
družbene ureditve, da imajo vsi državljani enake pravice in dolžnosti. S prizna- 
njem vojaškega roka v pokojninsko dobo pa bi bila ta razlika nekoliko manjša. 
Svet ne vztraja, da se mora to rešiti v predvidenem osnutku zakona, pač pa 
predlaga, da predstavniki SR Slovenije zastopajo takšno stališče v zveznih or- 
ganih, ki naj bi tudi prispevali sredstva v pokojninski sklad za vse upravičence 
v času služenja vojaškega roka. To utemeljujemo zlasti iz razlogov, ker se neka- 
terim kategorijam čas vojaškega roka priznava v pokojninsko dobo. V mislih 
imam tiste občane, ki so služili vojaški rok v drugih državah, kjer je to bilo 
že tako rešeno. 

Svet je imel pripombo tudi k 28. členu predloženega osnutka zakona, ko naj 
bi se osnova za vsako leto podaljšanja pokojninske dobe povišala samo za 1 °/o. 
Vprašanje je, ali se zaradi takšne določbe upokojenci ne bodo ponovno zaposlili. 
Morda bi se s sprejemljivejšimi oziroma z večjim procentom ta problem lahko 
ublažil. V zvezi s ponovno zaposlitvijo starostnih upokojencev je stališče sveta, 
naj se upokojencem, ki so dosegli pokojninsko dobo, ne zmanjša pokojnina, 
temveč naj se ta problem rešuje kot za vse ostale občane z davčno politiko in 
tako vpliva na neupravičene socialne razlike. Ce bi bilo sprejeto stališče, da se 
višina pokojnine pri ponovni zaposlitvi zmanjšuje, pa je nujno upoštevati do- 
hodek po članu gospodinjstva in ne samo dohodek zavarovanca, saj bi se v pri- 
merih, kjer je zavarovanec edini, ki ustvarja dohodek v številni družini, dogo- 
dilo, da bi se socialno razlikovanje še povečalo. 

Posebno pozornost je svet za zdravstvo in socialno varstvo naše občine 
usmeril na dosedanjo zakonodajo, ki ne ureja kompleksnega vprašanja invalid- 
nih otrok, kar je nujno v najkrajšem času urediti. "Najbolj primerno bi bilo, da 
se to uredi že s tem zakonom, vsaj načelno. Če pa to ni mogoče — kot to izhaja 
iz 204. člena osnutka zakona — naj bi bila poglavitna naloga pristojnih organov 
v republiki, da se ta zakonodaja dopolni in uskladi z nujnimi potrebami in 
možnostmi. Na današnji stopnji ekonomskega razvoja naše družbe ni več opra- 
vičila, da družba ne bi mogla poskrbeti za to kategorijo občanov in tako zmanj- 
šati socialne razlike. Gre predvsem za težje in najtežje prizadete otroke oziroma 
mladoletnike, ki niso nikjer obravnavani. Zato se to sedaj urejuje individualno, 
odvisno predvsem od gospodarske moči občine, kar je po mnenju sveta nespre- 
jemljiva oblika socialne diferenciacije. Za takšnega otroka znaša oskrbnina 
v socialnem zavodu za usposabljanje prek 1220 dinarjev na mesec. V ekonomsko 
manj razvitih občinah in tudi pri nas v Kočevju ni potrebnih sredstev za vse 
te otroke, večina staršev pa tudi ne more nositi teh stroškov, ki večkrat celo pre- 
segajo njihov osebni dohodek. Sedanja rešitev, kljub povečanemu otroškemu do- 
datku za te otroke, še ni zadovoljiva. Zato svet predlaga, da se o tem čimprej 
razpravlja in poskrbi za rešitve. 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima to- 
variš Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši! Imam nekaj kratkih pojasnil. 
Najprej glede vprašanja prekomorcev, ki sta ga poudarila zlasti tovariš Kocjan 
in tovariš Vošnjak. Tovarišu Kocjanu moram pojasniti, neoziraje se na točnost 
njegovih podatkov in ugotovitev, da problem ni tako preprost, sicer bi bil že 
rešen. Znano je, da je ta problem za večji del borcev prekomorskih brigad že z 
dosedanjimi ukrepi pravično rešen tako glede datuma kot tudi glede posebnih 
individualnih kriterijev, ki jih ne oziraje se na datum uporablja služba social- 
nega zavarovanja za priznavanje statusa borca in s tem tudi pravic, ki iz tega 
izhajajo. Po nekaterih navedbah je nerešenih še 2700, po drugih pa 2500 proble- 
mov glede prekomorcev. Rešitev ni tako preprosta, ker bi potem vzporedno 
s temi, morali priznati status borca tudi nekaterim v ostalih delih Slovenije in 
Jugoslavije, ki imajo specifičen zgodovinski položaj. To so nekatere kategorije 
internirancev, izseljencev, ljudi na prisilnem delu in še nekaj drugih primerov 
iz vrst antifašističnih borcev, ki dosedaj nimajo statusa borca. Čeprav gre za 
čisto specifične primere Primorske in prekomorcev, bi se seveda z razširitvijo 
kriterijev prenesla ta pravica na vrsto tudi drugih kategorij. Vsekakor pa je 
treba ta problem rešiti. Ze pred časom je bila izražena politična odločitev, da 
naj tega ne rešujemo s pokojninskim zakonom. Status borca je namreč določen z 
zveznim zakonom o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja enotno za vso Jugoslavijo, zato ne kaže v našem zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju teh stvari drugače urejati in s tem povzročati 
v vsej Jugoslaviji pritisk na razširitev različnih pravic. Zato se bo to uredilo 
s posebnim republiškim zakonom. Zadeva je s tem prišla iz pristojnosti zadol- 
žitve naše komisije na komisijo za vprašanja borcev NQV pri republiški skup- 
ščini, ki je na podlagi gradiva, ki ga je pripravil republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, in drugih gradiv dolžna te stvari pripraviti. Kakšna bo 
definitivna rešitev, je odvisno od zakonodajalca. V vsakem primeru pa morajo 
iti stroški take rešitve na račun republike. To seveda ne zmanjšuje obveznosti, da 
se to reši, ker ne gre samo za načelen status borca, temveč tudi za vprašanje 
plačila. Toliko o tem vprašanju. Menim, da je koristno, da tudi ta zbor da 
ustrezno priporočilo, da se stvari čimprej definitivno rešijo. 

Drugo vprašanje, ki ga je posredoval tovariš Vošnjak in nekateri drugi raz- 
pravljalci, je vpliv ponovne zaposlitve na višino pokojnine. Stališča do tega so 
zelo različna. Ponavljam samo to, da je temeljno načelo pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, da je v pokojninskem zavarovanju riziko, ki se zavaruje, 
v bistvu starost, v invalidskem pa invalidnost. Starost predpostavlja — splošno 
vzeto — za vse prebivalstvo neke vrste predpostavljeno'invalidnost. To ni inva- 
lidnost v tem smislu, da je invalid vsak človek, ampak pomeni zmanjšano de- 
lovno zmožnost in predčasen umik iz aktivnega delovnega procesa. Smisel tega 
je v tem: Če je kdo toliko sposoben, da še lahko dela, potemtakem ta riziko 
pri njem nastopa samo formalno, generalno pa s pravico, ki si jo je pridobil z 
vlaganjem v pokojninski sklad. Socialni rizik ni nastopil, ker delavec še dela. 
Ta navedba je sicer zelo posplošena. 

Zato imajo mnoge pokojninske zakonodaje, tudi kapitalistične, v tem po- 
gledu zelo stroge določbe, celo take, da vsaka dodatna zaposlitev takoj ukinja 
pokojnino. Menimo, da to ni primerno iz drugih razlogov, in poudarjam, da 
ima ta element svojo socialno in ekonomsko osnovo. Vendar je treba to ra- 
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zumno rešiti tako, kot je nakazalo nekaj razpravljalcev, da se zadovolji socialno- 
političnim zahtevam in da se hkrati ne destimulira ljudi, da se dodatno zapo- 
slujejo, če so sposobni in si hočejo ustvariti še dodaten dohodek. 

Vprašanje, ki ga je zastavil tovariš Tepej in nekateri drugi razpravljalci, 
in posredovane pripombe glede opredelitve družbenega dogovora, so zelo ko- 
ristne. V pripravi zakonskega osnutka in tudi ob obravnavi rezultatov javne 
razprave smo ugotovili to potrebo, vendar bomo naleteli na težave, ker ima 
vsak tip družbenega dogovora in sporazumevanja svoje nosilce in posebne last- 
nosti. Pri oblikovanju besedila zakona bomo skušali to kolikor mogoče dopolniti. 
Izgrajevanje pravnega položaja družbenega dogovora in samoupravnih spora- 
zumov pa bo moralo biti še dodelano, deloma kot pravni sistem, deloma kot 
družbena konvencija. Zato tej zahtevi ne bomo mogli v celoti ugoditi. 

Problem -članov kmečkih delovnih zadrug, o katerih je govoril tovariš Di- 
mec, je načelno rešeno. Pri končnem oblikovanju zakona bomo proučili, ali je 
možno upoštevati posredovane argumente. Glede viničarjev pa je položaj neko- 
liko drugačen. Primer smo obravnavali in menili, da je treba problem viničarjev 
in starih obrtnikov, ki niso deležni možnosti zavarovanja, reševati z drugačnimi 
ukrepi in ne s pokojninskim zavarovanjem. Tudi v kmetijstvu — na kmetiji in 
v gospodinjski skupnosti — je zavarovan nosilec zavarovanja; lahko sta dva, 
trije. To velja tudi za načelno stališče do zavarovanja viničarjev, vendar ne bom 
razvijal te razprave. Taka je bila načelna odločitev, o čemer pa še vedno lahko 
razpravljamo. 

Tovariš Pečar je med drugim omenil problem ločitve službe zdravstvenega 
in pokojninskega zavarovanja. Lahko ima prav in mogoče bo prišel čas, ko 
bomo vse to ponovno združevali na osnovi splošnega socialnega zavarovanja — 
nacionalnega. Sedaj je zaradi razvoja dveh vrst zavarovanja — kratkoročnega 
zdravstvenega in dolgoročnega invalidsko-pokojninskega — vendar prišlo do 
te ločitve. Menim, da moramo to ločitev opraviti na način, ki je čim bolj racio- 
nalen, čim manj škodljiv in najti nekatere načine sodelovanja, ki bodo to ločitev 
ublažili. 

Glede stališča tovariša Kluna, da bi bilo treba vojaški rok všteti v pokoj- 
ninsko dobo, bi rekel tole: 

Kar se tiče plačila s strani federacije, ni priporočljivo, da bi se za to zavze- 
mali, ker bi v vsakem primeru več plačali kot pa dobili, če se izrazim nekoliko 
sebično. Tu gre za načelno vprašanje, ali bi skupnost celotnega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v Sloveniji prevzela — kot solidarnosten oziroma 
enoten ukrep — tudi upoštevanje vojaške dobe. Pri tem se pojavljata dve te- 
žavni vprašanji. Kotom in od kdaj se to prizna: ali samo tistemu, ki bi šele 
začel služiti kadrovski rok, ali bi priznali tudi za nazaj tja do prve svetovne 
vojne, ali tudi tistim, ki so že upokojeni, ki so bili predčasno upokojeni, in 
imajo nižjo pokojnino in tako dalje. To je obsežno vprašanje, ki nakazuje 
pomembno razširitev pravic. Če šele sedaj začnemo to realizirati, potem je 
seveda nekoliko drugače, nasprotno pa je zadeva zelo zapletena. V sedanjem 
zavarovanju moramo pravično in glede na zmogljivost družbe rešiti položaj 
sedanje generacije, ki je že upokojena ali ki odhaja v pokoj. V naslednjih 
desetih letih pa bo tudi vprašanje socialne varnosti generacije, ki bo sedaj 
služila kadrovski rok in bo čez 30 ali 40 let uveljavljala pokojnino, rešeno 
neprimerno bolje, kot bi bilo rešeno danes. Težko je na splošno predpostaviti, 
kakšno bo pokojninsko zavarovanje v bodočnosti, zato bi temu vprašanju danes 
ne posvečali prevelike pozornosti. Na vsak način bi bilo prav, če bi se kadrovski 
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rok priznaval v pokojninsko dobo, toda zdaj ni možnosti, da bi koreniteje 
reševali to vprašanje. 

Ob koncu bi poudaril, da je bila današnja razprava zelo plodna in bo 
koristila pri oblikovanju končnega predloga zakona. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ali še kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Razprava je torej končana. Dogovoriti se moramo, kako bomo strnili 
mnenja in stališča, ki jih bomo poslali ustreznim zborom, skupščinski komisiji 
in občinskim skupščinam. Predlagam, da to zaupamo overiteljema zapisnika ali 
da izvolimo delovno skupino, ki naj pripravi predloge in stališča. Menim, da 
je ta zakon tako pomemben, da bi bilo boljše imenovati skupino, ki bo sprem- 
ljala tudi oblikovanje predloga, o katerem bomo ponovno razpravljali. (Delegati 
so za drugi predlog.) Predlagam naslednjo petčlansko skupino: 

1. Kocjan Miran, delegat primorskih občin; 
2. Sergej Vošnjak, delegat iz mesta Ljubljane; 
3. Tepe j Franjo, delegat iz občine Slovenske Konjice in predsednik izvrš- 

nega odbora skupnosti slovenskih občin; 
4. Stenovec Marjan, delegat iz občine Maribor; 
5. Pogačnik Zdravko, delegat iz občine Jesenice. 
Ali ima kdo kakšno pripombo? (Nima.) Torej se strinjate. Prosim, da to 

potrdite z dvigom rok! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da ste se soglasno odločili za skupino delegatov, ki bo strnila 
mnenja in stališča in jih posredovala ustreznim zborom, skupščinski komisiji 
in občinskim skupščinam ter skupščini mesta Ljubljane. 

S tem je prva točka dnevnega reda pri kraju. Predlagam, da sekretar 
zasedanja prebere obvestilo o navzočnosti delegatov. Besedo ima tovariš Savin 
Jogan. 

Savin Jogan: Iz pooblastil, ki so jih dali delegati pred začetkom da- 
našnjega zasedanja, izhaja, da se 26. zasedanja delegatov občin v SR Sloveniji, 
udeležujejo vsi delegati razen občin Črnomelj in Slovenska Bistrica. Prisoten je 
tudi delegat mesta Ljubljane. 

Po družbenih funkcijah oziroma po delovnem mestu je sestava delegatov 
naslednja: 12 delegatov je predsednikov ter podpredsednikov skupščin občin, 
oziroma predsednikov zborov občinske skupščine, 22 delegatov je predsednikov 
ter članov ustreznih svetov občinske skupščine in odbornikov občinske skup- 
ščine, 10 delegatov je izvoljenih iz vrst predstavnikov organizacij združenega 
dela in samoupravne interesne skupnosti — pretežno s področij, ki jih obrav- 
navamo na današnjem zasedanju — 13 delegatov je po svojem položaju delavcev 
v občinski upravi, 7 delegatov je izvoljenih iz vrst drugih občanov. Med njimi so 
pretežno predsedniki in sekretarji občinskih konferenc Socialistične zveze ter 
občinskih sindikalnih svetov. 

Glede na to, da obravnavamo na današnjem zasedanju dva akta z različnih, 
čeprav v nekem smislu sorodnih področij, so za to zasedanje v petih občinah 
izvolili po dva, v preostalih občinah in v mestu Ljubljani pa po enega delegata. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo na 2. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo predloga zakona o skupnostih otroškega 
varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva. 



26. zasedanje 335 

Opravičujem se, ker se je pri pošiljanju gradiva zgodila neljuba napaka, 
da so 23. 6. 1972 poslali pravo gradivo občinskim skupščinam, s sklicem pa so 
poslali osnutek zakona. Mislim, da bi bilo prav, da bi obravnavali to točko 
dnevnega reda, ker smo se tako s predlagateljem dogovorili. Predlog zakona 
bo po današnji razpravi predalgatelj dopolnil in preoblikoval in ga dal ponovno 
v javno razpravo. Nato bi o njem ponovno razpravljali. Moramo pa se dogo- 
voriti, kaj bomo napravili. Ali ste za to, da razpravljamo? (Da.) 

Predstavnik predlagatelja je tovarišica Zora Tomič, članica izvršnega sveta 
in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo, ki ima tudi uvodno 
besedo. Prosim! 

Zora Tomič: Tovarišice in tovariši delegati! Pred vami je predlog 
zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva, ki ga je izvršni svet predložil skupščini že v juniju v skladu 
s sklepom socialno-zdravstvenega in republiškega zbora skupščine SR Slovenije. 
Predlog zakona je bil objavljen v »Občanu«. 

V razpravi o osnutku zakona se je v tem domu izoblikovalo stališče, da bi 
kazalo celovito uskladiti zakonodajo s področja otroškega varstva z ustavnimi 
dopolnili v enem samem zakonu, ne pa samo novelirati poglavje o financiranju 
in družbenem dogovarjanju, kot je bilo predvideno v osnutku. Predlagatelj je ta 
stališča upošteval in pripravil predlog zakona, ki je šel v javno razpravo. 

Ze dosedanja razprava o predlogu zakona je pokazala, da moramo sistem, 
ki smo ga zasnovali že leta 1967 z zakonom o skupnostih otroškega varstva in 
o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva in ki smo ga v teh petih letih 
dograjevali, razvijah dalje. To pa ne le zaradi tega, ker so v tem času dozorela 
naša spoznanja o nujnosti samoupravnega urejanja razvojnih problemov, temveč 
tudi zaradi tega, ker so rezultati, ki smo jih dosegli na področju otroškega 
varstva, zlasti pri programiranju in s tem preseganju ozkih resorskih pogledov 
na otroka in na mobilizaciji dodatnih virov financiranja, dokaz, da je izbrana 
pot prava in da so prav demokratizacija dela, dogovarjanje in javnost dela 
ustvarili potrebno družbeno klimo v interesu otroka. 

Z zakonom moramo načelno odgovoriti na nekatere dileme ali bolje rečeno 
vprašanja, ki jih postavlja dinamičen družbeni razvoj ob naglem spreminjanju 
demografske strukture, migracije v zaposlovanju, premikih in razvoju industrije 
in terciranih dejavnosti, vse večje zahteve po zdravih, izobraženih, strokovno 
usposobljenih delavcih —■ samoupravi j alcih, katerih družbena funkcija postaja 
vse pomembnejša in je povezana z družino, z njenimi življenjskimi in delovnimi 
razmerami. 

Pomen družbeno organiziranega otroškega varstva je torej v tem, da spod- 
buja duševni in telesni razvoj otrok in na ta način dolgoročno zagotavlja večjo 
družbeno produktivnost in socialno varnost delovnih ljudi in njihovih družin, 
da zmanjšuje razlike med otroki, ki izvirajo iz gmotnega položaja družin zaradi 
načela nagrajevanja po delu in iz razmer socialnega okolja in tako omogoča za 
otroke izenačevanje starta v življenju. S tem tudi obvladujemo nasprotja med 
poklicnim delom ženske in materinstvom ter organiziramo delitev odgovornosti 
za razvoj otroka med družino in družbenimi institucijami. 

Ko smo tako razmišljali o pomenu družbeno organiziranega varstva otrok 
in smo hoteli dati tem spoznanjem tudi v zakonskem besedilu pravo mesto, 
so se nam postavljala tale načelna vprašanja: Kaj moramo razumeti v naši 
družbeni praksi pod terminom otroško varstvo; ah z njim pokrivamo celotno 
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dejavnost otroka in odnosov, ki na tem področju nastajajo; kdo so temeljni 
nosilci te družbene funkcije; kako se organizirajo za uresničevanje spoznanih 
interesov in kako uresničujejo to družbeno funkcijo? 

Ob pripravi zakona smo s terminom otroško varstvo opredeljevali družbeno 
organizirano dejavnost, ki izhaja iz otroka, iz njegovih potreb in se uresničuje 
v družini, ki ji družbena skupnost pomaga pri vzgoji otrok z različnimi denar- 
nimi dajatvami in beneficiran jem v sistemu zdravstvenega zavarovanja, v sta- 
novanjski politiki, v davčnem sistemu, skratka z urejanjem življenjskih razmer, 
da bi se glede na njen pomen pri zadovoljevanju otrokovih potreb že v njenem 
okviru izenačevale možnosti za zdrav razvoj otrok. Uresničuje se z dejavnostjo 
raznih družbenih. služb, kot so zdravstvo, šolstvo, izobraževanje in socialno 
varstvo, ki s svojim programiranim strokovnim delom načrtno vplivajo na 
otroka in usmerjajo njegov razvoj, in z dejavnostjo različnih družbenopolitičnih, 
humanitarnih, telesno vzgojnih, kulturnih organizacij in društev, ki s svojo 
specifično dejavnostjo zlasti v otrokovem prostem času dopolnjujejo delo dru- 
žine in poklicnih vzgojiteljev. 

Seveda pa to razmišljanje o izrazu »otroško varstvo« ni samo formalna, 
terminološka razprava. Pripomniti je treba, da ima žal termin »otroško varstvo« 
hibo, ki izvira iz naše prakse, to je, da nekateri še vedno pod njim pojmujejo 
le našo predšolsko vzgojo in morda še podaljšano bivanje v osnovni šoli. Prav 
zaradi' tega so nam predlagali tudi druge termine, ki bi zajeli bogastvo in 
vsebine oblik otroškega varstva, na primer družbeno organizirano varstvo otrok, 
družbena skrb, skrb za blagostanje otrok in družine in podobno. O vseh teh 
predlogih bomo morali temeljito razmisliti in izbrati izraz, ki bo resnično 
ustrezal vsebini. 

Seveda pa tako celovit pogled na otroka in na odnos do zadovoljevanja 
njegovih potreb vključuje tudi družbeni interes za njegov razvoj in napredo- 
vanje. Zaradi tega so temeljni nosilci tega interesa starši kot združeni delavci 
in vsi združeni delavci, ki v svojih osnovnih samoupravnih asociacijah — 
temeljnih organizacij združenega dela in v krajevnih skupnostih — celovito 
oblikujejo ta interes v nenehnem soočanju s potrebami otroka ter s svojo in 
družbeno produktivnostjo načrtujejo razvoj in se na osnovi vzamejnosti in 
solidarnosti odločajo za svoj prispevek. 

Prav tako so nosilci tudi delavci tistih organizacij združenega dela, ki 
izvajajo naloge na področju otroškega varstva — v vzgojnovarstvenih zavodih, 
v zdravstvenem domu, v bolnici, v centrih za socialno delo, v šolah, v posebnem 
zavodu itd. — in ki s svojim strokovnim znanjem pomagajo spoznavati in 
opredeljevati potrebe otroka in tako oblikovati družbene cilje za otroka. 

Glede na osnovno opredelitev otroškega varstva, s katero torej želimo 
kompleksno zajeti družbeno skrb in z njo premagati in odpraviti resorski 
pogled na otroka in njegove potrebe, uskladiti cilje in akcije in določiti priori- 
tete, se ob otroku in družini prepleta delo različnih strokovnih in družbenih 
delavcev, prepletajo se najrazličnejše dejavnosti in ukrepi od dajanja materialne 
pomoči prek zdravstvene zaščite, urejene prehrane pa tja do vzgojnega dela. 
Kako nam je vse to uspelo vgraditi v zakonski predlog, je tudi stvar vaše 
presoje. Najbrž je resnično mnenje mnogih, da smo do določene meje obre- 
menjeni s sedanjo situacijo, da nismo dovolj odločni v nadaljnjem izgrajevanju 
sistema, ki je že dal prve rezultate. Zato nam bodo vaša stališča in mnenja 
v veliko oporo in to zlasti pri naslednjih temeljnih vprašanjih: 
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Kako bolj kompleksno opredeliti dejavnost, ki povezuje in vključuje vse 
dejavnosti ob otroku, da pri tem ne zanemarimo nobene oblike otroškega 
varstva, ki vpliva na zdrav telesni in duševni razvoj otroka, od načrtovanja 
družine, zdravstvenega varstva, vzgoje, prehrane, denarnih dajatev do organi- 
zacije prostega časa, rekreacije, posebnih oblik varstva otrok, pa tudi vzgoje 
staršev —• neposrednih nosilcev in izvajalcev te dejavnosti? 

Že dosedanja razprava je pokazala, da nismo zadovoljni samo z obrav- 
navanjem nekaterih oblik otroškega varstva, kot to predvidevamo v predlogu 
zakona z denarnimi dajatvami in dnevnim varstvom, da ne ustreza naslov 
zakona in da je treba prav to kompleksnost, ta odločen pristop k otroku, ki 
je temeljnega pomena za celotno samoupravno organiziranost, bolj jasno po- 
staviti. 

Drugo tako vprašanje je, kako bolje opredeliti resnične nosilce družbenega 
interesa in njihovo vlogo. Prav glede predloga za rešitev tega vprašanja smo 
bili v razpravi deležni kar najbolj kritičnih pripomb, češ da smo naredili 
prekratek korak Za večjo samoupravno emancipacijo celotnega kompleksa 
družbenega varstva otrok. Opredelitev samoupravne interesne skupnosti otro- 
škega varstva je preozka. V njej niso dovolj poudarjeni starši kot subjekt 
identificiranja in uresničevanja družbenega interesa in njihovo samoupravno 
sporazumevanje in povezovanje v temeljni organizaciji združenega dela in v 
krajevni skupnosti. Premalo je poudarjeno njihovo samoupravno sporazume- 
vanje o tem, kakšni organizacijski obliki bodo združevali, načrtovali in uresni- 
čevali razvojne načrte s temeljnimi organizacijami združenega dela, ki imajo 
strokovne naloge na tem področju, ki torej izvajajo otroško varstvo. Premalo 
je povedanega o tem, kako bodo vplivali na uresničevanje nalog za otroka 
na vseh parcialnih področij od vzgoje, kulture, stanovanjske politike, ki so prav 
tako samoupravno organizirana in usmerjajo in morajo svoje delo še bolj 
usmerjati na otroka in družino. 

Seveda pa marsičesa o temeljnih skupnostih otroškega varstva ne bo 
mogoče napisati v zakon, temveč bo to stvar statutov občin, samoupravnih 
sporazumov in drugih samoupravnih aktov temeljnih nosilcev tega družbenega 
interesa in tega družbenoekonomskega odnosa. 

Ko tako gradimo solidarnost ob otroku, bazirano na samoupravni organi- 
ziranosti nosilcev, se nam postavlja vprašanje, kako zagotoviti uresničevanje 
nacionalnega interesa za otroke. Ali je v zakonskem predlogu predvidena rešitev 
primerna ali naj bi izhajali še naprej iz predpostavke, da je ta interes spoznan 
in o njem ni potrebno več razpravljati, ga ugotavljati, utemeljevati? Tu mislimo 
predvsem na izenačevanje življenjskih razmer otrok v družini, na razvoj otro- 
škega varstva na manj razvitih območjih na enotno, strokovno osnovo za razvoj 
dejavnosti, ki so lahko pomembne za celotno nacionalno skupnost. 

Ali pa naj bi ta družbeni interes ugotavljali in gradili navzgor s prenosom 
pristojnosti temeljnih skupnosti na republiško skupnost in šele nato sprejemali 
odločitve za njegovo uresničevanje? Kako naj bi bilo s sistemom financiranja? 
Videli ste, da smo v bistvu posneli dosedanji način. Stalen obvezen vir je 
prispevek za otroško varstvo, kot ga poznamo npr. za zdravstveno zavarovanje, 
pokojninsko zavarovanje in podobno. K temu nas je usmerjalo dejstvo, da še 
nimamo v celoti izdelanega sistema financiranja interesnih skupnosti, pa tudi 
izkušnje izpred leta 1967 nas še obremenjujejo. 

Resnično želimo slišati predloge, kako tudi v določanju prispevkov zagotoviti 
največjo demokratičnost in vplivnost neposrednih nosilcev, potrošnikov, plač- 
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nikov in kako tudi z gmotne plati zagotoviti razvoj otroškega varstva. Dogovori 
oziroma samoupravni sporazumi o prispevnih stopnjah bodo prav gotovo te- 
meljnega pomena. Priti do njih bo naporno delo. Vendar menim, da bomo 
morali izoblikovati tudi instrumente za primer, če sporazumov ne bo ali pa bo 
dejavnost v globalni konfrontaciji slabše odrezana, zato da ne bo ogrožena 
dosežena stopnja družbene skrbi za otroke in družino ter nujna socialna varnost. 

Seveda pa pri financiranju vedno mislimo na udeležbo vseh slojev pre- 
bivalstva, torej ne vežemo dejavnosti le na prispevke delavcev; krepko pa 
računamo še na druge oblike pridobivanja sredstev, zlasti na samoprispevek. 

Kako urediti neposredno pomoč družinam, torej sistem denarnih dajatev 
in beneficij? Spoznanje, da je neposredna denarna pomoč družinam z otroki in 
z nižjimi dohodki vendarle še in bo še dolgo nujna, glede na to, da otrok 
v družini zadovoljuje večino svojih osnovnih potreb in da le-tega zaradi narave 
problema pa tudi zaradi naših omejenih možnosti ne moremo prenesti na 
družbene institucije, nas je vodila k sistemu, ki naj ne bi delal razlik med 
otroci glede na zaposlenost staršev. Otroški dodatek naj bi postal resnično 
socialna dajatev, pravica vseh potrebnih otrok, tudi kmečkih. Postopoma se je 
že od leta 1967 oblikoval nov sistem od cenzusnih omejitev prek progresije 
dodatkov za težje duševno in telesno prizadete pa do socialne pomoči revnim 
kmečkim otrokom. 

V tej smeri ga bomo morah najbrž naprej oblikovati, da bo deloval kot 
eden izmed instrumentov, ki bo usklađen in vkomponiran v celotno družbeno 
skrb za otroka. 

V zakonski predlog smo napisali še vrsto nadrobnosti, ki bodo morale biti 
predmet statutov občine, družbenega dogovora oziroma samoupravnih spora- 
zumov, statutov skupnosti in drugih samoupravnih aktov. Očiščevalna akcija v 
tej smeri bo seveda zelo nujna. Kot ste lahko iz zakonskega predloga in 
obrazložitve videli, smo poskušali v besedilo zajeti že znana družbena stališča, 
dosedanjo samoupravno prakso in načela za nadaljnji razvoj te dejavnosti na 
samoupravni osnovi, v skladu z ustavnimi amandmaji in z razvojem družbe. 
Seveda bo ta naloga uspešno opravljena le z našim skupnim delom in sodelo- 
vanjem. Pravna osnova za razvoj te dejavnosti mora zagotavljati pospešeno 
uresničevanje družbenih ciljev, omogočati mora razvoj vseh iniciativ, vsega 
bogastva v obliki družbene skrbi za otroka, skratka, ne sme utesnjevati samo- 
upravi] alcev. In prav zaradi tega bo moral zakon pustiti, če lahko tako rečem, 
nekatere stvari nedorečene in se omejiti le na načela. Šele statuti občin, samo- 
upravni sporazumi in družbeni dogovori bodo zaokrožili pravni in družbeni 
temelj varstva otrok. Uveljavitev tako široko zasnovanega samoupravnega in 
vsebinskega koncepta otroškega varstva ne bo možno prek noči. Potrebna bo 
temeljita družbenopolitična aktivnost. 

Spoštovani delegati! Predlagatelj pričakuje tudi od vaše razprave še novih 
pobud in mnenj, zlasti zaradi tega, ker so se občine že do zdaj na tem področju 
pokazale izredno zainteresirane in iniciativne. Na osnovi dosedanje in vaše 
razprave bo predlagatelj ocenil, ali naj bi kazalo preoblikovati predlog zakona 
in ga poslati v ponovno razpravo. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Pričenjam razpravo o predlogu, ki 
je bil posredovan občinam 23. junija, to je o tistem, ki je bil objavljen v 
»Občanu«, in o tistem, ki ste ga danes dobili na klop. 
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Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Veber, delegat občine Šentjur pri 
Celju. 

Ivan Veber: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V svojem 
prispevku bom obravnaval tisti del družbenega dogovora o uresničevanju po- 
litike varstva v SR Sloveniji, ki govori o vlogi republiške skupnosti otroškega 
varstva pri razvijanju materialne osnove za otroško varstvo na manj razvitih 
območjih v Sloveniji. Za uvod ugotavljam, da je nastajanje samoupravnih 
skupnosti na republiški ravni veliko prispevalo k urejanju perečih vprašanj na 
področju družbenih dejavnosti, predvsem na manj razvitih območjih Slovenije. 
Z gotovostjo lahko trdimo, da je tako tudi pri nastanku in pri delu republiške 
skupnosti otroškega varstva. Upoštevajoč gospodarstvo, ki se na nerazvitih ob- 
močjih šele prebuja, nizek odstotek zaposlenih občanov in velik odstotek 
kmečkega prebivalstva, ki iz svojega dohodka neposredno ničesar ali malo 
prispeva v sklad otroškega varstva, je razvidno, da na teh območjih zbrana 
sredstva ne zadoščajo za razvijanje materialne osnove otroškega varstva. 

Zbiranje sredstev z družbenim dogovarjanjem z delovnimi organizacijami 
v občini lahko le pripomore k hitrejši uresničitvi zastavljenega programa, ni- 
kakor pa ne more prevzeti celotnih obveznosti. Njihov prispevek je v današnjih 
razmerah povsem odvisen od uspešnosti poslovanja in likvidnosti podjetij. 
Zbiranje sredstev za dvig materialne osnove otroškega varstva pri republiški 
skupnosti otroškega varstva pa le omogoča, da skupnost pomaga s sredstvi tam, 
kjer je najbolj nujno. Jasno, da mora imeti taka samoupravna skupnost svoja 
merila pri dodeljevanju sredstev, kljub temu pa poudarjam, da se pri razdelje- 
vanju teh sredstev ne more upoštevati merilo licitacije. Poseben odnos do manj 
razvitih območij v Sloveniji pri dodeljevanju sredstev je dobil že pri do- 
sedanjem delu republiške skupnosti otroškega varstva svoj praktični učinek. To, 
o čemer smo pred leti še prav s slutnjo razmišljali, postaja danes stvarnost, 
škoda je le, da nam cene gradbenih storitev še naprej naraščajo in da nas tako 
oddaljujejo od zastavljenih nalog v srednjeročnem načrtu razvoja otroškega 
varstva. 

Gospodarsko in politično pomembno je delovanje skupnosti otroškega var- 
stva pri odpravljanju in zmanjševanju razlik med otroki in mladino. Naša 
ustava nalaga staršem obveznosti, da vzgoje in preskrbe otroke. Jasno je, da 
sta obe komponenti odvisni druga od druge, predvsem pa od odnosa staršev 
do otrok. Prav vzgojno zanemarjenim otrokom in otrokom, ki jim starši ne 
morejo nuditi osnovnih možnosti za razvoj, moramo z družbeno pomočjo na- 
doknaditi razliko. Zelo pomembno vlogo pri ugotavljanju potreb po pomoči 
morajo poleg socialnih služb pri občinskih skupščinah odigrati krajevne skup- 
nosti, organizacije Rdečega križa, predvsem pa prosvetni delavci na osnovnih 
šolah. 

Marsikje imamo že danes ustanovljene le komisije za otroško varstvo, ki 
delajo v okviru temeljnih izobraževalnih skupnosti. Ob vzpostavitvi rednega 
dela v otroškem varstvu je treba ustanoviti samostojno skupnost otroškega 
varstva in ji prisoditi enak družbeni pomen, kot ga imajo druge podobne 
skupnosti. 

Ob koncu naj omenim še eno, v današnjih razmerah precej pereče vpra- 
šanje. Gre za vprašanje financiranje investicij. Znano je, da služba družbenega 
knjigovodstva ugotavlja, ali je investicija pokrita, in da le na podlagi vseh 
zagotovil izda potrebna soglasja. Pri današnji dinamiki cen, ki se gibljejo seveda 
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navzgor, je investicija pokrita le takrat, ko se elaborat predloži banki. Izvajalci 
vsak dan dokazujejo, da se reprodukcijski material stalno draži, s čimer dajo 
vedeti, da naložbe ni mogoče uresničiti za pogodbeno vsoto. Stališče republiške 
skupnosti otroškega varstva je, da so vse podražitve stvar investitorja. Ob takem 
stališču in ob dejstvu, da investitor ne more vedno zbrati dodatnih sredstev, bi 
se morala gradnja ustaviti. Zato predlagam, da bi se razmerje pri kreditiranju 
objektov za otroško varstvo na manj razvitih območjih ne določalo ob odobritvi 
posojila, ampak bi se upoštevalo ob končni ceni objekta. Pri tem bi se seveda 
moralo jasno dokumentirati in dokazati, koliko se je gradnja upravičeno po- 
dražila. 

Ko smo pred današnjim zasedanjem delegatov v naši občini obravnavali 
predlog zakona o otroškem varstvu in predlog družbenega dogovora za otroško 
varstvo, smo soglasno ugotovili vsestransko zaupanje v delo vseh institucij na 
tem področju. Želim le, da bi vsi podpisniki tega dogovora spodbudili vso 
slovensko javnost k solidarnemu in smotrnemu pristopu in delu v prid mlajši 
generaciji. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da povem, da je republiška sekretarka za zdravstvo in socialno 
varstvo tovarišica Tomičeva na včerajšnji seji izvršnega odbora republiške 
skupnosti otroškega varstva prebrala uvodno obrazložitev k zasnovi nadaljnjega 
sistema oziroma k zakonu o skupnostih otroškega varstva. Izvršni odbor je 
njeno obrazložitev sprejel in v celoti podprl. 

Dosedanja razprava o predlogu zakona o skupnostih otroškega varstva in o 
financiranju nekaterih oblik otroškega varstva je spodbudila republiško skup- 
nost, da pri izpeljavi sklepa skupščine republiške skupnosti glede zagotovljanja 
večjih samoupravnih pravic delovnih ljudi, organiziranih v samoupravno inte- 
resno skupnost, posvetiti na osnovi dosedanjih rezultatov posebno pozornost 
naslednjim vprašanjem: Kako zagotoviti večji vpliv delavcev in njihovo orga- 
niziranost za dobro otroka? Kako bolj celovito opredeliti dejavnost za uspešen 
vsestranski razvoj otrok? Kako zagotoviti uresničenje skupnega interesa ob 
otroku in kako naprej snovati sistem denarnih dajatev in beneficij družini 
za vzdrževanje otrok? 

Nedvomno je bila v vseh razpravah nakazana potrfeba po nadaljnjem raz- 
vijanju sistema družbene skrbi za otroke, ki naj za nekatere bolj samoupravno 
organizirane skupine ne bi pomenil le verifikacije stanja. Te je treba spodbujati 
s širjenjem kroga delovnih ljudi pri odločanju o družbenem varstvu otrok, 
z raznimi oblikami sporazumevanja za aktiviranje novih virov in sredstev, 
z zelo razširjeno družbeno bazo otroškega varstva in z znatnim povečanjem 
denarne pomoči družinam za vzdrževanje otrok ob poudarjenem socialnem 
vidiku, z nadaljnjim izpopolnjevanjem in utrjevanjem samoupravnih odnosov 
na področju otroškega varstva. Pri nadaljnjem snovanju sistema moramo 
upoštevati, da razvita družbena skrb za otroke zagotavlja mladi generaciji 
uspešen razvoj, sedanji aktivni generaciji pa socialno varnost za jutrišnji dan, 
ko se bo umaknila iz proizvodnega procesa. Zato so odločitve in aktivnost v 
korist otrok potreba in interes proizvajalca, družine in vse družbe. 

Ob otroku ne moremo in ne smemo uresničevati le načela delitve po delu, 
ampak uveljavljati in razširjati načelo delitve po potrebah. S samoupravnimi 
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odločitvami o delitvi ustvarjenega dohodka; o načrtovanju znotraj organizacije 
združenega dela ter s programiranjem v družbenopolitičnih skupnostih in svo- 
bodno menjavo dela z delavci na področju družbenih dejavnosti bomo uresni- 
čevali poleg svoje samoupravne pravice tudi svojo odgovornost za zadovoljevanje 
potreb otrok. V tem je osnova za samoupravno urejanje vseh oblik družbene 
skrbi za otroke, tudi tistih, ki jih je doslej urejala in zagotavljala država, kot 
na primer otroški dodatek. 

Znotraj samoupravnih razmerij se uveljavlja tudi družbena vloga staršev, 
ki so gotovo najbolj zainteresirani za uspešnost svojih otrok. Samoupravljanje 
kot družbeni odnos naj omogoči, da bo postal vpliv svobodnega delavca pre- 
vladujoč vpliv združenega dela v vsem družbenem dogajanju, torej tudi pri 
zagotavljanju možnosti za razvoj otrok. Ker delovni človek ne more vseh 
potreb zadovoljiti le znotraj temeljnih organizacij združenega dela, se združuje 
v samoupravnih interesnih skupnosti, kjer se neposredno sporazumeva o načr- 
tovanju, financiranju in izvajanju družbenega varstva in socialne varnosti 
otrok. Delovne ljudi mora povezovati solidarnost in vzajemnost za dosego 
skupnega cilja. Izkušnje skupnosti otroškega varstva nam to potrjujejo, saj jim 
je uspelo uveljaviti celovitejši pogled na otrokov razvoj. Povezale so sektorski 
pristop z enovito akcijsko osnovo za uveljavitev demokratičnega in neposred- 
nega odločanja delovnih ljudi in staršev o zasnovah razvojnih načrtov za otroke 
in aktivirale nova sredstva za njihovo uresničitev. To pa govori v prid usta- 
navljanja skupnosti otroškega varstva. 

Glede na to, da se s potrebami otrok najbolj neposredno srečujejo krajevne 
skupnosti in občine, da so tam organizirane skoraj vse oblike otroškega varstva 
in da se tam družbene institucije, namenjene otrokom, lahko povezujejo s 
socialnim okoljem, postajajo prav temeljne skupnosti otroškega varstva najbolj 
pomembne. Te naj bi ob povezavi vseh samoupravnih subjektov, zainteresiranih 
za uspešen razvoj otrok v občini, postale nosilke integralnih načrtov družbenega 
varstva otrok na svojem območju, tistih oblik družbenega varstva otrok, ki jih 
je doslej urejala država. Postanejo naj pobudnik načrtov za zadovoljevanje 
tistih potreb, ki jih prinaša vključenost staršev v proizvodni proces tako v 
industrijski kot v kmetijski proizvodnji in v družbenih dejavnostih. To so 
predvsem dnevno varstvo, prehrana, letovanje, rekreacija otrok itd. 

Temeljne skupnosti otroškega varstva naj bi uresničile nacionalni interes 
do otroka in izpolnjevale vse skupne naloge v zvezi temeljnih skupnosti otro- 
škega varstva, to se pravi na ravni republike. Med te naloge uvrščamo zlasti 
pomoč družinam z otroki, to so denarne dajatve, ki zahtevajo široko solidar- 
nostno zaledje, izvajanje ukrepov za pospeševanje razvoja na manj razvitih 
območjih in izpeljavo začrtanih minimumov družbenega varstva za otroke v 
republiki, integracijo strokovnih prizadevanj pri izdelavi načrtov, standardov, 
normativov in drugih strokovnih podlag, ki zagotavljajo skladnejšo družbeno 
akcijo in optimalne učinke. 

Zato predlagamo, naj se zakon o skupnostih otroškega varstva in o finan- 
ciranju vseh oblik otroškega varstva zasnuje tako, da ne bo podrobno urejal 
vseh vprašanj družbenega varstva otrok, saj se v glavnem rešujejo v temeljnih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in v občinah na osnovi 
demokratičnega odločanja delovnih ljudi. Zakon naj določi le, kaj obsega 
družbeno varstvo otrok in kdo ga izvaja. Vsebuje naj le osnovna načela o organi- 
ziranju samoupravnih interesnih skupnostih otroškega varstva, o zbiranju 
sredstev s samoupravnimi sporazumi in z družbenimi dogovori in o financiranju 
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dejavnosti na podlagi statutov občin, družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov. Vse konkretne določbe naj bi vsebovali samoupravni sporazumi, 
družbeni dogovori za območje krajevne skupnosti, občine ali republike in statuti 
skupnosti otroškega varstva. Zakon mora zagotoviti, da se v prehodnem ob- 
dobju ne bi porušili že doseženi rezultati pri družbenem varstvu otrok in 
njihova socialna varnost. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima predsednica Zveze pri- 
jateljev mladine, tovarišica Stanka Sagadin. 

Stanka Sagadin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Dovolite, 
da se vam najprej zahvalim, da nam je bila kot organizaciji dana možnost, da 
lahko svoja mnenja in stališče o predlogu tega zakona povemo tudi na današ- 
njem zasedanju delegatov občin. 

Zveza prijateljev mladine Slovenije je razpravljala o predlogih zakona 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega 
varstva v Sloveniji na seji predsedstva Zveze prijateljev mladine dne 25. 
septembra 1972, na katero smo povabili tudi druge zainteresirane dejavnike. 
Na seji je sodelovala tudi tovarišica Zora Tomičeva, članica izvršnega sveta in 
sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo SR Slovenije. Prav tako smo k 
razpravi spodbudili občinske zveze prijateljev mladine in društva. 

Glede na značaj in vsebino dela in družbene obveznosti, ki jih ima organi- 
zacija zveze prijateljev mladine, je zainteresirana za tak zakon s področja 
otroškega varstva, ki naj bi v celoti uredil otroško varstvo, tako da bodo 
upoštevane celovite potrebe otrok in družine ter aktivirani vsi dejavniki, ki 
lahko kakorkoli pripomorejo k čim hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju druž- 
benega varstva otrok. 

Zaradi tega smo skupščinskim organom že poslali pismeni predlog, da je 
treba dati v javno razpravo še osnutek zakona, da bi bila tako dana resnična 
možnost vsem zainteresiranim dejavnikom, ki delajo na tem področju, da 
sodelujejo pri ustvarjanju tako pomembnega zakonskega predpisa. 

O zakonu smo razpravljali z vidika celovitosti otroškega varstva, ki obsega 
vzgojo in izobraževanje ter zdravstveno in socialno varstvo otroka ter zavezuje 
družbene organe, službe in organizacije s področja vzgoje in izobraževanja ter 
zdravstvenega in socialnega varstva. 

Sedaj je področje otroškega varstva urejeno s številnimi predpisi. Naj 
navedem le najpomembnejše: zvezna resolucija o razvoju vzgoje in izobraže- 
vanja na samoupravni podlagi, sprejeta leta 1970; zakon o osnovni šoli iz leta 
1968 in 1969; zakon o vzgojno varstveni dejavnosti za predšolske otroke iz leta 
1971; zakon o usposabljanju otrok in mladine, motene v telesnem in duševnem 
razvoju, iz leta 1968; zakon o izobraževanju in financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja iz leta 1969; zakon o pedagoški službi iz leta 1969; zakon o skupnosti 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v Slo- 
veniji, sprejet leta 1967, in drugi. 

To je vrsta dokumentov, ki se že izvajajo in so dobra osnova za uspešen 
razvoj otroškega varstva. Zato jih je treba nujno upoštevati tudi v prihodnje, 
da morebitna neskladja ne bi zavrla proces razvoja. Predlog zakona o skup- 
nostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva 
gre v marsičem mimo navedenih zakonskih predpisov, delno pa po svoje pred- 
videva določene rešitve. 
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2e samo dejstvo, da skušamo z enim samim zakonom urejati to področje, 
zahteva, da o varstvu temeljito razmislimo in določila uskladimo z ustavnimi 
amandmaji, zlasti glede nadaljnjega razvoja samoupravljanja na tem področju. 

K zakonu imamo tele pripombe: 
Predloženi predlog zakona ne upošteva dovolj, da je vzgoja in izobraževanje 

cilj družbenega varstva otrok. Zato vzgojnoizobraževalne dejavnosti ni mogoče 
obravnavati samo kot enega izmed elementov otroškega varstva, ampak kot 
poglaviten, osrednji element. 

Nesprejemljiv je drugi odstavek 20. člena, ki pooblašča republiško skupnost 
otroškega varstva in republiško izobraževalno skupnost, da sprejemata delovne 
načrte vzgojno varstvenih zavodov, katerih osnovno delo je vzgoja otrok. Delovne 
načrte teh zavodov določa po sedaj veljavnih zakonih strokovni svet zavoda za 
šolstvo SR Slovenije, delno v soglasju z zavodom SR Slovenije za zdravstvo 
varstvo. Te pristojnosti ne more prevzeti — glede na veljavno zakonodajo 1— 
noben drug organ. 

Prav tako ni mogoče prenesti na republiško skupnost otroškega varstva 
skrbi za izobraževanje vzgojiteljskih kadrov, ker so že drugod postavljena 
enotna izhodišča in naloge glede vzgoje in usposabljanja pedagoških kadrov 
nasploh, to je pri republiški izobraževalni skupnosti, pri zavodu za šolstvo SR 
Slovenije, v zakonu o pedagoški službi. Nemogoče je drugače obravnavati kadre, 
ki delajo v različnih oblikah otroškega varstva. Poudarjamo, da ne gre le za 
profile vzgojiteljic in negovalk, temveč tudi za učitelja v varstvu in interesnih 
dejavnostih šolarjev ter v razvoju prizadetih otrok. Sprejemljive so samo take 
rešitve, ki povezujejo vzgojne dejavnosti v otroškem varstvu v sistem vzgoje in 
izobraževanja, ki enako obravnavajo delovne razmere in naloge pedagoških 
kadrov v otroškem varstvu s pedagoškim kadrom nasploh. 

Vzgojni vidik še posebej poudarjamo tudi zato, ker naši idejni nasprotniki 
izkoriščajo našo koncepcijo varstva, zbirajo otroke pod firmo varstva, imajo pa 
jasno zastavljene vzgojne cilje tako v odnosu do otroka kakor do družine. 
Tudi ta razlog je pomemben, da dosledno upoštevamo vzgojni vidik pri vseh 
predpisih, ki urejajo otroško varstvo in ki naj angažirajo družbene organe in 
organizacije v sistemu vzgoje in izobraževanja. 

Skupnost otroškega varstva je eden izmed mnogih dejavnikov na področju 
celovitega otroškega varstva otrok, zato je nesprejemljiva pravica, ki ji jo daje 
drugi odstavek 7. člena, da sama določa partnerje posameznih družbenih 
dogovorov. To zveni zelo avtoritativno glede na prej omenjena stališča o značaju 
ter pomembnosti družbenih organizacij v našem samoupravnem sistemu. Druž- 
bene iniciative so lahko s takimi zakonskimi določili zavrte, kar nasprotuje 
demokratičnemu in samoupravnemu principu naše družbe in škoduje tudi 
samemu področju. 

Iz istih razlogov ni sprejemljivo, da je iz predloga zakona izpadel 16. člen 
sedaj veljavnega zakona, ki se glasi: »Občinska skupščina lahko določi, da 
prevzame in opravlja temeljna izobraževalna skupnost naloge skupnosti otro- 
škega varstva in da se sredstva za dnevno varstvo otrok zbirajo na posebnem 
računu temeljne izobraževalne skupnosti.« S tem je občinskim skupščinam 
odvzeta pravica, da same odločajo o tem, kateri samoupravni organ bo nosilec 
družbene skrbi za otroke. 

16. člena sedaj veljavnega zakona o skupnosti otroškega varstva v Sloveniji 
se je poslužilo okrog 80% občinskih skupščin. Nekatere temeljne izobraževalne 
skupnosti delajo zelo uspešno, na široki samoupravni osnovi, kjer zajemajo 
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razne dejavnike od staršev do drugih zainteresiranih ljudi. Zato se postavlja 
vprašanje, zakaj tudi predloženi osnutek ne predvideva te možnosti. 

Primarna vloga organov socialnega varstva na tem področju je razvidna 
tudi iz 27. člena, ki v tretjem odstavku pooblašča le republiški sekretariat 
za socialno in zdravstveno varstvo SR Slovenije za nadzor zakonitosti, ne upo- 
števa pa dolžnosti in pravice organov vzgoje in izobraževanja. Na podlagi tako 
formuliranih pristojnosti bi prišlo ponovno do resorskega obravnavanja otrok. 

V odnosih med republiško skupnostjo otroškega varstva in temeljnimi 
skupnostmi otroškega varstva je čutiti močno poudarjeno usmerjanje in nad- 
zorstvo republiške skupnosti otroškega varstva, kar bi omejevalo samoupravne 
pravice temeljnih samoupravnih organov tega področja v občinah. 

Menimo tudi, da bi bilo treba v novem zakonu konkretneje spregovoriti 
o tistih vprašanjih varstva otrok, ki še niso nikjer obravnavana in rešena ali 
zajeta. Predlog zakona v enem izmed členov omenja rekreacijo, vendar je ta 
izraz presplošen in premalo določen kot oblika in naloga skrbi za otroka. Mnenja 
smo, da bi zakon moral določiti vse temeljne oblike družbenega varstva otrok 
in določiti obveznosti dejavnikov, ki jim je poverjena skrb za gradnjo materialne 
baze in za financiranje osnovne dejavnosti. Po našem mnenju moramo med te 
oblike uvrstiti baze za letovanja, igrišča, pionirske domove in drugo. 

Mnenje predsedstva Zveze prijateljev mladine Slovenije in predlogi naših 
organizacij s terena so, da tega obsežnega področja ni mogoče zadovoljivo in 
v celoti urediti s predloženim zakonom, saj ureja samo del problematike, temveč 
da je treba sprejeti več širše zasnovanih predpisov, ki bi načelno odgovorili še 
na mnoga druga vprašanja in ki bi organom samoupravljanja v občinah in kra- 
jevnih skupnostih omogočili, da se na podlagi dogovorov sporazumejo za kon- 
kretne rešitve, ki ustrezajo njihovim potrebam in možnostim. Samoupravna 
skupnost otroškega varstva se ne more postaviti nad vse ostalo, saj smo vsi 
zainteresirani, da bi dosegli, kar želimo. Će izhajamo s stališča, da se celovita 
skrb za otroka začne v družini, v krajevni skupnosti in v občini, menimo, da 
bi bilo treba predvsem temeljito razmisliti o temeljnih skupnostih, kjer rešujejo 
potrebe otroka. Vloga republiške skupnosti otroškega varstva pa naj bi bila 
vidnejša in močnejša tam, kjer občine ne bi uspešno reševale teh perečih 
problemov. Na tej stopnji razvoja otroškega varstva je nujno treba upoštevati 
družbene iniciative, ki prihajajo od spodaj navzgor, manj pa centralno re- 
publiško odločati in nadzorovati; 

Ko zakonito urejamo financiranje potreb otrok, se nikakor ne smemo 
ukloniti trenutni socialni nuji, čeprav jo v sedanjih akcijskih programih poudar- 
jamo, temveč moramo najti najustreznejšo sistemsko rešitev, ki bo z dobro 
družbeno ureditvijo odpravljala socialne razlike med otroki in zagotavljala 
celovite potrebe vseh otrok. Kot primer neustrezne sistemske rešitve navajam, 
da noben predpis ne zagotavlja prostorov za otroke, to je varstveno vzgojnih 
zavodov, baz za letovanja, igrišča itd., ki bi morali biti sestavni del stano- 
vanjskih naselij in turističnih rekreativnih naselij ob morju in v višinskih pre- 
delih. Ker urbanistični plani take zahteve brez zakonite podlage ne morejo upo- 
števati, smo že pred dejstvom, da izgubljamo za otroke nujno potrebne prostore. 

To so torej pripombe, mnenja in stališče predsedstva Zveze prijateljev mla- 
dine Slovenije. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Besedo ima Ivan Srednik, delegat 
občine Radlje ob Dravi. 
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Ivan Srednik: Predlagam, da tega zakona ne umaknemo z dnevnega 
reda nadaljnjih razprav v republiški skupščini. 

Predlagam tudi pripombo k 36. členu. Ko smo razpravljali o zdravstveni 
zaščiti ljudi, smo ugotavljali, da je najnižji socialni sloj vedno najmanj zaščiten. 
Isto se pojavlja sedaj. Zato predlagam, da se v prvem odstavku napiše, da 
se otroški dodatek plačuje upravičencu za vse otroke, ki jih preživlja. 

Veliko je otrok, katerih starši so nezaposleni ali so v tujini, so alkoholiki 
ali ne vem kaj še. Te otroke nekdo vzame v oskrbo. Za svoje otroke prejema 
dodatek, za te pa ne. Ce že toliko govorimo o skrbi za otroka, pa vsaj to 
uredimo enotno, da bodo otroški dodatek dobili vsi otroci. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Andrej Drmal, delegat 
občine Domžale. 

Andrej Drmal: Tovarišice in tovariši delegati! Temeljna skupnost 
otroškega varstva občine Domžale je na zadnji seji skupščine razpravljala tudi 
o predlogu zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva. 

Pri tem je ugotovila, da je bilo v zadnjih letih, ko je že deloval zakon 
o skupnostih otroškega varstva in ko je bila na tej osnovi ustanovljena te- 
meljna skupnost otroškega varstva, v občini doseženo tako družbeno razpolo- 
ženje, kakršnega po vojni nismo doživeli. Tako razpoloženje je pogojeno s potre- 
bami staršev, ki so se v interesni skupnosti otroškega varstva združili za skupni 
cilj in se domenili, kako ga bodo uresničili. Zato danes lahko trdimo, da je 
samoupravno povezovanje delavcev v temeljnih skupnostih otroškega varstva 
v teh razmerah najustreznejša oblika, ki zagotavlja, da se glede otrokovih 
potreb ukrepa celovito, pri tem pa se angažirajo vse druge samoupravne inte- 
resne skupnosti in drugi dejavniki, ki imajo dolžnost in interes za skladnejši 
otrokov razvoj. Tako povezanost je možno ustvariti le ob jasnih načrtih, v 
katerih delavci-starši vidijo reševanje svojih potreb in potreb svojih otrok. 

Strinjamo se s pomembno vlogo, ki je določena za republiško skupnost otro- 
škega varstva. Tej je v svoji celoviti politiki do otroka uspelo pomagati občinam 
in taka oblika je potrebna še naprej, ker vse občine niso in ne bodo mogle 
reševati vprašanj, ki zahtevajo širšo solidarnost. 

V razpravi skupščine temeljne skupnosti otroškega varstva so se posebej 
oblikovala naslednja stališča: V smislu uresničevanja ustavnih dopolnil je 
treba dati večjo vlogo ustvarjalcem dohodka, ki naj se v skrbi za otroka po- 
vezujejo v samoupravne interesne skupnosti otroškega varstva. Ali otroškega 
varstva ne bi kazalo v vsej celovitosti zajeti v zakon, tako da ne bo le za 
nekatere oblike? Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje zelo 
podpiramo. Ob tem se ponovno vsili ustanavljanje temeljnih skupnosti otro- 
škega varstva kot integrativnih skupnosti, ki opravljajo usklajevalno vlogo. 

V delegatskem sistemu je treba dati odločilen pomen delegatom organizacij 
združenega dela in delegatom krajevnih skupnosti, čeprav menimo, da bi bilo 
morda smotrno, da bi delovne organizacije imele delegacije, ki bi delovale 
prek krajevne in interesne skupnosti. Če ne zagotovimo take smeri delovanja 
delegatov, potem ni mogoče pričakovati celovitega pogleda.na otroka in ustrezne 
skrbi zanj. 

Financiranje oziroma zbiranje sredstev mora postati del sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja. Limiti so nepotrebni, kajti delavci naj se sporazumejo, 
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koliko so pripravljeni prispevati za otroke, ker sami najbolj vedo, kakšni pro- 
blemi jih vsak dan tarejo. Pri denarnih dajatvah je treba še krepiti in razvijati 
socialni vidik in sedaj začeto usmeritev k odpravljanju razlik med otroki, ki 
izhajajo iz poklica staršev oziroma stanu. 

Skupščina temeljne skupnosti je v programskih ciljih, ki jih je dala te dni 
v javno razpravo, sprejela usmeritev, naj bi se v letu 1973 prenesle naloge in 
pravice glede izplačevanja dodatka za opremo novorojenega otroka iz republike 
na občine. S tem bi se okrepila njena vloga pri zagotavljanju večje socialne 
varnosti otrok že od rojstva, ustrezne strokovne službe pa bi se okrepile tudi 
v skrbi za otroka. 

Odnos občinska skupščina—temeljna skupnost se mora spremeniti. Skup- 
ščina občine, ki je sedaj oblastveni organ, ki daje soglasja in podobno, naj 
postane predvsem koordinator dela na svojem območju. Če se v interesni skup- 
nosti združuje volja delavcev, potem ni nobene potrebe, da bi bilo treba dajati 
soglasje k statutu temeljne skupnosti. Morda naj bi bila vloga občinske skup- 
ščine v tom, da prek svojega organa skrbi za zakonitost dela skupnosti. S tem 
pa ni rečeno, da občinska skupščina ne bi več obravnavala področja otroškega 
varstva. Obravnavala naj bi ga z vidika uskladenega razvoja občine, ne pa 
z vidika državne regulative. 

V skladu s stališči temeljne skupnosti otroškega varstva občine Domžale 
podpiram stališča republiške sekretarke za zdravstvo in socialno varstvo in 
stališča republiške skupnosti otroškega varstva. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Sergej Vošnjak, delegat 
mesta Ljubljane. 

Sergej Vošnjak: Ugotavljam, da so ugotovitve in težnje v raznih 
družbenih organizmih v Ljubljani dokaj istovetne s stališči Zveze prijateljev 
mladine, o katerih je poročala tovarišica Sagadinova. Zato bom opozoril le na 
nekatere stvari, ki so se pojavljale v dosedanji razpravi. 

Ko je bil govor o tem, da z zakonskimi določili nikakor ne smemo podrobno 
predpisovati samoupravnih oblik in določati, kako se mora razvijati samouprava, 
ker se s tem v bistvu samoupravo krši in zmanjšuje iniciativa na tem področju, 
so v občinah v Ljubljani nekateri družbeni organizmi zahtevali, da je treba 
glede organiziranja samoupravne skrbi za otroško varstvo v varianti omogočiti, 
da se lahko odločanje razširi ne samo na občinske skupščine, ampak tudi na 
druge družbene organizme v okviru občine. 

Drugo vprašanje, o katerem je bilo veliko razprave, je, ali formirati samo- 
stojne skupnosti otroškega varstva ali jih povezovati z izobraževalno skup- 
nostjo. Po mnogih mnenjih bi to pomenilo odpravo enotne skrbi za vzgojo mla- 
dega človeka, ki naj ga spremlja od materialnih možnosti do vzgoje, izobraže- 
vanja in formiranja osebnosti in ki se lahko konča šele pri 18. letu. V Ljub- 
ljani je bila izrečena kritika predvsem v tem smislu, da je škodljivo že to, 
da se srednje šolstvo, ki je v pristojnosti mesta, ločuje od osnovnega šolstva 
in otroškega varstva. Tu se dela umetna meja, saj je proces skrbi za otrokovo 
vzgojo enovit proces, ki zahteva skrb raznih družbenih dejavnikov, je pa v svo- 
jem bistvu predvsem enoten. 

Ce omenimo še to, da je sestav občin v Sloveniji dokaj različen, bi takšno 
ozko iskanje samoupravnega povezovanja povzročalo probleme. Problem po- 
vezovanja vseh dejavnikov v družbeni mehanizem, ki se imenuje samoupravna 
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skupnost, je v mestu z 200 ali 250 000 prebivalci popolnoma drugačen kot v 
kraju s 15 000 prebivalci. Osnovati skupnost v mestu, kakršno je Ljubljana, 
in zagotoviti interes staršev, pomeni, da bo ta interes zastopalo 10—20 staršev, 
ki pa niti ne pokrivajo zastopnikov staršev iz vsake varstvene ustanove, kaj šele 
tistih staršev, ki so za to zainteresirani. Zato mislim, da bi moral zakon pred- 
vsem poudarjati vsebinsko iskanje samoupravnih odnosov, ki se bodo verjetno 
formirali v okviru krajevnih skupnosti. Pa tudi to ne bo povsod mogoče, ker 
so v Ljubljani krajevne skupnosti, ki imajo 20 000 prebivalcev, npr. Šiška. Ti 
odnosi naj se formirajo v okviru tiste dejavnosti, kjer se najbolj izraža skrb 
za otroke in mislim, da ne smemo izključiti nobene organizacijske oblike od 
Zveze prijateljev mladine, raznih športnih organizacij do delovnih organizacij 
in predstavnikov politično-teritorialnih organizmov na tem področju. 

S tem dopolnilom podpiram stališča, ki jih je navedla predsednica Zveze 
prijateljev mladine. Mislim, da bi se bilo treba bojevati, da se dejansko omogoči 
resnična samouprava tudi pri oblikovanju samoupravnega delovanja in da 
se hkrati sprosti, omogoči in razvije vsa iniciativa, ki na takšnem področju, 
kot je varstvo in vzgoja otrok, obstaja. 

Glede kadrov za to dejavnost vsekakor menim, da je edino pravilno, da so 
v pristojnosti strokovnih služb za vzgojo oziroma za izobraževanje. Mislim pa 
— in to je bilo velikokrat poudarjeno — da bi ravno iz teh skupnosti morala 
izvirati pobuda, da se ta vprašanja temeljiteje postavljajo na dnevni red. Pro- 
gram razvoja oblik otroškega varstva, v katere največ vlagamo — to je v vzgoj- 
no-varstvene ustanove — že ne gre več v korak s programom vzgajanja vzgoji- 
teljskih in medicinskih kadrov in tu bi morala biti tako republiška skupnost 
kot vse tiste samoupravne oblike, ki se bodo oblikovale v okviru občin, 
pobudniki za hitrejše reševanje tega problema. 

Tretje, kar je bilo poudarjeno, je enotnost. V Ljubljani je bil razpisan 
referendum za samoprispevek za otroško varstvo in za osnovno šolstvo. Tu je 
že bila poudarjena enotnost te problematike, ki je ne bi kazalo prenesti tudi 
drugam. 

Prav ta referendum je pokazal, da bi bilo treba tudi v okviru republiške 
skupnosti otroškega varstva spregovoriti o normativih za te dejavnosti. Dejstvo 
je, da morajo biti tudi normativi prilagojeni našemu celotnemu razvoju. Samo- 
prispevek v Ljubljani je pokazal, da imamo velike težave zaradi tega, ker naši 
normativi pogosto niso v skladu z našimi možnostmi, pa naj gre za kadrovsko 
zasedbo, ali za objekte, v katerih so vzgojno varstvene ustanove. Ti normativi 
dejansko marsikdaj presegajo tiste možnosti, ki jih bomo imeli, ko bomo ustvar- 
jali mnogo višji narodni dohodek. Naši normativi so mnogo ostrejši in zahtev- 
nejši od tistih, ki jih imajo razvite države, kot so skandinavske in druge, kjer 
dajejo otroškemu varstvu izredno prednost in mu posvečajo izredno skrb. Pri 
normativih pa še zdaleč niso tako zahtevne kot smo mi z mnogo nižjim stan- 
dardom in ko se moramo še bojevati za uveljavljanje spoznanja v naši za- 
vesti, da je treba temu problemu posvečati večjo pozornost. Zato mislim, da 
bi morali normative uskladiti z realnimi možnostmi in z realnim stanjem pri 
nas. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Janez Sušnik, delegat 
občine Kranj. 
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Janez Sušnik: Ne bom govoril o potrebnosti in pomembnosti otro- 
škega varstva. O tem je bilo že veliko govora. Poudarjam le misel, ki smo jo 
danes že slišali, da predlog zakona ni tak, kot je rečeno v obrazložitvi, se pravi, 
da bi kompleksno obravnaval vso materijo s področja varstva otrok. 

Predlog zakona ne upošteva vsebinske povezanosti otroškega varstva z 
vzgojo in izobraževanjem. Vsi vemo, da je že sedaj v varstvenih ustanovah 
marsikje mala šola. Vsi pa tudi vemo, da imamo po nekem zakonu vztrajnosti 
pri nas te zavode in to dejavnost še vedno v sklopu sekretariata za socialno 
varstvo. Torej v sklopu teh vprašanj obravnavamo dejavnost, ki ji pravimo 
vzgojnovarstvena dejavnost, tako da se mi zdi, da se nismo zedinili o temeljnem 
vprašanju, ali je to vzgojno varstvena dejavnost ali socialna dejavnost. Mislim, 
da smo že prišli tako daleč, da lahko postavimo na prvo mesto vzgojno dejavnost, 
ki jo opravljajo zavodi, ki smo jim včasih rekli vrtci, danes pa vzgojnovarstveni 
zavod. 

Poudarjena je predvsem vzgojna dejavnost, ne pa več socialna dejavnost 
v ožjem smislu. Predloženi zakon izhaja iz stare opredelitve, to se pravi, da 
obravnava te zavode kot socialne zavode in da je ta dejavnost socialna de- 
javnost. 

Kot sem že rekel, imamo pri nas že dolgo časa male šole, ki jih organizirajo 
ti zavodi, da ne govorim o tem, da ti zavodi pripravljajo otroke tudi za vstop 
v osnovno šolo in opravljajo izredno pomembno vzgojno-izbraževalno funkcijo, 
saj dajejo otrokom tisto temeljno znanje, ki je potrebno za vstop v osnovno 
šolo, in tako izenačujejo otroke iz tistih družin, kjer družina to znanje daje, 
z otroki iz družin, ki jim tega znanja ne dajejo. Pri tem bi lahko govorili tudi o 
nekaki socialni funkciji zavoda. 

Ce bomo stvari uredili tako, kot predvideva predlog zakona, bomo še naprej 
imeli skupnost otroškega varstva, ki bo skrbela predvsem za materialno osnovo 
izvajanja vzgojnovarstvene dejavnosti, to se pravi za gradnjo, razširitev, mo- 
dernizacijo zmogljivosti, poleg tega pa še temeljno izobraževalno skupnost, 
ki bo financirala dnevno varstvo otrok. Torej bo nanovo ustanovljena skupnost 
le dajala sredstva za to, da se bo v teh prostorih lahko izvajala vzgojno- 
varstvena dejavnost. Ce že govorimo o kompleksnem reševanju nekega druž- 
benega problema, ga je potrebno tudi kompleksno rešiti, zlasti še, če smo po 
tem zakonu zavezani ustanoviti posebno skupnost otroškega varstva, ki bo 
samo delno reševala to problematiko, ker jo bo še vedno financirala temeljna 
izobraževalna skupnost. 

Prav zaradi tega, ker je bila že do sedaj taka ločitev, se je večina slovenskih 
občin — kakor sem informiran — odločila, naj bo ta dejavnost v okviru 
temeljnih izobraževalnih skupnosti, in sicer v obliki posebnega sveta za otroško 
varstvo. 

Predlog zakona torej predvideva obvezno ustanovitev skupnosti otroškega 
varstva, medtem ko bo vsebino in obseg dela pravzaprav še zmeraj določala 
le temeljna izobraževalna skupnost, to je tisti, ki bo financiral osnovno de- 
javnost. Zato mislim, da bi bilo treba marsikaj v tem predlogu zakona v 
temeljih spremeniti in se dogovoriti, za kakšno ureditev smo: ali za kompleksno 
ali za parcialno, ali smo za preteklost ali za bodočnost? 

V enem izmed členov je tudi določeno, da skupnost na osnovi družbenega 
dogovora odloči o prispevku za te namene, to se pravi predvsem za razširitev 
zmogljivosti, ne pa za dnevno varstvo otrok. Ne vem, koliko je to v skladu 
z ustavnimi dopolnili. Stopnje prispevkov so lahko določene samo s spora- 
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zumom vseh prizadetih, ne more pa ena sfera družbenega dela predpisovati 
obveznosti drugi sferi. Četrti odstavek XXVIII. amandmaja k ustavi SR Slove- 
nije določa, da se za financiranje dejavnosti posebnega družbenega pomena 
lahko z zakonom ali s predpisom občinske skupščine — torej ne tudi koga 
drugega — predpiše obvezen prispevek vseh uporabnikov ali drugih zave- 
zancev. Gre za obvezen prispevek. Vemo, da po vseh slovenskih občinah zbi- 
ramo sredstva zlasti za razširitev zmogljivosti otroškega varstva, ne samo 
v Ljubljani. Večina slovenskih občin to dela že mnogo let. Tu pa gre za obvezen 
prispevek. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Majda Gaspari, tajnica 
skupnosti otroškega varstva Slovenije. 

Majda Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne govorim kot tajnica republiške skupnosti, ampak kot predstavnik repu- 
bliške konference za družbeno aktivnost žensk. Nismo vnaprej pripravili, kaj 
bomo danes povedali, ampak smo se dogovorili, da bomo nekatere stvari iz- 
recno poudarili, če bo potrebno. Glede na dosedanjo razpravo vendarle želim 
povedati, da ne moremo biti zadovoljni z dosežki na področju družbenega 
varstva otrok in da predvsem ne moremo biti zadovoljni s sedanjo stopnjo 
samoupravne organiziranosti na tem področju. Navedla bom samo nekaj kon- 
kretnih kazalcev, ki zanje mislim, da vas bodo prepričali, da je ta trditev 
resnična. 

V Sloveniji imamo sijajen zakon o zdravstvenem varstvu prebivalstva, 
ki vključuje tudi določbe o obveznem zdravstvenem varstvu otrok, kar pomeni, 
da bi v naši republiki vsi otroci morali uživati sistematično zdravstveno varstvo. 
Toda podatki o tem, kaj smo dosegli pri izvajanju sistematičnih zdravstvenih 
pregledov otrok, povedo1, da nam ni uspelo sistematično pregledati niti 40 %> 
otrok, starih 3 leta. Moram reči, da sem tudi sama začudena, da na Gorenjskem 
teh pregledov sploh še niso izvajali. Najbrž je to eno temeljnih vprašanj za vse 
nadaljnje družbene akcije za krepitev otrokove kondicije in vitalnih sposob- 
nosti, pa tudi za to, ali bo v šoli lahko napredoval, da bo iz osnovne šole prišel 
tudi na srednjo stopnjo šolanja in da se bo za življenje dobro pripravil. Po- 
udarjam pa, da celo opažamo v mnogih nerazvitih občinah zaradi njihovih 
izrednih in vztrajnih naporov znatno večje rezultate kot v bogatejših občinah. 
Človeku je skoraj nerazumljivo, zakaj so rezultati ponekod tako slabi ali pa 
jih sploh še ni. 

Drugi podatek, ki nam pokaže, kje smo, je tale: v Sloveniji je 90 000 
zaposlenih žensk, ki so tudi matere. Vsi vemo, da potrebujemo razvito dnevno 
varstvo, pa ne filozofirajmo zdaj, ali je to vzgoja ali ni! Vsako družbeno organi- 
zirano delo z otroci je tudi vzgoja. Toda če človek nima niti varstva, ko gresta 
mati in oče na delo, potem se mi zdi, da je nesmiselno filozofirati, kaj je 
vzgojnovarstvena ustanova. Je varstvo in je vzgoja, ker mora biti otrok pod 
streho, na varnem, na toplem, mora biti hranjen in se v tem času seveda z njim 
organizirano dela. Cim več in čimbolj usposobljenih kadrov bomo imeli, tem 
večji bo tudi vzgojni učinek. V tem trenutku je za nekaj 10 000 otrok vzgojno- 
varstvena ustanova tudi varstvo in najbrž bo vedno v prvem trenutku varstvo, 
nato pa se iz tega seveda razvija tudi uspešen vzgojni program. V vrtcih pa 
imamo zdaj 20 000 predšolskih otrok. Računamo, da ima vsaka zaposlena žena 
v poprečju 1,8 otroka, to se pravi nekaj manj kot dva. Zaposlenih mater je 
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90 000, to se pravi, da je čez sto tisoč otrok, ki bi morali biti deležni organi- 
ziranega varstva družbenih institucij. Relativno majhno je tudi število otrok, 
ki so v šolah deležni podaljšanega bivanja. Problem je torej izredno kritičen, 
če gledamo le ženo, ki je že v družbeni proizvodnji. Seveda pa nismo upoštevali 
kmetijskih proizvajalk, ki so tudi proizvajalke in ki že potrebujejo pomoč druž- 
bene institucije zaradi lastnih proizvodnih obveznosti, pa tudi zato, da bi njihovi 
otroci lažje in bolje napredovali. 

Pred nami je naloga neverjetnih dimenzij. Mislim, da jo zelo podcenjujemo, 
ko smo zadovoljni z dosežki zadnjih 5 let. Dvakrat ali trikrat več bi morali 
doseči v organiziranju družbene baze, da bi tem staršem ustvarili bližnjo 
perspektivo, da bodo res lahko imeli otroke v ustreznem okolju tistih osem ur, 
ko so na delovnem mestu. Mislim, da smo pred težko nalogo in da se nam 
glede tega škarje odpirajo. 

Podatki, s katerimi razpolaga republiška skupnost otroškega varstva, kažejo, 
da smo lani pred vrati vrtcev pustili 7000 otrok. Letos je takih otrok verjetno 
12 000. To število je vsako leto večje, kar je normalno, ker se vsako leto vklju- 
čuje več mladih družin v polno zaposlitev in ker so tudi družine starih staršev 
še v aktivni delovni dobi. Obstaja dvogeneracijska zaposlitev, mi pa kot 
da na vse to ne mislimo. Zato podpiram — in konferenca tudi — tiste pred- 
loge, ki jih je predlagal tovariš Vošnjak. 

Zmeraj se srečujemo s problemi normativov, ki smo jih postavili tako, 
da si sami zapiramo možnosti, da bi hitreje dosegli cilje. 

Otroška skupnost je zadnja leta izsiljevala konfrontacijo o vprašanjih, 
ali je možno, da v tem trenutku delamo samo s šolanim kadrom. Ali je možno, 
da delamo samo s tremi ah štirimi vzgojiteljskimi oddelki v Sloveniji, ali ne bi 
kazalo pritegniti tudi varuhinje ali še druge moči v ta sistem, da nam bodo 
pomagale speljati mobilno pedagoško službo, ki bo pomagala v takem sistemu. 
Na taka vprašanja in na take predloge je bila huda reakcija, češ da je to 
primitivizem. Vidite, to so vprašanja, ki so sedaj pred nami, ker smo stalno 
v kontradikciji, ker ne zasledujemo globalnega cilja, da bi morali recimo do 
tega in tega leta toliko 10 tisoč otrok spraviti v organizirano varstva in vzgojo. 
Mislim, da je naloga take dimenzije, da si človek sploh ne more predstavljati, 
kdaj jo bomo uresničili, če bomo nadaljevali tako1, kot smo delali v preteklih 
letih. 

Tretja stvar je problematika razvojno motenih otrok. Pred kratkim smo 
skupščini predložili večji elaborat o tem, kako tukaj pravzaprav ne dohitevamo 
stvari in da se nam bo to v naslednjih letih zelo maščevalo, ker bomo imeli 
veliko mladih ljudi, ki jih ne bomo pripravili za samostojnejše življenje, 
čeprav bi to lahko dosegli. To se bo seveda pokazalo kot socialni problem, 
hkrati pa bodo vsi ti ljudje nesrečni, ker v življenju ne bodo mogli doseči 
tistega, kar bi sicer lahko. 

Letošnji popis upravičencev do otroškega dodatka je pokazal, da ima dve 
tretjini družin, ki so letos uveljavile pravice do otroškega dodatka, komaj do 600 
din dohodka na družinskega člana. V celotni populaciji, ki dobiva otroški do- 
datek, je še nad 20 % družin, ki imajo komaj 300 din dohodkov na družinskega 
člana. Bržkone veste, kako je uspela akcija v zvezi s kmečkimi otroki. Rekli 
smo, da bomo uredili pomoč vsaj za 6000 kmečkih otrok. Ko smo začeli ta pro- 
blem proučevati, se je pokazalo, da je otrok, ki bi jim morali pomagati, najmanj 
16 000. Letos bomo pomagali morda 10 000 otrokom. 
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To je le nekaj problemov. Mečemo si pesek v oči, če mislimo, da smo dosegli 
rezultate, ki nam dajo osnovo, da delamo po starem naprej. Po starem ne 
moremo več delati, ker bomo hodili takole na repu dohodkov, otroci pa ne 
bodo deležni tistega družbenega varstva, ki bi ga danes v socialistični družbi 
gotovo morali biti deležni. 

Druga vrsta problemov, ki se nam postavlja v zvezi z bodočim delovanjem, 
je neusklajenost v delovanju institucij, ki uresničujejo programe za otroke. 
Kar poglejmo vsak v svoji občini, koliko in kdaj se usklajujejo naloge, recimo 
med zdravstvenim domom in osnovno šolo. S sistematičnimi zdravstvenimi 
pregledi osnovnošolskih otrok je prav tako slabo kot s tistimi, ki sem jih omenila 
prej. Vendarle so tudi primeri, ki bi jih lahko na prste našteli, da sta zdravstveni 
dom in osnovna šola sedla skupaj in ocenila situacijo. Imamo res dva meha- 
nizma, financiranja, oba pa morata skrbeti za varstvo otrok kompleksno. Ampak 
do te kompleksne skrbi za otroke ne pride. Zaradi tega se ne vznemirja niti 
zdravstveni dom niti šola. Ne izvajamo zobozdravstva za otroke, do prehrane 
v šolah smo indolentni, čeprav že iz opravljenih pregledov vidimo, da je slika 
zdravstvenega stanja otrok kritična. Ne moremo izbojevati take mlečne šolske 
malice, ki bi nam popravljala kondicijo otrok. Razmere so tudi take, da se niti 
vrtec niti šola ne potrudita, da bi kot vzgojni instituciji skupaj načrtovala, kako 
bosta dosegla čimveč na vzgojnem planu za otroke od 3. do 15. leta. Mislim, 
da uskladenega delovanja družbenih ustanov nimamo. Treba je najti možnost, 
da se izboljša. V konferenci mislimo, da strokovnjaki teh možnosti sami ne bodo 
realizirali, ampak moramo doseči, da bodo v dialogu enakopravni strokovnjaki 
in starši in delavci. Starši vidijo svojega otroka takega kot je, da ga je treba 
obleči, da je zdrav, da mora v šolo, da jnora v vrtec, da ne ve, kam ga bo dal 
takrat, ko gre on v službo itd. Zdi se nam, da bo dal večji vpliv staršev v razre- 
ševanju teh vprašanj drugačne rezultate. To se je pokazalo v tistih državah, ki 
so razvile veliko demokratičnih oblik odločanja občanov, recimo v Skandinaviji, 
kjer se. sploh ne more več odločati o vprašanjih, ki zadevajo otroke, ne da bi 
bilo poleg najmanj polovice interesentov, to je staršev in tistih občanov, ki 
dajejo prispevke za to. Celo o najbolj delikatnih strokovnih vprašanjih v zvezi 
z otrokom in njegovo perspektivo ne morejo odločati samo strokovnjaki. 

Mislim, da ni bistveno to, kako se bo imenoval ta samoupravni organizem, 
ker ga bodo delovni ljudje sami poimenovali, ampak da do te vplivnosti nepo- 
srednih interesentov pride, ker nam bo to povzročilo, da bomo odpravljali ne- 
usklajenost delovanja in prenehali zapravljati možnosti, ki jih že imamo, pa 
jih ne izkoristimo. Razvili bomo bazo hitreje in na taki osnovi, kot jo zmore 
naša produktivnost. Potem bomo videli, ali res že mora biti v vrtcu na deset 
otrok en vzgojitelj, ali bomo nekaj časa imeli še 14 otrok na enega vzgojitelja 
in se bo cela vrsta vprašanj razpletla drugače, kot sedaj, ko se debatira v zaprtih 
krogih, staršem pa se samo razglaša, ali bodo otroka vzeli v vrtec ali ne, ali 
bodo vrtec razširili ah ne, kakšno ceno bodo plačevali, koliko morajo partici- 
pirati. To moramo sedaj v nadaljnjem razvoju sistema premagati, zakon pa mora 
dati osnovo za to, da se ta vidik družbene vplivnosti, vplivnosti tistih, ki jih 
stvar najbolj teži, tudi doseže. To je treba imeti pred očmi in seveda zelo ustvar- 
jalno in smelo pomagati koncipirati tak sistemski zakon, ki bo vsemu temu 
odprl pot. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Stanko Prodnik, 
delegat občine Mozirje. 
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Stanko Prodnik: Obrazložil bom naše stališče do 16. člena, to je 
do ustanavljanja skupnosti otroškega varstva. Predlagamo namreč, da se zaradi 
racionalnosti dopusti možnost, da lahko občinske skupščine določijo oblike 
organiziranosti teh skupnosti, ali možnost, da to funkcijo še naprej opravljajo 
temeljne izobraževalne skupnosti, kar nam narekuje koordinacija dela, pove- 
zanost, racionalnost vsega tega in pa tudi pocenitev strokovnega dela. Pode- 
želske občine si glede na sorazmerno majhen obseg in manjše število prebivalstva 
ne morejo privoščiti, da bi vsaka skupnost imela svoje strokovne službe, brez 
strokovnih služb pa ne more eksistirati nobena samoupravna skupnost. Dvoj- 
nost pa vsekakor dviga stroške. Razumljivo je, da bodo te skupščine sprejele 
sklepe o ustanovitvi temeljne skupnosti otroškega varstva, ko bodo za to 
pogoji. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima Zdrav- 
ko Pogačnik, delegat občine Jesenice. 

Zdravko Pogačnik : Ustavil se bom pri pripombi tovarišice Majde 
Gaspari, da na Gorenjskem nimamo sistematičnih zdravstvenih pregledov pred- 
šolskih otrok. Pred dnevi sem govoril z vodjo zdravstvene službe otroškega 
varstva, ki mi je povedal, da na Jesenicah otroke že pregledujejo. V poročilu 
zdravstvenega doma to ni bilo zajeto zaradi tega, ker sosednja občina tega 
še ni izvajala, zato je direktor menil, da ne bi bilo prav omenjati, da so v eni 
občini že pregledi, v drugi pa ne. 

Mislim, da bi morali v zakonskem osnutku razčistiti pojem samohranilca. 
Ne vem, ali je samohranilka res samo tista ženska, ki ni poročena. Vzemimo 
primer: visoko izobražena ženska s pol milijona dinarjev dohodkov je samo- 
hranilka in je upravičena do višjih otroških dodatkov. Tistemu, ki ima štiri 
otroke, pa nihče ne pomaga preživljati otrok, če žena ni zaposlena. Ali je poleg 
njega še kdo hranilec njegovih otrok? 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
Niko Sedej, delegat občine Skofja Loka. 

Niko Sedej: Svet za otroško varstvo v okviru temeljne izobraževalne 
skupnosti v naši občini podpira predloge tistih delegatov, ki so se zavzemali 
za to, da je treba občinam prepustiti možnost, da določijo oblike organizacije 
teh skupnosti glede na svoje specifične pogoje. 

Menimo, da sta v vzgojnovarstvenih ustanovah varstvo in vzgoja pove- 
zana, vendar smo na prvo mesto postavili vzgojo, ker je danes v teh zavodih 
že več vzgoje kot pa varstva. 

Menimo, da je zelo pomembno to, da naj bi bile v Sloveniji zagotovljene 
enake možnosti vsakemu otroku. Tu mislimo na šolstvo in na otroško varstvo. 
Verjetno zaradi položaja posameznih krajev tega ni mogoče takoj doseči, čeprav 
bi bilo pošteno, da bi bilo tako. 

V zvezi z drugim pa menimo, da bi morale imeti glede na ustavne amand- 
maje glavno vlogo pri obravnavi vprašanj vzgoje in varstva krajevne skupnosti. 
Krajevna skupnost je že taka celota, ki o teh stvareh lahko razpravlja tudi 
z ekonomskih aspektov. 

Na območju naše občine nimamo samostojnih varstvenih zavodov, razen 
v Škof ji Loki. V drugih krajih so ti zavodi pri osnovnih šolah in spadajo pod 



26. zasedanje 353 

njihovo upravo. Pri tem ima največ besede krajevna skupnost, v kateri šola 
največ sodeluje. Krajevna skupnost naj bi imela večjo vlogo tudi pri investi- 
ranju, svet, ki ga imamo, pa naj bi koordiniral delo in programe razvoja 
otroškega varstva. 

Tudi mi se ne strinjamo z normativi, ker otežujejo gradnjo. Menimo, da 
bi se morali v republiki zmeniti glede kadrov, ki jih ni dovolj. To smo že 
velikokrat rekli na raznih posvetih. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli še kdo razpravljati? (Ne) Preden 
dam besedo tovarišici Tomičevi, mi dovolite, da predlagam delovni predlog 
za sklep, ki bi ga potem skupno izoblikovali. Sklep se glasi: 

»Delegati občin in delegat mesta Ljubljane, -zbrani na 26. zasedanju v skup- 
ščini SR Slovenije dne 5. 10. 1972, so po obravnavi predloga zakona o skupnostih 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR 
Sloveniji sprejeli naslednji sklep: 

1. Predlagatelju se predlaga, da na podlagi izhodišč, izraženih v uvodni 
besedi na razpravi na zasedanju delegatov občin, in na podlagi dosedanje raz- 
prave v občinah in skupnostih otroškega varstva ter izobraževalnih skupnostih, 
zakon dopolni tako, da bo to po vsebini zakon, ki bo urejal le temeljna načela; 
konkretni odnosi in organizacija družbene skrbi za vsestranski razvoj otroka pa 
naj bodo predmet statutov občin in ustreznih skupnosti ter družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov. 

2. Tako oblikovan in dopolnjen predlog zakona naj predlagatelj da v 
javno razpravo in nato ponovno predloži v obravnavo zasedanju delegatov občin 
in pristojnim zborom skupščine SR Slovenije. 

Ali se s predlogom strinjate? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Tomičeva. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik! Hvala za priložnost, da lahko še 
enkrat govorim. Želim povedati, da so bila v današnji razpravi izražena prav- 
zaprav ista stališča kot v javni razpravi. Tu je bilo poudarjeno, da moramo 
zakon preoblikovati tako, da bo postal resnično pravi sistemski, splošni zakon. 
V njem moramo zaradi tega poudariti kompleksen pogled na otroka in družino, 
in veliko bolj uveljaviti vpliv združenega dela v vseh odločitvah o urejanju te 
družbene dejavnosti, tako da se bo vzpostavil neposreden vpliv staršev oziroma 
delavcev, ki delajo na tem področju, da bodo prišle do izraza njihove samo- 
upravne odločitve o tem, kako bodo organizirani. Poudariti moramo oblike 
odločanja o materializaciji otroškega varstva, da bodo postale resnično demo- 
kratične in da bodo v skladu z ustavnimi dopolnili. Zaradi tega je sklep zase- 
danja delegatov za predlagatelja v celoti sprejemljiv. Potrudili se bomo, da 
bomo vaša mnenja in stališča v kar največji možni meri tudi upoštevali. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, 
prosim, da z dvigom rok potrdite, da se strinjate s predlogom sklepa! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Mnenja in stališča, ki so bila izražena v razpravi, bosta overitelja zapisnika 
posredovala tako predlagatelju kot ustreznim zborom republiške skupščine, 
skupščinam občin in skupščini mesta Ljubljane. 

Zasedanje je končano. 

(Zasedanje je bilo končano ob 13.15.) 
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ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 

27. zasedanje 

(17. oktobra 1972) 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
član predsedstva skupščine SR Slovenije 

Predsedoval: Zdravko Krvina, 
Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov 
občin začenjam 27. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga 
je sklical predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določil 3. točke VII. 
ustavnega amandmaja in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega na- 
slednje točke: 

1. osnutek zakona o davkih iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v SR Sloveniji; 

2. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov; 
3. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks; 
4. dodatek k srednjeročnemu načrtu vodnega gospodarstva Slovenije; 
5. osnutek zakona o prekrških; 
6. osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih 

v SR Sloveniji in 
7. osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji. 
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje za- 

sedanje povabljeni predstavniki predlagateljev — izvršnega sveta ter vodnega 
sklada SR Slovenije — predsedniki matičnih odborov ter člani predsedstva naše 
skupščine. 

V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite dva 
overovatelja zapisnika. Ali ima kdo konkreten predlog? (Ne javi se nihče.) 
Potem predlagam, da izvolimo overovatelja kar po abecednem redu občine. To 
sta delegata občine Tolmin in občine Trbovlje; iz Tolmina je to tovariš Ciril Kos, 
iz Trbovelj pa Franc Šipek. Se strinjate s tem predlogom? Prosim, da to potrdite 
z dvigom rok. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvinejo roko.) 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, pri kateri bomo obravna- 
vali osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v SR Sloveniji. 

Osnutek smo vam poslali dne 3. 10. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej 
točki dnevnega reda je tovariš Jože Tepina, namestnik republiškega sekretarja 
za finance, ki bo imel tudi uvodno besedo. 

Jože Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred- 
ložena sta osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v SR Sloveniji in računska dokumentacija k osnutku. Osnutek vsebuje 
misli in predloge, izražene tako v razpravah v zvezi s predlogom za izdajo 
zakona kot v nadaljnjih razpravah in pripravah tega osnutka, ter razmišljanja 
predlagatelja. 

2e v začetku letošnjega leta je skupščina SR Slovenije obravnavala predlog 
za izdajo zakona o družbenih obveznostih organizacij združenega dela in ob- 
čanov. Prve razprave so pokazale, da je pri oblikovanju ustreznih predpisov 
potrebno ločiti sistem davkov od sistema prispevkov. V sistemu davkov pa je 
nujno obravnavati posebej davčne obveznosti temeljnih organizacij združenega 
dela in posebej davčne obveznosti občanov. Seveda je za oceno predlaganega 
osnutka zakona potrebno upoštevati ne le spremembe, ki so predlagane v si- 
stemu davkov, ampak tudi spremembe v sistemu financiranja samoupravnih 
interesnih skupnosti, kjer je zlasti pomembna razdelitev obveznosti plačevanja 
prispevkov za tiste, ki jih bodo plačevali občani iz svojih dohodkov od dela, 
in na tiste, ki jih bodo plačevale temeljne organizacije združenega dela iz svo- 
jega dohodka. Takšna razmejitev bo seveda zahtevala dosledno uveljavitev si- 
stema bruto osebnih dohodkov. 

Predloženi osnutek zakona pravzaprav temelji predvsem na ustavnem do- 
polnilu, ki določa, da za zadovoljevanje tistih splošnih družbenih potreb, ki se 
po ustavi financirajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo 
delavci iz dohodka temeljne organizacije združenega dela ali iz svojih osebnih 
dohodkov na podlagi zakona določene davke. Poleg tega temelji osnutek tudi 
na ustavnem dopolnilu, po katerem sistem, vire in vrste davkov in taks ter 
drugih davščin določa zakon. To je hkrati tudi eno poglavitnih vprašanj na 
tem področju, ki ga po novih ustavnih načelih samostojno ureja republika in 
ne federacija. Prav tako sta v osnutku uveljavljeni načeli, da sorazmerno več 
prispeva tisti, ki dosega večji dohodek, in da se odpravi stroškovni značaj 
davka, kar pomeni, da bo financiranje splošnih družbenih potreb iz proračunov 
družbenopolitičnih skupnosti vse bolj odvisno od konkretnih rezultatov dela 
oziroma od ustvarjenega dohodka. 

Tako bo davčna obveznost odvisna od poslovnega rezultata, kar je v vse- 
binskem pogledu bistvena sprememba dosedanjega sistema, ki je ne glede na 
poslovni uspeh določil višino družbenih dajatev sorazmerno z izplačanimi oseb- 
nimi dohodki, tudi če je temeljna organizacija združenega dela poslovala z 
izgubo. To pa tudi spreminja položaj družbenopolitičnih skupnosti, ki bodo 
morale zaradi zavarovanja svojih dohodkov iz davkov intenzivneje sodelovati 
pri ustvarjanju pogojev za racionalno poslovanje temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Določilo, da se davek obračunava in plačuje po stopnjah, ki jih predpišejo 
SR Slovenija in občine, je v skladu z ustavnim dopolnilom, po katerem druž- 
benopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks in drugih 

23* 
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davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek ter z njimi tudi samostojno 
razpolagajo. 

Brez dvoma pa bo pri uveljavljanju tega načela potrebno precej usklajevanja 
med rekubliko, občinami in temeljnimi organizacijami združenega dela. Glede 
na to, da je višina davčnih stopenj povezana s konkretno politiko pokrivanja 
splošnih družbenih potreb, ki jo določajo republika in občine za vsako leto 
posebej, ne bi bilo smotrno že s tem zakonom, katerega namen je oblikovati 
davčni sistem, predpisati tudi višino davčnih stopenj. 

Glede na načelo, da dohodek, ki je ustvarjen v katerikoli obliki združenega 
dela in združevanja sredstev, pripada v celoti temeljnim organizacijam zdru- 
ženega dela, je davčni zavezanec temeljna organizacija združenega dela, ki 
ustvarja dohodke po načelih gospodarskega poslovanja. To pomeni, da bodo 
plačevale davek tudi tiste temeljne organizacije združenega dela, ki so z nego- 
spodarskih področij, ukvarjajo pa se s prodajo svojih proizvodov ali storitev 
in s tem dosegajo poslovni uspeh. 

S tem je onemogočeno, da bi se v teh organizacijah opravljalo poslovanje, 
ki sodi med gospodarsko dejavnost samo z namenom, da se izognejo plačilu 
davka. Davek pa se ne plačuje od dohodka, ki ga organizacija doseže iz javnih 
virov financiranja, npr. kot dotacijo ipd. Tako je za ugotovitev davčnega zave- 
zanca važno, ali se rezultat dela temeljne organizacije združenega dela potrjuje 
na trgu ali v organizaciji združenega dela, seveda ob upoštevanju tržnih načel, 
zaradi česar ni bistveno, ali je davčni zavezanec pravna oseba ali ne in ali vodi 
samostojno knjigovodstvo. Ce davčni zavezanec ne vodi svojega knjigovodstva, 
mora vse podatke, ki so potrebni za določitev davčne osnove, zagotoviti orga- 
nizacija združenega dela, v katere sestavi je davčni zavezanec. 

Glede pripadnosti davka je uveljavljeno načelo, da pripada davek tisti občini, 
kjer je sedež davčnega zavezanca. Občina pa lahko pod posebnimi pogoji za- 
hteva tudi plačilo davka od dejavnosti, ki jo je na njenem območju opravljal 
davčni zavezanec s sedežem v drugi občini. Uveljavljanje tega načela vsekakor 
zahtevajo praktični razlogi zaradi dislociranih obratov, čeprav bodo imeli 
davčni zavezanci dodatne obveznosti zaradi ugotavljanja davčne osnove za 
vsako občino posebej. Pri tem se ne sme zanemariti, da bodo morali biti obra- 
čuni v obratih oziroma v dejavnostih v temeljni organizaciji združenega dela 
še bolj natančni. 

Pomisleki, da bi pripadnost davka tisti občini, kjer se dejavnost opravlja, 
in ne občini, v kateri je sedež davčnega zavezanca, lahko povzročila zapiranje 
v določene regije, ker bi občina, iz katere bi se določena dejavnost izselila na 
območje druge občine, s tem izgubila tudi del svojega dohodka, bi bili realni 
le, če bi se pojavile večje razlike v ugotavljanju davčnih osnov in v davčnih 
stopnjah. 

Davčna stopnja se ugotovi tako, da se od celotnega dohodka odštejejo 
materialni stroški, amortizacija, zakonske in pogodbene obveznosti, osebni do- 
hodki in druge obveznosti, določene z zakonom. Kot odbitna postavka se štejejo 
tudi tisti materialni izdatki, ki so bili potrebni za dosego celotnega dohodka. 
Davčni zavezanci pa so dolžni organizirati knjigovodstvo, tako da bo iz njega 
možno nedvoumno ugotoviti obseg materialnih stroškov, s katerimi je bil dosežen 
celoten dohodek. Amortizacija kot odbitna postavka bi se priznavala le v višini, 
ki bi jo določal .poseben zakon, mogoča pa bi bila tudi rešitev, da bi bila do- 
ločena zgornja meja nad predpisano amortizacijo, ki bi se upoštevala kot odbitna 
postavka v celoti. 
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Glede stroškov investicijskega vzdrževanja je v osnutku predvidena mož- 
nost, da se priznajo — seveda samo do določene višine — ali pa ne priznajo kot 
posebna odbitna postavka, pač pa v okviru materialnih stroškov. Zakonske in 
pogodbene obveznosti se štejejo kot odbitne postavke, ker bi se sicer zgodilo, 
da bo predpisan davek tudi za tisti del dohodka, s katerim temeljna orga- 
nizacija združenega dela ne gospodari oziroma bi z davkom obremenili tudi 
izdatke, ki se kot obdavčljivi dohodki pojavijo pri drugi delovni organizaciji ali 
pa bi obdavčevali tudi take dajatve, ki so splošnega pomena, kot na primer: 
prispevki za mestno zemljišče, vodni prispevki, štipendije ipd. Vendar so tudi 
pripombe, da bi se nekatere zakonske in pogodbene obveznosti le ne štele kot 
odbitna postavka, in sicer predvsem zato, da bi se nekatere zakonske obveznosti 
urejevale na podlagi vzajemnosti in solidarnosti in na samoupravni podlagi, kar 
pa bi se štelo kot odbitna postavka. 

Glede osebnih dohodkov kot odbitne postavke je predvidena možnost, da se 
odštejejo kalkulativni osebni dohodki, kot so določeni s samoupravnim spo- 
razumom, ali da se odštejejo od celotnega dohodka bruto osebni dohodki v ob- 
segu, kot je določeno s samoupravnim sporazumom. 

Davčne stopnje so proporcionalne in se predpisujejo praviloma za več let, 
morajo pa biti uveljavljene pred začetkom leta, za katero se ugotavlja davčna 
obveznost. To pomeni, da je stopnja vedno ista, ne glede na velikost davčne 
osnove. Diferencirane stopnje pa bi pomenile administrativno korigiranje na 
tržišču doseženih rezultatov, kar ne bi bilo v skladu s tržnim obeležjem našega 
gospodarstva. Poleg tega bi bila pozornost davčnih zavezancev usmerjena pred- 
vsem na to, da se zmanjša davčna stopnja za določeno dejavnost, sicer pa je 
davčna stopnja odvisna tudi od tega, kar se šteje v davčno osnovo. Ce bi davčna 
osnova zajela tudi tisti del osebnih dohodkov, ki presegajo kalkulativne osebne 
dohodke, bi na ta del davčne osnove, ki bi ji lahko dodali tudi sredstva skupne 
porabe, predpisali progresivne stopnje. 

Glede davčnih olajšav razlikuje osnutek zakona splošne davčne olajšave, ki 
so določene že v zakonu, pod katere spada soudeležba pri gradnji energetskih 
infrastrukturnih objektov v skladu s posebnim zakonom, pa tudi gradnja pro- 
izvodnih zmogljivosti na manj razvitih območjih Slovenije ter posebne davčne 
olajšave, ki jih lahko predpišejo republika in občine. Kot rečeno, bo posebne 
davčne olajšave določala vsaka družbenopolitična skupnost glede davka, ki 
pripada njej, seveda v skladu s tekočo ekonomsko politiko in z razvojnimi cilji, 
določenimi z družbenimi plani. 

Seveda vsebuje osnutek zakona tudi določila glede odmere in plačevanja 
davka. Med drugim je predvideno, da mora davčni zavezanec po preteku poslov- 
nega leta predložiti službi družbenega knjigovodstva davčno napoved z vsemi 
podatki, potrebnimi za odmero davka. Akontacije davka pa bi se plačevale po 
dvanajstinah mesečno za nazaj in sicer najpozneje do 10. v mesecu za pretekli 
mesec. Dokler davčni zavezanec ne plača davčne obveznosti, mu služba druž- 
benega knjigovodstva ne sme omogočiti izplačila osebnega dohodka. 

Glede kazenskih določb pa le to, da je za utajo davka na primer predvidena 
kazen do 10-kratnega zneska utaje. Sicer pa bodo morale utemeljene nepravil- 
nosti povzročiti velike materialne udarce za davčnega zavezanca, za odgovorne 
osebe pa poleg materialnih tudi hude moralne posledice. 

V več političnih dokumentih je bilo jasno opredeljeno stališče, da je treba 
družbene obveznosti odmerjati sorazmerno z doseženim poslovnim uspehom. 
Razlogi, zaradi katerih se uvaja davek iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
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nega dela v Sloveniji, so v bistvu v precejšnji .meri fiskalni, saj je končni cilj 
predvsem zbrati sredstva, ki so nujna za financiranje splošnih družbenih potreb. 

Namen računske dokumentacije ni v tem, da bi uvajala v preračunavanje 
posameznike, saj bi na takšni podlagi le težko objektivno gradili nov davčni 
sistem, pa tudi v tem, da bi prikazala konkretne obremenitve davčnih zave- 
zancev, saj so odvisne predvsem od izhodišč porabe, ne pa od davčnega sistema. 
Namen računske dokumentacije je predvsem v tem, da se na praktičnih podatkih 
preveri delovanji nekaterih elementov davčnega sistema. Pri tem gre predvsem 
za vpliv obsega davčne osnove na višino davčne stopnje, ali bo tudi praktično 
uveljavljeno načelo, da kdor ima večji poslovni uspeh, tudi več prispeva. Gre 
tudi razporeditev davčnih bremen na nekatere gospodarske panoge in industrij- 
ske stroke. 

Finančne posledice predlaganega osnutka zakona so različne tako za celotno 
gospodarstvo, za gospodarske panoge, za posamezne industrijske stroke kot tudi 
za posamezne občine. Čeprav je računska dokumentacija, priložena osnutku 
zakona, zajela le okoli 200 anketiranih delovnih organizacij, menim, da je za- 
dostna in dovolj natančna za oceno finančnih rezultatov oziroma sprememb. 
Računska dokumentacija najprej prikazuje, kakšna bi bila skupna stopnja 
davka za republiko in občine ob predpostavki, da bi bili doseženi dohodki pro- 
računa v letu 1971 iz naslova davka iz osebnega dohodka zbrani z davkom iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Izračun je napravljen v štirih 
variantah. Kaže da bi bile davčne stopnje za celotno gospodarstvo med 5,45 fl/o 
ter 10%. To pomeni, da samo odločitev o tem, kaj se šteje v davčno osnovo, 
lahko povzroči povečanje stopnje za več kot 83'%. Zato ni vseeno, ali bo davčna 
osnova visoka ali nizka, saj sta od nje odvisna število davčnih zavezancev in 
višina stopnje oziroma razdelitev davčnega bremena in razdelitev dohodkov 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Ne glede na variantne možnosti pa je ugotovljeno, da bi bila razdelitev 
davčnega bremena glede na sedanje stanje v industriji približno na dosedanji 
višini, manjša pa v kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu, prometu, gostinstvu, 
obrti in stanovanjsko-komunalni dejavnosti, občutno večja pa v trgovini. 

Več problemov pri uveljavitvi poslovnega uspeha kot davčne osnove pa bo 
pri občinskih proračunih. Spremembe bodo nastale predvsem zato, ker je do- 
slej veljalo načelo, da prispevki iz osebnih dohodkov za proračune pripadajo 
občinam, kjer imajo zaposleni trajno bivališče, v prihodnje pa naj bi davke 
od poslovnega uspeha plačevale temeljne organizacije združenega dela občinam, 
kjer je sedež temeljne organizacije združenega dela, ker je razmejitev poslov- 
nega uspeha in s tem davka po kriteriju stalnega bivališča zaposlenih praktično 
nemogoča. Zaradi tega bodo proračuni občin, kjer je dnevna migracija delovne 
sile večja, občutno prizadeti glede na sedanje razmere. Pomembne spremembe 
pa bodo nastale tudi zaradi različne višine davkov, ki jih bodo posamezne de- 
lovne organizacije plačevale glede na poslovni uspeh. Občinam z visoko renta- 
bilnim gospodarstvom bi dohodki bistveno porasli. Ta okoliščina bo delovala 
pozitivno, saj postajajo proračuni občin in republike neposredno odvisni od 
uspešnosti gospodarjenja, kar bo ustvarilo nasprotje med sedanjim interesom 
zaposlovanja in večanja mase osebnih dohodkov ne glede na poslovni uspeh 
gospodarstva. 

Kljub pričakovanim pozitivnim učinkom obdavčevanja poslovnega uspeha 
pa ne smemo prezreti težav ob prehodu, saj bi se mnoge občine znašle v težav- 
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nem položaju. V razpravah o tem osnutku bi zato morali opredeliti način, kako 
obvladati težave, ki bodo nastale v prehodu na nov sistem. 

Tega in nekatere druge probleme bomo morali dokončno razrešiti v pred- 
pisu, ki bo na novo oblikoval sistem financiranja družbenopolitičnih skupnosti. 
S prehodnimi določbami bo treba urediti vprašanje višin akontacij za davek. 
Posebej bo treba urediti tudi uvajanje izravnalnega instrumentarija, ki bi ure- 
jal izpad dohodka proračunov občine, ki bi nastal zaradi ukinitve davka na 
osebni dohodek. 

Ob proučevanju vpliva in sprememb smo v sekretariatu pozorno proučevali 
problematiko, ki bo nastala ob prehodu na nov sistem. Možnih je več kombi- 
nacij. O izbiri najustreznejše pa bo treba dokončno odločiti ob sprejemanju pred- 
pisov o stopnjah prispevkov, davkov in taks za leto 1973 in to za financiranje 
splošne in kolektivne porabe za prihodnje leto. 

Seveda je tudi za občine potrebno konkretno ugotoviti, kako bo predlagani 
sistem vplival na obremenitev gospodarstva na njihovem območju in kakšne pre- 
mike bo povzročilo preoblikovanje sredstev za občinske proračune. Te izračune 
bi bilo mogoče izdelati le po poprejšnji anketi v občinah. To pa bi občine obre- 
menilo skoraj prav toliko, kot če bi analize izdelale same. Zato je bilo na med- 
občinskem posvetu občinskih davčnih delavcev dogovorjeno, da se izračuni, ki 
bodo pripravljeni v občinah, dajo na razpolago, da bi tako sestavili enotnejši 
pregled pri razdelitvi dohodkov med posameznimi občinami. Kljub temu, da še 
ni na razpolago vseh potrebnih podatkov, pa menimo, da smo verjetno zelo blizu 
nadaljnjim razmišljanjem o odpravljanju predhodnih težav, če bi davek iz 
dohodka predpisala le republika globalno in v obsegu dosedanjih občinskih in 
republiških davkov iz osebnih dohodkov za proračun. Pri tako zbranih davkih 
bi zakon v prehodnem obdobju omogočal udeležbo občin sorazmerno z davki, ki 
so jih občine pridobile v preteklem letu iz davka iz osebnih dohodkov za pro- 
račun. Na ta način bi začasno rešili probleme, ki jih povzroča uveljavitev poslov- 
nega uspeha kot davčne osnove pri financiranju občinskih proračunov. To 
pomeni, da bi končno uveljavili nov davčni sistem, začasno pa reševali probleme 
financiranja občin. 

Takšna razmišljanja o prehodu na nov davčni sistem izhajajo iz. dosedanjih 
razprav o predloženem osnutku ter iz prepričanja, da ne smemo odlašati z uve- 
ljavitvijo predlaganega davčnega sistema, ker nas težave ob prehodu čakajo v 
vsakem primeru. 

Želel sem vas opozoriti le na nekatere, po mnenju predlagatelja, pomembne 
okoliščine, glede katerih bi se morala opredeliti razprava o osnutku zakona, zato 
da bi delo v zvezi s predlogom zakona potekalo čim hitreje, tako da bi ob koncu 
novembra že lahko pripravili predlog zakona o davkih temeljnih organizacij 
združenega dela. Upoštevati moramo, da bo potrebno nekaj časa, da se spre- 
membe izpeljejo tudi finančno-tehnično. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ima Ciril Jurčič, delegat občine Grosuplje. 

Ciril Jurčič: Skupščina občine Grosuplje se v načelu strinja in po- 
zdravlja ureditev nove, pozitivnejše davčne politike. Ima pa proti osnutku zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela resne pomisleke. 
Nekatera določila osnutka zakona so nesprejemljiva. Nesprejemljivo je tudi 
sprejetje tega zakona, ločeno od zakona o financiranju družbenopolitičnih skup- 
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nosti in predpisov, ki zagotavljajo sredstva za financiranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. 

8. člen osnutka zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela je nesprejemljiv, ker sploh ne upošteva migracije delavcev. Davek pa se 
plačuje v občini, kjer ima temeljna organizacija združenega dela sedež. S tem 
bi dosegli še večje bogatenje bogatih občin in še večje siromašenje siromašnih, 
s tem pa večanje prepadov med bogatimi in revnimi in večanje socialnih razlik. 

Delavec ustvarja na svojem delovnem mestu v kraju zaposlitve, uživa pa v 
okraju svojega stalnega bivališča vse komunalne, kulturne in druge dobrine, ki 
izhajajo iz vzgoje, izobraževanja in šolstva. Po tem osnutku zakona pa bi dobila 
davek občina, v kateri delavec dela, ničesar pa občine, kjer delavec prebiva in 
kjer uživa potrebne dobrine. 

V občini Grosuplje je od 6500 zaposlenih prek 3000 tistih, ki se vozijo v 
Ljubljano, prek 1000 je zaposlenih v obratih, ki imajo sedež zunaj občine. 
Torej imamo dobri 2/3 zaposlenih, ki pri nas uživajo vse dobrine, ki jim jih 
dajejo družbenopolitične skupnosti, to je občine, samoupravne interesne skup- 
nosti, temeljna izobraževalna skupnost, temeljna kulturna skupnost itd. Dobili 
pa ne bi ničesar. Zato občina Grosuplje predlaga k 8. členu dve varianti, po 
katerih bi se to lahko zadovoljivo rešilo. 

Ves davek v tem zakonu naj bi bil republiški in bi ga pobirala republika, 
ki naj bi ga delila občinam po določenih kriterijih, ki morajo obvezno upoštevati 
bivališča zaposlenih. 

Druga varianta pa je, naj bi temeljne organizacije združenega dela odva- 
jale davek občinam, v katerih imajo zaposleni stalno bivališče, in sicer po šte- 
vilu delavcev, ki imajo v teh občinah stalna bivališča. V 8. členu pa bi moralo 
biti rešeno tudi vprašanje stopenj za financiranje interesnih skupnosti. 

Ponovno poudarjam, da smo za zakon o davku iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela — seveda z upoštevanjem prej navedenih sprememb 8. 
člena — ki pa naj bi bil leta 1973 na preizkušnji. Medtem naj bi se odpravile 
vse njegove pomanjkljivosti in nejasnosti, dopolnjen naj bi bil z ostalimi pred- 
pisi, veljati pa naj bi začel leta 1974. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Slavko Zalokar, delegat 
občine Kranj in predsednik skupnosti slovenskih občin. 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni odbor skupnosti slovenskih občin je ocenil za primerno in koristno, da se 
tudi skupnost vključi v javno razpravo o predloženem osnutku zakona še pred 
razpravo v skupščini. Zaradi tega je sklical posvetovanje, ki je bilo 10. 10. 1972 
in ki se ga je udeležilo 117 predstavnikov občinskih skupščin Slovenije, pred- 
vsem predsednikov svetov za finance, načelnikov davčnih uprav in predstav- 
nikov nekaterih družbenopolitičnih organizacij občin. Zato dovolite, da na kratko 
povzamem stališča in mnenja, ki so bila izražena na tem posvetovanju. 

Udeleženci posvetovanja so zavrnili posamezne pomisleke, da naj bi s spre- 
jemom zakonov na tem področju še nekoliko počakali. Prevladujoča so bila 
mnenja, da je treba predlagatelje zakona podpreti in v ta namen še bolj anga- 
žirati samoupravne in druge organe v občinah. Čeprav časa ni na pretek, ga je 
še vedno dovolj, da v nadaljnjih razpravah, v katerih naj bo pozornost osredo- 
točena predvsem na snovanje izboljšav, dopolnilnih in spreminjevalnih predlo- 
gov, razjasnimo poglavitna vprašanja in probleme, posameznosti pa naj nadalje 
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dozorevajo. Udeleženci razprave so podprli mnenje, da je treba bistvene pred- 
nosti, ki jih prinaša reforma davčnega sistema, uveljaviti že v začetku prihod- 
njega leta. Ob tem enotnem mnenju pa je razprava opozorila, da je treba pri 
dokončnem definiranju določil in duha zakona upoštevati tudi tele ugotovitve, 
predloge in mnenja. Hkrati s snovanjem zakona o davku na dohodek temeljnih 
organizacij združenega dela je treba razmišljati in pripravljati ustrezne predpise 
o financiranju družbenopolitičnih skupnosti. S predloženim osnutkom zakona 
o davku iz dohodkov temeljnih organizacij združenega dela se odnosi v financi- 
ranju bistveno spremenijo, kar ima lahko občutne posledice za financiranje 
proračuna. Z uveljavitvijo tega zakona lahko pride — če zadeve ne bomo ure- 
dili pravočasno — v vseh občinah do nestabilnosti dotoka dohodkov in s tem 
do nestabilnosti financiranja družbenih potreb. Občasna nihanja v pogojih 
gospodarjenja, če je npr. v neki občini glavni nosilec davčnega bremena samo 
ena gospodarska panoga, ki je trenutno zaradi tržnih razmer postala nerenta- 
bilna, lahko privede občino v položaj, da ne bo mogla pokrivati niti najosnov- 
nejših proračunskih potreb, za katere je po zakonu dolžna priskrbeti prora- 
čunska sredstva. 

Vrsta pripomb se je nanašala na položaj in na odnose do manj razvitih 
območij oziroma občin v Sloveniji, o čemer je govoril že prvi razpravljalec na 
današnjem zasedanju delegatov. Izražene so bile nekatere bojazni, kot na pri- 
mer: v nerazvitih občinah je le malo delovnih organizacij oziroma obratov, ki 
bodo lahko pridobili status temeljne organizacije združenega dela, mnogo več 
pa je poslovnih enot temeljnih organizacij združenega dela s sedežem zunaj teh 
občin. Predvidena ureditev v osnutku zakona, da lahko občina za dislocirane 
obrate s svojega območja zahteva ustrezen del davka, za katerega je zavezanec 
temeljna organizacija združenega dela, je preveč deklarativna in ne vsebuje 
nobenih meril, ki bi bili za temeljno organizacijo združenega dela obvezni. Na 
vsak način pa je dogovarjanje tudi ob pogoju določenih meril zamudna stvar, ki 
povzroči tudi zakasnitev dotoka proračunskih dohodkov za prizadete občine. 

Nakazana začasna rešitev dopolnjevanja manj razvitih občin z večjo ude- 
ležbo pri republiškem prometnem davku ne zadošča, ker prav v teh občinah 
zaradi nerazvitosti trgovina na drobno ustvarja le neznaten del prometnega 
davka v primerjavi z razvitimi trgovskimi središči. Nerazvite in manj razvite 
občine bodo najbolj prizadete s tem, da se davek ne bo več plačeval po stalnem 
bivališču delavca kot doslej, temveč po sedežu temeljne organizacije združenega 
dela. Prav iz teh občin pa je velik, če ne celo pretežen del delavcev zaposlen 
v temeljnih organizacijah združenega dela in drugih, praviloma razvitejših 
občin. Izraženo je bilo celo mnenje, da bodo razvite občine ustvarjale večje do- 
hodke na račun manj razvitih, s tem pa dosegale tudi hitrejši razvoj družbenih 
dejavnosti. Nerazvite in manj razvite občine bodo zaradi takšnega sistema 
nujno težile k predpisovanju višjih davčnih stopenj, česar razvitim občinam 
zaradi razmeroma visoke koncentracije akumulativnega gospodarstva ne bi bilo 
treba. Na posvetovanju je bila izražena tudi bojazen, da bodo delovne organi- 
zacije destimulirane za ustanavljanje svojih obratov pri temeljnih organizacijah 
združenega dela na manj razvitih območjih. 

Z uveljavitvijo tega zakona bo opravljena velika prerazporeditev davčnega 
bremena znotraj gospodarstva, vendar je to ob naporih za dolgoročnejšo stabili- 
zacijo gospodarstva nujno potrebno, čeprav se morda neupravičeno vsiljuje 
vprašanje, ali takšen sistem ne bo škodoval najbolj gospodarskim delovnim 
organizacijam in koristil tistim, pri katerih je dobro gospodarjenje še vedno 
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vprašljivo ali pa na nizki ravni. Glede možnosti financiranja družbenih potreb 
v občini je vsaka večja prerazporeditev dohodkov lahko usodna in so zato po- 
trebni izravnalni instrumenti. To še tem prej, ker bo po vsej verjetnosti prišlo 
ob koncentraciji gospodarskih moči v večjih gospodarskih centrih tudi do večje 
koncentracije denarja za družbene potrebe v teh centrih. Prevelika koncentra- 
cija denarja lahko privede do neracionalne proračunske porabe ali do admini- 
strativnih omejitev. Ne eno ne drugo pa ne more biti nikjer zaželeno. 

V službi družbenega knjigovodstva in v upravnih organih se bo povečal 
obseg poslovanja na področju kontrole, upravnega postopka in evidence. Po- 
večala se bo družbena vloga in odgovornost teh organov. Pri tem pa ugotav- 
ljamo, da te službe kadrovsko še niso dovolj organizirane. Zdi se, da se posveča 
kadrovski politiki na tem področju premalo prozornosti, in obstaja bojazen, da 
te službe ne bodo mogle pravočasno opraviti vseh nalog, če ne bodo smiselno 
vključeni: v vse faze snovanja, sprejemanje in uresničevanja zakona. 

Poleg tega so udeleženci v razpravi izrazili tudi mnenja glede ugotavljanja 
davčne osnove. Menijo, da mora biti v zakonu precizneje opredeljenih čim več 
vrst odbitnih postavk, da bo pri izvajanju čim manj nejasnosti in čimmanj 
špekulacij. Posebej je zanimiv 16. člen, ki postavlja vprašanje financiranja sta- 
novanjske gradnje na podlagi resolucije in že sprejetih zakonov o stanovanjski 
gradnji. Ta problem bi v prihodnje reševali na podlagi samoupravnega spora- 
zuma oziroma dogovora, vendar iz predloženega osnutka zakona izhaja, da bi 
bila obdavčena tudi sredstva, ki bi se odvajala za stanovanjsko gradnjo. 

Izražena je bila bojazen pred ponovnim pojavom tako imenovanega dvoj- 
nega dinarja, ki kljub odpravi nekaterih nasprotij in interesov v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela ni povsem odpadel. Posebno še, če bo pojem odbitnih 
postavk preveč ohlapen. 

Amortizacijo osnovnih sredstev kot odbitno postavko je treba v zakonu 
obravnavati enotno in ne glede na to, po kakšnem sistemu jo temeljna organi- 
zacija združenega dela obračunava. Iz izkušenj preteklega obdobja, ko je bil 
obdavčen dohodek gospodarskih organizacij, vemo, da je bilo na področju inve- 
sticijskega vzdrževanja osnovnih sredstev največ špekulacij in izigravanja pred- 
pisov ter na stotine uradnih razlag, ki so si pogosto medsebojno nasprotovale. 
Zato je bilo izraženo stališče, da naj se investicijsko vzdrževanje kot odbitna 
postavka obravnava v razmerju z vrednostjo osnovnih sredstev ali pa naj se pri 
ugotavljanju davčne osnove sploh ne priznava. 

Glede zakonskih obveznosti se ugotavlja, da so po posameznih občinah lahko 
zelo različne, kar lahko pomeni neenak položaj temeljnih organizacij združenega 
dela glede obdavčitve v posameznih občinah. Kot primer je bil naveden po 
višini zelo različen prispevek za uporabo mestnega zemljišča. Glede na to bi bilo 
treba v zakonu določiti enoten imenovalec za priznavanje zakonskih obveznosti, 
kar pa slej ko prej velja tudi za pogodbene obveznosti. 

V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje davčnih olajšav. Po mnenju 
udeležencev posvetovanja bi bilo treba že v zakonu jasno opredeliti pogoje in 
merila za priznavanje davčnih olajšav in to tudi v primerih, ko gre za davčne 
olajšave, ki naj bi jih pogojevala trenutna, to je kratkoročna gospodarska situ- 
acija v temeljni organizaciji združenega dela. Morebitna praznina glede tega 
vprašanja v zakonu bi lahko povzročila neutemeljene pritiske na občino ali 
republiko za priznavanje davčnih olajšav, v skrajni konsekvenci pa neenak 
položaj temeljnih organizacij združenega dela v sklopu celotnega gospodarstva. 
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Razprava je opozorila na bojazen, da se povečano davčno breme v tistih pano- 
gah, ki bodo močneje obdavčene kot doslej, ne bi prevalilo na višje cene. 

Končno je bilo postavljeno vprašanje posebnega obravnavanja nekaterih 
gospodarskih dejavnosti, kot so obrt, komunala in gostinstvo. Ali ne bi bilo 
bolj smotrno, da bi za te gospodarske dejavnosti veljala samo občinska davčna 
stopnja, glede na velike razlike v razvitosti teh dejavnosti v posameznih obči- 
nah? Običajno te dejavnosti tudi nimajo pomena za vso republiko. 

Glede družbenomoralnih in materialnih sankcij zoper kršilce zakona se 
udeleženci posvetovanja zavzemajo za še večjo višino in ostrino. 

To je bilo nekaj predlogov, opozoril in mišljenj, ki so bila izražena na nave- 
denem posvetovanju v okviru skupnosti slovenskih občin in ki opozarjajo pred- 
vsem na še ne dovolj razjasnjena vprašanja v predloženem osnutku zakona o 
obdavčitvi temeljnih organizacij združenega dela. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Marjan Ker- 
mavner, delegat občine Vrhnika. 

Marjan Kermavner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
gati! Govorim v imenu občin ljubljanske regije, to je občin Cerknica, Domžale, 
Grosuplje, Hrastnik, Litija. Kamnik, Logatec, Kočevje, Ribnica, Trbovlje, Vrh- 
nika, Zagorje in vseh ljubljanskih občin. 

Pri razpravi o osnutku zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela so se pokazale velike nejasnosti. Družbenopolitične skupnosti 
se ne morejo kompletno odločati o osnutku zakona, ker je po mnenju razprav- 
ljalcev v ekonomskem pogledu premalo preštudiran. Tako imenovana »zelena 
knjiga«, ki jo je pripravil republiški sekretariat za finance, naj bi pojasnjevala 
računsko dokumentacijo osnutka zakona, pove pa premalo. V knjigi so anketi- 
rane temeljne organizacije združenega dela, kar pa za posamezne občine ne daje 
nobenih predstav in orientacij. Tudi če bi hotele občine pripraviti svoje eko- 
nomske utemeljitve, jih ne morejo, ker za to ni metodologije. Predložena ra- 
čunska dokumentacija k zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela ne temelji na ekonomskih kazalnikih in vsekakor je bil tudi rok 
za odločitev prekratek. 

Postavlja se vprašanje financiranja tistih družbenopolitičnih skupnosti, ki 
so z novim zakonom najbolj prizadete. To zlasti velja za vse primestne ljub- 
ljanske občine, ki pokrivajo 2/3 ljubljanske dnevne migracije. Teze, da naj bi 
izpadle dohodke občinskih proračunov nadomestili z ustrezno povečano ude- 
ležbo občin pri republiškem prometnem davku, ne bo mogoče uveljaviti iz že 
znanih razlogov. 

V imenu ljubljanskih občin moram povedati, da podpiramo akcijo in se 
strinjamo, da je davek na poslovni uspeh pomemben družbeni ukrep. Rok za 
sprejem zakona pa je prekratek, ker ni mogoče v tako kratkem času pripraviti 
vseh potrebnih ekonomskih izračunov. Priprave in razprave o zakonu naj po- 
tekajo naprej, vendar naj bodo dokumentirane z ekonomskimi kazalniki. 

Izvajanje zakona o davku iz dohodka v temeljni organizaciji združenega 
dela naj bo v letu 1973 študijsko, v letu 1974 pa bi prešli na konkretno izvajanje. 
Preden se sprejme zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela, je treba sprejeti zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti. 

In na koncu še nekaj besed o načinu obveščanja javnosti o razpravah o 
novem davčnem sistemu. V mislih imam uvodnik iz četrtkove izdaje »Dela« pod 
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naslovom »Ne cincajmo«. Verjetno mi boste dali prav, če rečem, da osnutek, ki 
ga danes obravnavamo, praktično nima nič skupnega s socialnim razlikovanjem. 
Taki in podobni članki po mojem mišljenju samo še bolj begajo tako javnost 
kakor gospodarske organizacije, da si ne morejo ustvariti prave slike o pomenu 
zakona o davku iz dohodka. Davčno inšpekcijo imamo tudi sedaj, imamo tudi 
zelo jasne opredelitve, v kateri smeri mora ta inšpekcija delovati. Zato ni po- 
trebno nobeno omahovanje pri izvajanju že dosedaj začrtane davčne politike. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Tovariš Janez Mi- 
hevc, občina Trebnje. 

Janez Mihevc: Uvodoma moram poudariti, da k osnutku zakona o 
davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v občini Trebnje ni- 
mamo načelnih pripomb, ker bo novi sistem razbremenil delovno intenzivne 
delovne organizacije, ki so skoraj po pravilu manj akumulativne. To pomeni, 
da uvajamo z novim zakonom nov davčni sistem, ki bo pomembno vplival na 
družbenoekonomske odnose med delovnimi organizacijami in družbeno skup- 
nostjo, čeprav so razlogi za uvedbo davka na dohodek temeljnih organizacij 
združenega dela popolnoma fiskalni. 

Ravno zaradi tega pa ne moremo mimo dejstva, da bo novi davčni sistem 
povzročil bistveno drugačno porazdelitev dohodka med posameznimi družbeno- 
političnimi skupnostmi in da se bodo nekaterim družbenopolitičnim skupnostim 
bistveno zmanjšala sredstva za financiranje proračunskih potreb. Tako bi po 
razpoložljivih podatkih davek na dohodek v občini Trebnje znašal komaj polo- 
vico zbranega prispevka iz osebnih dohodkov za republiko in občino. Samo v 
primeru, če bi bil ta davek v celoti dohodek občinskega proračuna in če bi bil 
občini odstopljen ves republiški prometni davek od prometa blaga na drobno, 
bi bil izpad dohodka v celoti kompenziran. Taka situacija bo nastala zaradi 
razmeroma visoke delovne intenzivnosti delovnih organizacij, visoke akumula- 
tivnosti in visoke dnevne migracije, saj se vozi na delo zunaj občine več kot 
1400 občanov, katerih prispevek iz osebnega dohodka je sedaj dohodek občin- 
skega proračuna. 

Ob sprejemanju vsakega predpisa mora biti jasno, kakšne pozitivne in nega- 
tivne posledice bo povzročil. To še toliko bolj velja za predpis, ki bo povzročil 
bistvene premike v dohodkih posamezne družbenopolitične skupnosti, kar 
lahko bistveno ogrozi izpolnjevanje ustavnih nalog posameznih občinskih skup- 
ščin. 

Mislimo, da so spremembe davčnega sistema neločljivo povezane s sistemom 
financiranja družbenopolitičnih skupnosti. Zato bi predlagatelj zakona moral 
ugotoviti, kakšne premike v dohodkih bo zakon povzročil, in se javno oprede- 
liti, kako bodo odpravljene negativne posledice za posamezne občine. 

Dokler ne bodo nakazane rešitve glede financiranja družbenopolitičnih 
skupnosti oziroma dokler ne bo jasno, kakšna bo realizacija predvidenih kom- 
penzacij, obravnavanemu zakonu ne moremo dati podpore. Prepričani, da bodo 
pred sprejemom zakona ta vprašanja razčiščena, predlagamo nekaj predlogov 
za razčiščevanje dilem, ki se pojavljajo v osnutku zakona. 

Glede ugotavljanja davčne osnove menimo, da bi se morala od celotnega 
dohodka kot odbitna postavka odšteti poprečna amortizacija in ne več 20 % 
nad minimalno, ker bi izločanje samo minimalne amortizacije zaviralno vpli- 
valo na organizacijo in tehnično opredeljenost delovnih organizacij. Mnenja 
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smo tudi, da naj se od celotnega dohodka odštejejo le kalkulativni osebni do- 
hodki. Ce pa bi se odštevali izplačani osebni dohodki, predlagamo, naj se uvede 
kombinirana davčna stopnja, in sicer na kalkulativne osebne dohodke proporcio- 
nalna stopnja, nad temi pa progresivna stopnja. 

K 8. členu osnutka zakona predlagamo, da se sprejme varianta drugega od- 
stavka, ker je po našem mnenju konkretnejša in v praksi ne bo prihajalo do 
dilem, kateri občini se davek plačuje. 

V dosedanji praksi je bilo mnogo težav pri ugotavljanju poslovnega uspeha 
organizacijskih enot, ki niso temeljne organizacije združenega dela oziroma niso 
imele lastnega obračuna. Za ugotavljanje poslovnega uspeha takih enot so bile 
uporabljene različne metode z različnimi rezultati glede na želeni cilj. Da bi 
se v prihodnje temu izognili in obračun poenotili, predlagamo, da z zakonom 
pooblastimo pristojni republiški organ, naj predpiše enotno metodologijo za 
ugotavljanje davčne osnove takih organizacijskih enot, ki niso temeljne organi- 
zacije združenega dela. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Franc Novak, delegat 
občine Ormož. 

Franc Novak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Vem, 
da bom nekatere stvari ponovil, vendar moram povedati stališča in opozoriti na 
posledice, ki bi jih povzročil predloženi zakon. 

Z uvajanjem novega davčnega sistema bo storjen prvi korak k sodobnej- 
šemu, pravičnejšemu obremenjevanju delovnih organizacij v naši družbi. Do- 
sedanja prizadevanja v tej smeri so sedaj pred uresničitvijo. V materialih, ki so 
v obravnavi, je s podrobnimi računi predviden prihodnji položaj delovnih or- 
ganizacij. Predvidene so tudi posledice, ki jih bo novi sistem povzročil v posa- 
meznih panogah dejavnosti. 

Na splošno lahko ugotovimo, da se bo položaj delovnih organizacij izboljšal 
in sicer predvsem tistih, ki so zaradi delovno intenzivnih naložb plačevale po 
sedanjem sistemu neprimerno večje obveznosti. Pri analiziranju posledic, ki jih 
bo povzročil nov davčni sistem, pa pogrešamo analizo v zvezi s problematiko, 
ki bo nastala zaradi prerazdelitve dohodkov pri financiranju družbenopolitičnih 
skupnosti predvsem na nerazvitih področjih. Do sedaj so velik delež predstav- 
ljali dohodki od davka iz delovnega razmerja, ki se je plačeval po domicilu. 
Izredno slaba akumulativnost delovnih organizacij na nerazvitih območjih bo 
povzročila velik izpad proračunskih dohodkov. V materialih je sicer omenjena 
možnost prerazdelitev dohodkov republiškega prometnega davka, vendar mi- 
slimo, da pri tako pomembnih odločitvah, kot je nov davčni sistem s takimi po- 
sledicami, kot jih bo povzročil glede financiranja splošnih potreb, problematike 
ne bi smeli obravnavati samo enostransko, ampak kompleksno. 

Prelaganje rešitev drugih vprašanj in reševanje posledic, ki bodo nastale 
pri financiranju proračunov, na kasnejši čas, pa ima lahko zelo neprijetne po- 
sledice. Sistem dopolnjevanja nerazvitih občin še do danes ni popolnoma izdelan. 
Še večja negotovost pa se obeta v prihodnje. V izračunih, ki smo jih opravili, 
bi osnova, od katere se izračunava prispevek za samoupravne interesne skup- 
nosti, znašala manj kot 40% celotnega doslej zbranega prispevka. Za finan- 
ciranje družbenopolitične skupnosti ne bi ostalo ničesar. Tudi morebitna 100% 
prepustitev republiškega prometnega davka občini ne pokrije izpada. Zato smo 
resno zaskrbljeni in opozarjamo, da je treba ta vprašanja rešiti še pred novim 
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proračunskim letom, da se preprečijo posledice, ki bi s sprejetjem zakona o 
davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela lahko nastale pri 
financiranju potreb, ki se krijejo s proračunskimi sredstvi. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Be&edo ima delegat občine Mozirje, 
tovariš Rudi Zager. 

Rudi Zager: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Svet 
za finance naše občinske skupščine je na seji dne 12. 10. 1972 obravnaval osnutke 
zakonov s področja davčnega sistema, ki so na dnevnem redu današnjega zase- 
danja delegatov občin. Ko je razpravljal o osnutku zakona o davku iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela, se je v načelu strinjal z novostmi, ki jih 
prinaša zakon v naš davčni sistem. Strinjal se je s tem, da je davčna obveznost 
odvisna od poslovnega uspeha, kar je v vsebinskem pogledu bistvena spre- 
memba glede na sedanji davčni sistem, ki je, ne glede na poslovni uspeh, določal 
višino družbenih dajatev sorazmerno z izplačanimi osebnimi dohodki. Ker v 
tem osnutku zakona ni rešeno vprašanje prelivanja davka glede na dnevno mi- 
gracijo delavcev, kar velja v dokajšnji meri tudi za našo občino, je svet opozoril 
na težave, ki se bodo zaradi izpada dohodka v prihodnjem letu pojavile pri 
financiranju proračunskih potreb občin. 

Predlagana rešitev, da naj se o takšnem prelivanju davka prizadete občine 
med seboj neposredno pogovorijo, je po mnenju sveta nesprejemljiva. Zato 
predlagam, da naj pristojni republiški organi čimprej pripravijo osnutek pred- 
pisa o financiranju družbenopolitčnih skupnosti, ki naj reši tudi ta pereč pro- 
blem. 

K posameznim členom osnutka zakona pa daje svet za finance naše občine 
naslednje predloge in pripombe: 

1. K 8. členu predlaga, da naj se sprejme variantni predlog, ki pravi, da če 
ima davčni zavezanec organizacijsko enoto tudi na območju druge občine, plača 
davek od dohodka, ustvarjenega v tej enoti, občini, v kateri je ta enota, in sicer 
po stopnji, ki velja v tej občini. Če tega variantnega predloga ne bi sprejeli, 
bi bilo v številnih občinah naše republike v prihodnjem letu resno ogroženo 
financiranje proračunskih potreb. Znano je namreč, da so v številnih občinah 
organizacijske enote, ki ne bodo imele statusa temeljne organizacije združenega 
dela. Ce ne sprejmemo variantnega predloga, bi bile vse te občine brez dohodka 
od organizacijskih enot, ki ga ustvarjajo na njihovem območju. 

2. Svet predlaga, da se naj dopolni besedilo 13. člena. Obseg stroškov inve- 
sticijskega vzdrževanja, ki se štejejo kot materialni stroški, naj se določi s po- 
sebnim zakonom. 

3. Kar zadeva amortizacijo, ki se pri ugotavljanju davčne osnove odšteje od 
celotnega dohodka, svet podpira besedilo prvega odstavka 15. člena, ki pravi, da 
se odšteje v obsegu, kot je določeno v posebnem zakonu. Svet se torej zavzema 
za izdajo posebnega zakona, ki naj to vprašanje enotno uredi. V osnutku zakona 
pa ni nikjer govora o biološki amortizaciji gozdov. Zato svet predlaga, da se 
tudi to vprašanje pravočasno razčisti in uredi. 

4. V 16. členu se svet zavzema za varianto, po kateri naj se pri ugotavljanju 
davčne osnove od celotnega dohodka odštejejo tudi samoprispevki, ki se v 
skladu z zakonom plačajo iz osebnega dohodka davčnega zavezanca. 

5. V 18. členu se svet zavzema za variantni predlog, po katerem se pri ugo- 
tavljanju davčne osnove od celotnega dohodka odštejejo bruto osebni dohodki 
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v obsegu, ki je določen s samoupravnim sporazumom oziroma z družbenim 
dogovorom, in sicer ne glede na to, kako so bili osebni dohodki dejansko 
izplačani. 

6. V 2. odstavku 30. člena je določen rok za izdajo odločbe o odmeri davka 
30 dni po vložitvi davčne napovedi. Svet meni, da je ta rok nekoliko prekratek. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Milivoj Samar, občina 
L j ubij ana-Moste-Polje. 

Milivoj Samar: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice! Obrazložil 
bom stališča do osnutka zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij, ki smo 
jih zavzeli na razgovoru s predstavniki 80 večjih delovnih organizacij. 

Ko smo sprejemali razne deklaracije in temeljna izhodišča za davčno re- 
formo, je bilo posebej poudarjeno, da je treba povečati reproduktivno sposobnost 
gospodarstva. Letošnji rezultati v prvem polletju kažejo, da se je ta sicer po- 
večala, vendar le navidezno. Davek, ki smo ga prej plačevali v fond za nerazvite, 
se je spremenil v posojilo, ki se nam sedaj prikazuje kot razpoložljiva sredstva. 
V resnici so ta sredstva praktično enako vezana kot prej. Ob stopnji inflacije, 
ki jo poznamo, to pomeni, da so ta sredstva za delovne organizacije praktično 
izgubljena. Ker pa so ob tem nastale še nove obveznosti na podlagi samouprav- 
nih in drugih dogovorov, je gospodarstvo v Sloveniji obremenjeno enako ali 
morda celo za eno ali dve desetini procenta več kot v preteklem letu. 

Ce v taki situaciji izhajamo načelno iz izhodišča, da je treba pobrati enako 
kot prej, smo spet sprejeli tisto normalno reprodukcijo naše splošne proračunske 
potrošnje, kjer moramo zagotoviti eksistenco obstoječi splošni porabi. To se 
pravi, da moramo zagotoviti eksistenco taki splošni porabi, za katero lahko 
za celo državo trdimo, da je predimenzionirana, za Slovenijo pa v pogojih, v 
kakršnih posluje gospodarstvo, prav tako. 

Zato predlagamo, da se v obrazložitvi, ki ima družbenopolitični karakter, 
navede, da se poraba sredstev v družbenopolitičnih in v samoupravnih skup- 
nostih znižuje vsaj za tisti del, ki je šel doslej nazaj v proračun, to se pravi, 
odpade naj davek iz osebnih dohodkov, ki se krije iz proračuna. Družbenopoli- 
tične in samoupravne skupnosti pa naj svoje proračune za prihodnje leto ven- 
darle prirede tako, da bo naša skupna kalkulacija ustreznejša. 

Tržno gospodarstvo zahteva, da mora tisti, ki razpolaga s kapitalom 1— 
če smem uporabiti ta izraz — ki je v našem primeru družbena last, zagotoviti 
določeno stopnjo akumulativnosti oziroma dosegati poprečno profitno stopnjo. 
Na tej stopnji pa potem gradi družba tudi svojo infrastrukturo. Rešitve, ki so 
nam ponuđene kot izhodišča, pa so prav v tem pogledu neprepričljive in pred- 
lagamo, da se ponovno prouče. 

V tržnem gospodarstvu na zahodu pa tudi v nekaterih oblikah gospodarstva 
na vzhodu je jasno, da je delovna organizacija, ki razpolaga z družbenim pre- 
moženjem, ne glede na svoj finančni uspeh, zavezana plačati svoj družbeni 
delež. Kolektiv, ki upravlja z delom družbenega kapitala, pa je dolžan doseči 
poprečno profitno stopnjo oziroma minimalno profitno stopnjo, ki jo družba 
predpisuje za to, da je kapital v teh rokah dejansko gospodarno uporabljen. 
Mi pa v tem osnutku zakona velike družbeno-gospodarske komplekse, ki delajo 
z izgubo, oproščamo plačila tistega, kar pomeni financiranje naše skupne druž- 
bene nadgradnje ter konec koncev tudi merjenje sposobnosti razpolaganja z 
družbenim premoženjem. 
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Prav zaradi tega se s temi izhodišči ne moremo strinjati, ker se zdi, da je 
celoten sistem postavljen v obrambo birokratskega aparata, ki hoče sebi zago- 
toviti položaj v skupnosti in reprodukcijo predvsem avtomatično v tem smislu, 
da pravzaprav gospodarska organizacija zopet ostaja tista, ki naj s preostankom 
čim bolje gospodari oziroma zagotovi tudi reprodukcijo. 

Predlagana je obdavčitev dohodka, ki pa smo ga z našim sistemom prav- 
zaprav deformirali. Dohodek v elektrogospodarstvu ali v prometu je deformi- 
ran, ker smo šli v revalorizacijo po takih stopnjah, ko se postavlja vprašanje, ali 
je revalorizacija osnovnih sredstev ali ne, se pravi, da smo promet izločili iz 
davčne obveznosti. To je ogromen kompleks — 65 000 zaposlenih — ki raz- 
polaga z milijardami. Tako bomo zopet deformirali tržne odnose. Kolikor bolj pa 
bodo ti odnosi deformirani, toliko več bo kompenzacij, toliko več bo odpadlo na 
tiste, ki naj se tržno obnašajo s kompleksnim tržnim rizikom za enostavno in 
razširjeno reprodukcijo kakor tudi za osebne dohodke. 

Ugotavljamo, da takšno obdavčenje dohodka kliče po centralni blagajni. 
V Ljubljani sicer ugotavljamo, da bomo verjetno shajali kljub problemom. Po- 
glejmo pa druge občine, v katerih delovne organizacije že 10 let poslujejo z 
minimalno stopnjo rentabilnosti. Kaj bo to pomenilo za proračune, smo danes 
že slišali. Mislimo, da je potrebno ponovno obuditi zavest, da Slovenija ni enako- 
merno razvita in da prav to kliče k samoupravnemu dogovoru med občinami, 
tako da bi del zbranih sredstev prelivali. Menimo, da je tak dogovor potreben, 
preden bi prišlo do administrativnih posegov na tem področju. 

Nadalje ugotavljamo, da je celoten osnutek predvsem fiskalnega značaja, 
da pa nikakor ne moremo govoriti o usklajenosti tega osnutka z razvojno poli- 
tiko Slovenije. Ce gledamo podatke za kemično industrijo, za katero vemo, v 
kakšnem stanju je, ali če gledamo problem slovenske predelovalne kovinske 
industrije, potem nam je jasno, da odnos zakona do razvoja tudi ni razčiščen. 

Glede stopenj menimo, da bi bilo treba v zakonu opredeliti zahtevo po 
predpisovanju davčnih stopenj pa tudi odbitnih postavk za daljše obdobje. Ni- 
kakor ni sprejemljivo, da bi se to spreminjalo v zelo kratkih časovnih raz- 
dobjih. 

Glede kategorije dohodka, ki se obdavčuje, se nam postavlja vprašanje, kaj 
je pri nas dohodek? To, kar je v osnutku, je kategorija, manjša od tistega, kar 
običajno pojmujemo kot dohodek in bi bilo v primeru, če stane predlog v taki 
obliki, potrebno to kategorijo pravzaprav preimenovati v tisto, kar je. 

Glede odbitnih postavk menimo, da bi morala biti amortizacija izkazana v 
poprečni dogovorjeni stopnji, nikakor ne v minimalni, ker menimo, da ta mini- 
malna amortizacija ni izkaz dejanskih potreb niti za enostavno reprodukcijo. 
V določeni meri je treba kot odbitno postavko obravnavati tudi sredstva za 
investicije, s katerimi želimo pospeševati razvoj posamezne dejavnosti in katere 
bi se morale kriti ne iz amortizacije, ampak iz ostanka dohodka. 

Predlagamo, da predlagatelj prouči možnost davčnih olajšav za tiste delovne 
organizacije, ki morajo infrastrukturo izgrajevati same. Tak primer so železnice. 

V razpravi je prevladovalo mnenje, da bi morali biti kot odbitna postavka 
osebni dohodki predvideni do nivoja po sporazumu, nikakor pa ne samo osnovni 
kalkulativni osebni dohodki, kakor tudi ne izplačani osebni dohodki. 

Investicijsko vzdrževanje bi moralo postati prav tako odbitna postavka — 
seveda v dogovorjeni višini — kot procent od vrednosti osnovnih sredstev. 

Ce uvajamo davčni sistem, moramo kaznovati tudi davčne utaje. To, kar se 
predlaga sedaj, so le simbolične kazni. Davki se bodo namreč utajevali tam, 
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kjer se bo splačalo, to se pravi, kjer bo šlo za velike zneske. Zato moramo 
ustvariti sistem, kakršnega poznajo razvite zahodne dežele, namreč sistem.kon- 
trole in sistem ustreznejših, se pravi večjih, kazni. 

Gre za to, da bomo' delovali preventivno in ohranjevali že od vsega začetka 
določeno davčno moralo. Vse delovne organizacije s svojo gospodarsko dejav- 
nostjo dohodka ne ustvarjajo enakomerno. Predvsem pri sezonskih dejavnosti je 
nihanje zlasti veliko. Akontacije pa se po tem osnutku plačujejo v mesečnih 
dvanajstinah na bazi preteklega leta. Kako bodo tiste delovne organizacije, ki 
ustvarjajo svoj dohodek, sezonsko plačevale te akontacije, je tudi nerešeno vpra- 
šanje. To tembolj, ker so predvidene precejšnje kazni za neizpolnjevanje teh 
določb. 

Na drugi strani ne soglašamo z načinom obračunavanja obresti. Če delovna 
organizacija plača več akontacije, kot znaša končna letna odmera davka, potem 
ima pravico do povrnitve V4 promila obresti dnevno. Ce pa delovna organizacija 
zaradi nelikvidnosti ali drugih težav ali pa zaradi ugotovitve, da je bil akon- 
tacijski obračun nižji, kot je dejanski po zaključnem računu, plača premalo, 
pa plača dnevno pol promila rednih in še pol promila dodatnih kazenskih obresti. 
To se pravi, da gre za neenakopraven položaj tistega, ki mora plačati, in tistega, 
ki je dobil preveč plačano, pa mora vrniti. Ce smo za sankcije, potem menimo, 
da bi morale biti enake za obe strani. Mislimo, da je preostro zahtevati abso- 
lutno skladnost med davčno napovedjo, za katero vemo, da posega v poslovanje 
za leto naprej, in davčnim obračunom ob zaključnem računu. Vsak se bo davčne 
napovedi bal že samo zaradi tega, ker vemo, da prihaja do določenih gibanj, ki 
jih ni mogoče predvidevati. 

Ne strinjamo se s predlagateljem zakona, da je dosedanjo prakso plačila 
družbenih dajatev prenesel s 25. na 10. v mesecu. Tu gre ali za veliko nezaupanje 
do gospodarstva ali pa za realizacijo teženj po sredstvih, ki bi jih ta čas obračal 
nekdo drug. 

Na koncu še vprašanje skladnosti osnutka zakona z ustavnimi amandmaji. 
Ugotavljamo, da z XXII. ustavnim amandmajem ni bil razveljavljen XV. ustavni 
amandma, kar pomeni, da bodo delovne organizacije glede na pogoje, ki jih 
imajo, lahko organizirale stopnjo svojih samoupravnih pristojnosti na celotnem 
področju od XV. do XXII. ustavnega amandmaja. Ker pa se izraz »delovna 
enota« po XV. ustavnem amandmaju ne bo več uporabljal, ampak se bo upo- 
rabljal izraz »temeljna organizacija združenega dela«, se bodo tisti, ki se bodo 
organizirali po XV. ustavnem amandmaju, temeljito premislili, če bodo to storili. 
Cim dobe naslov temeljna organizacija združenega dela, morajo postati pravna 
oseba in s tem davčni zavezanec. Ne verjamem namreč razlagi, da je nepravna 
oseba v upravnem postopku izterljiva. 

Mnenja smo, da bo tak zakon, kot je predviden, zavrl prizadevanja delov- 
nih organizacij za ustanavljanje temeljnih organizacij. Delovne organizacije bodo 
lahko ustanovile temeljne organizacije združenega dela, za katere ne bodo 
delale zaključnih računov, ampak bodo delale samo obračun, kar je interna 
stvar delovne organizacije. Če gremo v ta sistem, bo nivo dokaj različen. Vse 
proizvodne dejavnosti niso enako akumulativne in ne bo prihajalo do kompen- 
zacij znotraj temeljnih organizacij. Ne verjamemo, da se bo zakonodajalec lahko 
postavil in rekel: Tisto, kar vi imenujete temeljna organizacija združenega 
dela, je davčni zavezanec. Svobodna odločitev samoupravljalcev je, da se ime- 
nujejo oziroma organizirajo in formirajo kot temeljna organizacija ali ne. 

24 
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Dodatni problem, ki se tu pojavlja, je vprašanje trgovine, ki posluje v več 
republikah. Tu zaidemo v neenako obračunavanje v okviru posameznih temelj- 
nih organizacij. Ce bo davčna osnova temeljne organizacije ugotovljena za pod- 
jetje kot celoto, se postavlja vprašanje, ali bodo zaradi nevzporednega razvoja 
te oblike obdavčitve v ostalih republikah prispevki zadržani v okviru osebnih 
dohodkov. Vemo, da vse republike ne gredo v isti sistem obdavčitve oziroma 
da so osnove drugačne. Srbija predlaga obdavčitev celotnega dohodka v smislu 
odstanka dohodka iz osebnih dohodkov, kar bistveno spreminja položaj naših 
delovnih organizacij, ki poslujejo v drugih republikah. To pa pomeni tudi 
neenakost položaja oziroma neenak start za nadaljnji razvoj teh temeljnih 
organizacij. 

Menimo, da bi bilo treba zakonu spremeniti naslov, tako da bi res govoril 
o tisti kategoriji, ki jo bomo obdavčili, ne pa o dohodku. Pojem dohodka je 
namreč v praksi večji, kot ga zdaj ocenjujemo. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Marjan Pečarič, delegat 
občine Maribor. 

Marjan Pečarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred nami je zakon, ki smo ga pričakovali nekaj let. Z njim naj bi bolj 

izenačili pogoje gospodarjenja s pravičnejšo razdelitvijo obveznosti do družbe. 
Ta temeljni cilj je z osnutkom zakona vsekakor dosežen, zato se je po našem 
mnenju potrebno zavzemati za to, da bi se zakon po razpravah, ki bodo še sle- 
dile, pričel uveljavljati v prihodnjem letu, čeprav se bo pojavljala vrsta pro- 
blemov. 

Predlagatelj osnutka zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela je v obrazložitvi navedel razloge za razmejitev družbenih dajatev 
na davke in na prispevke, ki naj bi jih plačevale temeljne organizacije združe- 
nega dela. Postopno uveljavljanje tega davčnega sistema daje prav gotovo boljše 
možnosti za pravično razporeditev družbenih obveznosti in s tem izboljšuje po- 
goje za skladnejši razvoj gospodarstva. Zato je možno zagovarjati načelo, da naj 
bodo sedaj le čisti proračuni v delu svojih dohodkov odvisni od gospodarskih 
gibanj. 

Verjetno bi morali ob stabilnejših gospodarskih razmerah izdelati bolj celo- 
vit davčni sistem, ki bi omogočal tudi sicer večjo skladnost perspektivnega raz- 
voja gospodarstva in negospodarstva, da torej ne bi prihajalo do neskladnosti 
v skupnem razvoju, kot je bilo v preteklosti. Ker ne živimo v idealnih raz- 
merah stabilnega gospodarstva, sem mnenja, da bodo morali biti vsi sprem- 
ljajoči predpisi za izvajanje predlaganega zakona in predpisi, ki so povezani 
s tem zakonom, razločno formulirani, torej taki, ki bodo preprečevali različnost 
uporabe in razlaganja. 

Menim tudi, da je treba samoupravne sporazume dopolniti tako, da bo nji- 
hovo brezhibno delovanje omogočilo realnost izvajanja novega davčnega sistema. 
Verjetno se bo treba dogovoriti za ostrejše sankcioniranje izvajanja samouprav- 
nih sporazumov, da ne bi prišlo do takih pojavov, ko bo cena kršitve samo- 
upravnih sporazumov nižja od sorazmernega dela obveznega davka. Ce upo- 
števamo stopnjo naše družbene zavesti in odgovornosti pri izvajanju predpisov, 
bi se morali zavzeti tudi za zvišanje kazni, o čemer je že govoril prejšnji go- 
vornik. 
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Predlagatelj se v obrazložitvi zaradi večje enotnosti davčnega sistema za- 
vzema za uvedbo enotnih republiških davčnih stopenj. Večina se bo prav gotovo 
pridružila mnenju, da mora nov davčni sistem čimbolj izenačiti pogoje gospo- 
darjenja. Zato menim, da se je že pri predlaganem osnutku potrebno oprede- 
liti, da naj bo novi davek, ki ga plačujejo temeljne organizacije združenega dela, 
republiški. Ce pa naj bo tudi občinski, kot je predvideno v 3. členu predlaganega 
osnutka, potem naj bo opredelitev jasna. Predlagam, da bi občine ta davek pred- 
pisovale za področje gostinstva, obrti in stanovanjsko-komunalne dejavnosti. 
Razloge je navedel že eden prejšnjih govornikov, zato jih ne bom ponavljal. 

K osnutku zakona predlagamo naslednje konkretne pripombe. V drugem 
odstavku 8. člena naj se izpusti formulacija, da bi bil na zahtevo občine nekdo 
dolžan plačati davek. Potrebna je določna formulacija, ker davkov ni mogoče 
prepuščati naključju, temveč mora sistem zagotavljati enotnost izvajanja. Zato 
mislim, da bi bilo treba črtati besede: »na njeno zahtevo«, pa bi bila formula- 
cija primerna. 

Ni mogoče sprejeti obrazložitve zadnjega odstavka 8. člena. O davkih ali 
o dohodkih iz proračunov se verjetno ni mogoče uspešno dogovarjati med ob- 
činami. To je pokazala praksa. Zato mislim, da bi morale formulacije glede 
dogovarjanja o davkih odpasti tudi v predpisih, ki bodo sledili. 

Na 8. strani obrazložitve je nerazumljivo prikazana prerazporeditev, izraču- 
nana v eni od variant. Za kmetijstvo je indeks 80, če govorimo o davčnem 
bremenu leta 1971, 39 gozdarstvo pa 57, čeprav vemo, da je problematika 
obratna. S tem sem hotel opozoriti, da bo potrebno glede na nove variante za 
nov davčni sistem izdelati kompleksne izračune in da se ni mogoče zadovoljiti 
z vzorcem, ki mogoče tudi ni bil najustreznejši, vsaj za nekatera področja, pri 
nas na primer za trgovino. 

Seveda bi bilo laže razpravljati, če bi imeli pred seboj tudi zakon, ki bi na 
primer že imel bolj opredeljeni dve varianti, če sem že načel variante v zeleni 
knjigi. Mislim pa, da bi bilo tudi prav, če bi imeli zakon o financiranju druž- 
benopolitičnih skupnosti. Toda v ta namen smo sprejeli pravzaprav pojasnila v 
zeleni knjigi in bo za bolj konkretne debate treba izdelati še marsikatero analizo. 

Mislim, da je prav, da razpravljamo o tem zakonu ločeno, ker bi se sicer 
prav gotovo izgubili v problemih proračuna in prerazporeditve dohodkov in 
bi posvečali manjšo pozornost prav temu zakonu, ki pa ima tiste temeljne cilje, 
ki sem jih omenil uvodoma. Ce pa bi hoteli narediti poskus z izdajo spremlja- 
jočih predpisov, bi po našem mnenju prišla v poštev kombinirana varianta 
druge in četrte variante. Druga varianta je kalkulativni osebni dohodek in 
stimulacija ter minimalna predpisana amortizacija, kot jo danes pojmujemo. Mi 
pa se zavzemamo za to, da bi kombinirali drugo in četrto varianto, da dosežemo 
višjo amortizacijo. To je predlagal tudi tovariš iz Ljubljane. Spremenjena vari- 
anta ima osnovo predvsem v tem — vsaj po našem mnenju — da so industrijski 
centri v Sloveniji glede na tehnično opremljenost v najslabšem položaju v državi. 
Zato bi morali kot odbitno postavko šteti najmanj 20 l0/o tako imenovane pospe- 
šene amortizacije. 

Poleg splošne prerazporeditve davčnih bremen med posameznimi gospo- 
darskimi dejavnostmi v nacionalnem gospodarstvu je potrebno z novim davč- 
nim sistemom zastaviti tudi tako davčno politiko, ki bo dajala proizvajalnim 
organizacijam z nizko in srednjo kapitalno intenzivnostjo možnost hitrejšega 
razvoja, ker so prav tovrstne dejavnosti nosile v preteklosti poleg delovno bolj 

24» 
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intenzivnih organizacij pretežna davčna bremena. To je bilo dokazano že tedaj, 
ko so se sprejemala načela za spremembo davčnega sistema. 

Ce smo službi družbenega knjigovodstva že naložili celoten postopek pri 
pripravi odmere davka in tudi analizo davčnih prijav, kot predvideva zakon, 
menim, da ji kaže prepustiti tudi odmero. Posebno če upoštevamo, da gre davč- 
nim upravam le formalna odmera, izdaja odločbe. Pri tem je treba upoštevati, 
da je opravljanje davčnih funkcij že danes pravzaprav naloženo službi družbe- 
nega knjigovodstva za družbeni sektor gospodarstva. Zato ne bi bilo novo, če 
dodamo službi družbenega knjigovodstva še dodatno, bolj določno- funkcijo. 
Pri vsem tem je potrebno upoštevati tudi racionalnost postopka. 

Vprašljiv je tudi rok, ko je treba izdati odločbo o odmeri davka 30 dni po 
vložitvi davčne napovedi. Prepričan sem, da najmanj 5 dni potuje pošta med 
službo družbenega knjigovodstva in občino. Operativno je take zahteve nemo- 
goče realizirati. Za tak predlog pa je možno uporabiti razlago predlagatelja 
osnutka, ki ugotavlja, da občinske davčne uprave danes niso sposobne izvajati 
tega zakona. 

Zavzemam se za sprejem tega zakona, ker si žal praktično ni mogoče za- 
mišljati, da bi vse probleme, ki.se ob tem pojavljajo, rešili idealno in sočasno. 
Zato je treba nov davčni sistem uvajati postopno. Zavedamo se, da nov sistem 
ureja predvsem možnosti gospodarstva glede dajatev, ki so potrebne za družbo. 
Vendar mislim, da glede prerazporeditve proračunskih dohodkov ni dovolj, če 
je predlagatelj predvidel prerazporeditev samo s prometnim davkom. Vemo, da 
je bilo v preteklih letih že dosti sprememb posameznih dohodkov, ki so pripadali 
najprej republiki potem pa občini in narobe. Dostikrat je bilo nesmiselno, ko 
smo imeli občinski davek, dohodek pa je bil republiški. Tu gre za področje, ki 
je zelo delikatno, vendar je mogoče vse te probleme res primerno urediti. Tudi 
danes imamo skoraj polovico dotiranih občin in če bo tudi v bodoče še deset 
takih občin ali še več, se mi zdi, da bomo prišli do enotnejših meril tudi pri 
proračunski porabi. Tudi to področje je dostikrat disproporcionalno v primer- 
javi z gospodarsko razvitejšimi centri. Naj navedem samo državno upravo, ki 
je v Mariboru nižje nagrajevana kakor v tistih občinah, ki jih imamo na se- 
znamu. 

Mislim, da je treba iti po tej poti naprej in razpravo še nekoliko razširiti. 
Pri službi družbenega knjigovodstva nisem zasledil, da bi se kdorkoli vključeval 
v to razpravo, -čeprav je precejšen del nalog predviden za njih. Prav tako bi 
kazalo razpravljati o tem še kje drugje, v kakšnih drugih institucijah. Vsekakor 
pa je treba v prihodnjem letu uveljaviti nov davčni sistem. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Franjo Muršec, 
delegat občine Lenart. 

Franjo Muršec: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši! Ko ana- 
liziramo predloženi osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela, imamo pred očmi dejstvo, da smo se za tak način obdavčevanja 
oziroma zbiranja sredstev za splošno porabo od temeljnih organizacij združe- 
nega dela dogovorili v ustavnih amandmajih in spremljajočih družbenopolitičnih 
dokumentih. Zato je priprava zakona nujna. Zal je zaradi bližajočega se novega 
leta, y katerem naj bi se nov sistem že uvedel, nekoliko pozno in čas kratek. 

Zakon prinaša vrsto vplivov na oblikovanje poslovne politke v organiza- 
cijah združenega dela in na oblikovanje sredstev za splošno porabo in kolektivno 
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porabo v družbenopolitičnih skupnostih. Ti vplivi so še večji zaradi različnih 
učinkov, ki jih bodo imeli na posamezne organizacije in družbenopolitične skup- 
nosti. Zato se oblikovanja in sprejemanja nove zakonodaje ne bi smeli lotiti po- 
enostavljeno in nekompleksno, saj se nam bo sicer dogajalo, da bomo morali 
komaj sprejete predpise bistveno spreminjati. Nosilce ustvarjenega dohodka in 
proračunskega financiranja pa bomo postavili v položaj negotovosti in onemo- 
gočanja oblikovanja ustrezne programske politike. Zavedamo se, da za tako kom- 
pleksno problematiko še zdaleč ni bilo možno sestaviti idealnega zakonskega 
osnutka, vendar kljub temu sodimo, da bi lahko in bi morali pripraviti bolj 
kompleksno osnovo za razpravo. 

Predloženi osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela obravnava v glavnem tehniko zajemanja oziroma odmere in po- 
biranja davkov. Ni nam pa jasno, zakaj ni hkrati pripravljena vsaj orientacijska 
zasnova davčnih stopenj in oblikovanja dohodkov posameznih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Povedati želim nekaj stališč do pomembnejših določb osnutka zakona. 
Kot osnovno se nam postavlja vprašanje, ali je samo načelna določba o 

davku iz dohodka oziroma iz poslovnega uspeha temeljne organizacije združe- 
nega dela brez določitve višine oziroma stopenj tega davka pravilno izhodišče 
za nov davčni sistem. Saj tako niti temeljna organizacija združenega dela ozi- 
roma gospodarstvo niti družbenopolitične skupnosti nimajo podane osnove 
svojega razvoja. Ni zagotovljena dolgoročna stabilnost, tako da gospodarstvo po 
eni strani in družbenopolitične skupnosti po drugi strani ne bi bile prepuščene 
vsakoletnim bilančnim izhodiščem, se pravi vsakoletnemu manevriranju, kdo bo 
tehtnejši, kdo bo bolj prepričevalen, kdo bo znal bolj ustrezno prikazati višje ali 
nižje davčne stopnje oziroma obremenitve. 

Zato menimo, da bi kazalo v tem zakonu določiti načela, ki naj bi uravnava- 
la razmerja med razvojem gospodarstva in njegovimi rezultati ter kritjem 
potreb za splošno porabo. Glede na to, da bo nov zakon povzročil dodatne stroške 
družbenopolitičnih skupnosti v zvezi z odmero in pobiranjem davka, se nam zdi 
zelo pomembno, da se zaradi razbremenitve, zlasti pa sistematične in strokovno 
neoporečne odmere, da v zakonu ustrezna vloga službi družbenega knjigovodstva 
pri določitvi davčnih osnov in pobiranju davka. Menimo, da je potrebno vlogo 
službe družbenega knjigovodstva v dokončnem besedilu zakona v celoti obdržati 
in še bolj jasno definirati. 

Posebno pomembno in žal brez kakršne koli kvantifikacije se nam zdi pod- 
ročje zajemanja davkov glede na območja družbenopolitičnih skupnosti. Iz 
osnutka zakona je razumeti, da bi se davek odvajal občini, kjer je sedež temeljne 
organizacije združenega dela oziroma organizacijske enote, kjer le ta obstaja. 

V zvezi s tem predlagamo, da variantna določba 8. člena postane 2. odstavek 
8. člena, ki naj se glasi: 

»Ce ima davčni zavezanec organizacijsko enoto tudi na območju druge ob- 
čine, plača davek od dohodka, ustvarjenega v tej občini, občini, v kateri je ta 
enota, in sicer po stopnji, ki velja za temeljno organizacijo združenega dela.« 

Ob tem pa opozarjam, da tudi takšen način zajemanja davka zahteva pri 
večini organizacij združenega dela izredno veliko knjigovodskega dela, saj imajo 
organizacijske enote v celi vrsti občin, kar velja zlasti za trgovino. Ta evidenca 
najbrž ne bo bolj preprosta od vodenja evidence osebnih dohodkov po domicilu 
zaposlenega. 
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Pojavlja se tudi načelno vprašanje domicila zaposlenih. Z dosedanjo uredit- 
vijo tega vprašanja smo na dokaj objektiven način razporejali sredstva za finan- 
ciranje splošne porabe na posamezne družbenopolitične skupnosti po načelu, da 
naj gredo prispevki za splošno porabo od osebnega dohodka zaposlenih tja, kjer 
ti živijo in vplivajo na porabo teh sredstev. To je bilo utemeljeno z delovno mi- 
gracijo, ki jo še vedno utemeljujemo kot ekonomsko nujno. S prenosom davka 
na temeljne organizacije združenega dela oziroma organizacijske enote po se- 
dežu se lahko zgodi, da bomo pri družbenopolitičnih skupnostih povzročili za- 
viranje delovne migracije in prizadevanja, da se delovna sila za vsako ceno 
zaposli doma, ter vrsto vzporednih akcij, med drugim tudi večje zapiranje 
gospodarstva v meje občine. Zato menimo, da so se sestavljalci osnutka zakona 
prehitro in morda brez ustrezne utemeljitve odločili, da pri delitvi davka za- 
nemarijo bivališče zaposlenih. Menimo, da bi obračun davka po domicilu zapo- 
slenih ne bil nič bistveno bolj kompliciran kot doslej, saj bi kot faktor delitve 
lahko povsem objektivno služila vsota osebnih dohodkov zaposlenih iz posa- 
mezne družbenopolitične skupnosti. Ce se želimo domicilu zaposlenih izogniti, 
je edina sprejemljiva rešitev ta, da je vsaj za prehodno obdobje davek od 
dohodka v pretežni meri republiški davek in da se iz njega ali iz republiškega 
prometnega davka najdejo ustrezne rešitve za vse družbenopolitične skupnosti. 

Z zgledom naše občine bi želeli opozoriti, kaj bi prinesle enostavne spre- 
membe dosedanje osnove po tem zakonu manj razvitim občinam z veliko de- 
lovno migracijo. Po izračunu iz leta 1971 bi z davkom iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela pri stopnji 5,5 procenta, ki je realna, zbrale le 
15 lo/o vseh sredstev, ki smo jih zbrali v letu 1971 iz tega naslova. To se pravi, 
da bi morala biti stopnja 37 l0/o, če bi hoteli doseči enak znesek sredstev za pro- 
račun. Na nizek davek iz dohodka vsekakor vpliva dejstvo, da so v gospodarski 
dejavnosti manj razvitih občin, zlasti v naši, v strukturi močno zastopane ne le 
akumulativne panoge, temveč zlasti kmetijstvo. 

Glede davčne osnove v 10. členu je nedvomno treba ugotoviti, da v osnutku 
niso dovolj jasno opredeljene odbitne postavke. Zakon omogoča po našem mne- 
nju temeljnim organizacijam združenega dela prirejanje in prilagajanje podat- 
kov v bilanci. Zato bi bilo potrebno posamezne kategorije povsem točno opre- 
deliti. Predvsem mislimo, da je treba kot odbitne postavke uveljaviti tiste kate- 
gorije, ki so čim bolj fiksne. Zavzemamo se, da se upoštevajo kalkulativni osebni 
dohodki in amortizacija po normalni predpisani stopnji; stroški investicijskega 
vzdrževanja naj se ne odbijajo. Pri materialnih stroških naj bi se po našem 
mnenju ne upoštevali izdatki, ki imajo značaj osebnih prejemkov, ker se prek 
njih ne glede na samoupravni sporazum izplačuje del osebnih dohodkov. Zlasti 
dnevnice so dostikrat fiktivne. Med odbitne postavke prav tako tudi ne sodijo 
obresti od posojil. 

V zvezi z 19. členom se nam postavlja vprašanje, ali na podlagi takšne 
določbe ne bodo oproščene davka oziroma ga ne bodo plačevale prav tiste 
dejavnosti, ki naj bi bile z zakonom bolj obdavčene kot doslej; to so kapitalno 
intenzivne dejavnosti. Tudi sicer nam obrazložitev ne zagotavlja, da bodo manj 
obremenjene delovno intenzivne panoge oziroma industrijske veje, temveč 
bodo učinki včasih celo nasprotni. 

Posebno problematiko predstavlja 22. člen zakona v zvezi z davčnimi 
olajšavami. Olajšav pri plačilu davka iz dohodka, ki se vlaga v gradnjo pro- 
izvodnih zmogljivosti na manj razvitih območjih, naj bi bile deležne temeljne 
organizacije združenega dela le za republiški davek, ne pa tudi za občinskega. 
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Občine, kjer je sedež delovnih organizacij, takšnih olajšav ne bi sprejemale 
povsem lojalno. V zvezi s tem ponovno poudarjamo predlog, da naj bo davek 
iz dohodka v precejšnji meri republiški davek. Tako bo republika z njim tudi 
dejansko lahko vodila stimulativno politiko pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij, kakor tudi pri gradnji energetskih in infrastrukturnih ob- 
jektov. 

Sedaj naj bi republika tudi pospeševala razvoj proizvodnih zmogljivosti 
na manj razvitih območjih z oprostitvijo republiškega davka, česar pa pri 
0,76'°/o republiški stopnji dejansko ne more. Določilo zakona, ki je bilo videti 
v začetku precej stimulativno, se je v letošnjem letu sprevrglo v golo formalnost. 

Ob koncu bi želel poudariti, da naj se vsaj do predloga zakona pripravijo 
tudi osnutki iz njega izpeljanih predpisov z ustrezno sistemsko rešitvijo finan- 
ciranja posameznih družbenopolitičnih skupnosti z orientacijskimi kvantifika- 
cijami. Postopek obravnave predloga pa bi moral biti prav gotovo zaradi 
priprave različnih osnutkov čim hitrejši. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariš Janez Svete soglaša z raz- 
pravo delegata občine Vrhnika ter podpira njihova stališča. 

Besedo ima Tone Brus, iz občine Gornja Radgona. 

Tone Brus: Zakon o davkih iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela je že precej časa predmet razprave v vladnih forumih in je bilo pred- 
laganih že več pripomb in sugestij, ki jih je danes povedal predsednik skupnosti 
slovenskih občin tovariš Zalokar. Upam, da bodo te pripombe in sugestije po- 
zneje tudi sprejete. 

Zdi se mi pomembno, da ponovno poudarimo, naj bo zakon čimbolj jasen. 
8. člen naj jasno pove, da bo temeljna organizacija združenega dela plačevala 
davek za obrate tam, kjer je sedež obratov. Vemo, da je v nerazvitih občinah 
želja, da se odpre čimveč takih obratov, po drugi strani pa moram povedati, 
da imajo občine, kjer so taki obrati, precejšnje težave z zbiranjem podatkov 
o njihovem poslovnem uspehu. Ko smo sedaj v občini Gornja Radgona računali, 
kakšna naj bi bila višina tega davka v letu 1972, smo imeli težave prav zaradi 
tega, ker za obrate nimamo ustreznih podatkov. Res je, da to ne vpliva na repu- 
bliški davek, ker je vseeno, v kateri občini se plača, za občino pa je to precej 
pomembno. 

Izračun, ki smo ga napravili v Gornji Radgoni, je tudi za občinski davek 
v letu 1972 ugodnejši, čeprav je zunaj občine zaposlenih več delavcev kot pa 
v občini. S tem pa, ko pravim, da bi bila situacija ugodnejša, se hkrati tudi 
bojimo, da bi bile posamezne panoge gospodarstva preobremenjene, ker vemo, 
da bo le nekaj panog nosilo tisto breme, ki ga je sedaj nosilo negospodarstvo. 

Glede stanovanjskega prispevka predlagam, da naj se določi maksimalna 
stopnja po družbenem sporazumu in da naj bo v vsej Sloveniji enotna. Vemo, 
da so že sedaj iz stanovanjskega prispevka dobivali posamezniki precej velike 
kredite, ki so jih oročali pri banki kot lastna sredstva. 

Prav tako predlagam, naj republiškega davka ne bi bila oproščena trgovina, 
ki je danes pravzaprav tista panoga, ki prejema presežni delež dohodka. Zato 
naj ne bi trgovine izločili. Gostinstvo, obrt in komunalna dejavnost pa naj bodo 
oproščene republiškega davka. Tu naj samo občina predpisuje davke in tako 
vpliva na razvoj teh dejavnosti, saj vemo, da gre za pretežno ročno proizvodnjo 
oziroma za storitve. 
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Zavzemam se za to, da bi bil zakon pravočasno sprejet. Vemo, da je v 
zakonu precej pozitivnih stvari in da z njim izvajamo reformo v davčnem 
sistemu. Zato bi morali zakon sprejeti letos. Če predvidevamo težave v posa- 
meznih občinah, bi morda sprejeli začasno rešitev, da bi imeli v republiki 
centralni sklad, kjer bi se zbirali dohodki 6 mesecev in jih potem prek republike 
porazdelili posameznim občinam. V tem prehodnem obdobju se bo tudi pokazalo, 
kakšne so pomanjkljivosti zakona. Zato predlagam, da se ta zakon -čimprej 
sprejme, da bo lahko gospodarstvo in tudi negospodarstvo planiralo za leto 1973 
oziroma da bodo proračuni pravilno in pravočasno sestavljeni. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Moram prebrati še dve stališči. To- 
variš Jože Bonta, delegat iz občine Ljubljana-Šiška, soglaša z diskusijo delegata' 
Ljubljana-Moste-Polje, delegat občine Šentjur pri Celju Franc Senica pa soglaša 
z diskusijo predstavnika občine Vrhnika in predstavnika občine Lenart. Tudi 
tovariš Zvan Kastelic, delegat občine Metlika, soglaša z razpravo predstavnika 
občine Maribor. 

Kdo še želi besedo? Besedo ima Jožko Pirnat, delegat občine Ljubljana- 
Bežigrad. 

Jožko Pirnat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Bom 
zelo kratek. Zdi se mi, da je namestnik sekretarja za finance v današnjem 
ekspozeju že nakazal določeno evolucijo stališč, ki so zajeta v osnutku zakona 
o davku. Vse pripombe, ki so bile dane na prejšnjih posvetovanjih in na 
posvetovanju, ki ga je organizirala skupnost slovenskih občin, so pokazale, da je 
osnovni problem v dotiranih občinah, katerih število bi se po novem zakonu 
razširilo. Današnji predlog prav to tematiko nekoliko spreminja, kajti govor 
je o tem, naj bi republika predpisala globalno davek v obsegu dosedanjih 
občinskih in republiških davkov iz osebnih dohodkov za proračune. Pri tako 
zbranih davkih pa bi kasneje vse občine participirale v skladu z dohodki, ki so 
jih iz naslova davkov od osebnega dohodka imele v preteklem letu. Mislim, 
da bi bila taka rešitev za prehodno obdobje, dokler ne rešimo vseh problemov, 
ki nastajajo v zvezi s prenosom davka od individualnih nosilcev na temeljne 
organizacije združenega dela, primerna in da bi bilo treba razpravljati tudi o 
taki rešitvi. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Ugotavljam, da Franc Martine, dele- 
gat občine Ljubljana-Vič-Rudnik, soglaša z razpravo in podpira prestavnika 
občine Vrhnika. Kdo še želi besedo? Zeli besedo predstavnik predlagatelja? 
Besedo ima tovariš Tepina. 

Jože Tepina: Brez dvoma gre pri predlaganem osnutku za urejevanje 
izredno zahtevne in težke materije. Čeprav ne morem komentirati vsake pri- 
pombe posebej — ker jih je precej, jih je treba urediti in kasneje upoštevati 
pri izdelavi predloga — bi vseeno povedal nekaj besed o tem, da je davčni 
sistem sistem, ki ima načelne odločitve v samem sistemu, ki naj bi veljal 
v prihodnjih letih. To poudarjam posebej zaradi tega, ker bi izhajanje samo iz 
preračunavanja lahko izredno subjektiviziralo posamezne odločitve v sistemu. 
Če bi se za neko načelo v davčnem sistemu odločali samo na podlagi računanja, 
bi izhajali iz trenutnega stanja, ne da bi upoštevali, kaj naj sistem tudi da 
in prinese. Moram poudariti, da ne soglašam z razmišljanji, da bi bilo leto 1973 
še vedno le študijsko leto in da bi se sistem uvedel šele leta 1974. Gre za 
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vprašanje praktičnega izvajanja ustavnih dopolnil na tem področju in za 
uvajanje določenih novih družbenoekonomskih odnosov, ki nastajajo v občini 
za vez med občino in temeljnimi organizacijami združenega dela itd. 

Glede dokumentacije, ki sedaj obsega več kot 50% gradiva, je nadaljnje 
vprašanje, ali naj obsega 70 ali 100 %. Menim, da tak vzorec ne bi imel smisla 
in je enostavnejše, da obračunavamo po zaključnih računih in takšen račun tudi 
naredimo, seveda z vsemi dodatnimi stroški. Ob koncu se zahvaljujem vsem 
delegatom za pripombe, ki bodo pomagale predlagatelju pri sestavi predloga. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Še kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Dovolite še meni nekaj besed, ker se mi zdi, da gre za izredno pomembno 
materijo in bi se morali dogovoriti glede nekaterih osnovnih problemov, o ka- 
terih so danes govorili tovariši delegati in na katere je posebej opozoril tovariš 
Tepina. Morali bi se potruditi, da ta zakon sprejmemo. 

Postavljata se dve temeljni vprašanji. Prvo je vprašanje, kako financirati 
samoupravne interesne skupnosti po občinah. Dogovorjeno je že, naj bi šlo to iz 
prispevka osebnega dohodka tako kot dosedaj. Drugo vprašanje je, kaj je z 
izpadom tistega dela prispevka iz osebnih dohodkov, ki se steka neposredno 
v proračun. Prvi predlog je, naj bi se ta sredstva nadomestila s sredstvi promet- 
nega davka, danes pa ste poudarili, da povsod to ni mogoče. Predlagatelju 
svetujem, naj ponovno začne razpravo in pripravi kvantifikacije na podlagi 
današnjih pripomb in izhodišč, kako nadomestiti tisti del izpada prispevka iz 
osebnega dohodka neposredno v proračun iz prometnega davka. Mogoče bi bilo 
dobro organizirati regijska posvetovanja o tem vprašanju, o vgraditvi vseh 
tistih elementov, o katerih ste danes govorili, in o predlogu, da davek temeljnih 
organizacij združenega dela dejansko postane davek republike. Problemi, ki ste 
jih naredili, pričajo, da bi bilo to boljše, ker bi se sicer pojavila še vrsta novih 
problemov, če bi ta davek predpisovale tudi občine. 

Jože Tepina: Predlagatelj je gotovo pripravljen storiti vse, kar bi 
koristilo temu predlogu. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Predlagam, da določimo skupino, ki 
bo pripravila pripombe k vsem trem točkam dnevnega reda in jih posredovala 
ustreznim odborom in zborom republiške skupščine, občinskim skupščinam in 
mestu Ljubljana. Imam že 5 predlogov imen; na koncu se bomo o tem do- 
govorili. 

Najprej nas bo sekretar zasedanja obvestil o navzočnosti delegatov na 
današnjem zasedanju. 

Savin Jogan: Današnjega zasedanja se udeležujejo delegati vseh občin 
SR Slovenije in delegat mesta Ljubljane. 

Po družbenih funkcijah v občini oziroma po delovnem mestu je sestava 
delegatov naslednja: 24 je predsednikov ter podpredsednikov občinskih skupščin 
oziroma predsednikov zborov občinskih skupščin; 22 je predsednikov in članov 
svetov ter upravnih odborov skladov, oziroma odbornikov občinske skupščine; 
1 delegat je izvoljen kot predstavnik delovne organizacije, 32 delegatov je iz- 
voljenih izmed tajnikov in delavcev v občinski upravi, 2 delegata pa izmed 
drugih občanov. To sta predsednik in sekretar občinske konference SZDL. 
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Glede na pomembnost vprašanj, ki se obravnavajo na današnjem zasedanju, 
in glede na to, da segajo obravnavana vprašanja na različna področja družbe- 
nega dela in življenja, so v petih občinah izvolili za današnje zasedanje po tri 
delegate, v 10 občinah po 2, v vseh drugih občinah pa po enega delegata. 

Predsedujoči Zdravko Krvina : Iz poročila ste videli, da smo sklepčni. 
Nadaljujemo zasedanje. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov. 

Osnutek zakona smo vam poslali dne 3. 10. 1972. Uvodno besedo bo imel 
tovariš Marjan Ekart, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Socialistična republika Slovenija je bila med prvimi republikami, ki so po 
uveljavitvi ustavnih amandmajev sprejele nove zakone o davkih občanov. 
Pospešene priprave in sprejem tega zakona je narekovalo dejstvo, da smo že več 
let ugotavljali, da sistem obdavčenja občanov v marsičem ne ustreza več, da je 
v njem mnogo preživelega in odmaknjenega današnjim razmeram in potrebam. 
Jasna stališča III. konference ZKS o socialni diferenciaciji do vrste vprašanj 
socialnega razlikovanja in davčne politike so veliko prispevala k oblikovanju 
novega zakona in številna so bila v zakonu tudi uresničena. Tako smo se z 
zakonom o davkih občanov, čeprav smo zadržali ogrodje starega sistema, po 
njegovi vsebini močno oddaljili od nekdanjega sistema obdavčenja občanov. 
Vrsta novih rešitev je pomembno posegla v dotedanjo davčno obremenitev 
občanov in v marsičem prispevala k ustreznejši porazdelitvi davčnih obveznosti. 
2e ob sprejemanju zakona je bilo poudarjeno, da zakon predstavlja prvi korak 
v procesu oblikovanja samostojne republiške davčne zakonodaje. 

Z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 
in osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, ki ju obravnava današnje zasedanje delegatov, 
pričeto delo nadaljujemo. Predložene rešitve so oblikovane v skladu z idejno- 
političnimi izhodišči, na katerih je zasnovan celoten zakon. Gre za znana načela 
in stališča, vsebovana v kongresnih dokumentih Z3K, kongresa samoupravljalcev, 
stališča, zavzeta na III. konferenci ZK1S in načela ustavnih dopolnil. Predvsem 
smo si prizadevali, da v zakonu čim popolneje pridejo do izraza načela, da 
mora davčna politika postati učinkovitejše sredstvo v rokah družbe za obvla- 
dovanje neupravičenega socialnega razlikovanja, da mora davčna politika čim 
neposredneje prispevati k uresničevanju ciljev ekonomske in socialne politike, 
da mora v davčni politiki postati primarno načelo, da občani z višjimi dohodki 
relativno več prispevajo za kritje splošnih družbenih potreb, da mora dobiti 
pomembnejše mesto obdavčevanje dohodkov od premoženja in posesti pre- 
moženja, da morajo dobiti večjo težo družinske razmere občana kot davčnega 
zavezanca in da je potrebno v sistemu obdavčitve razviti tiste ukrepe, ki bodo 
omogočili učinkovitejši nastop zoper davčne zatajitve in druge pojave oko- 
riščanji. 

Dovolite mi, da se na kratko ustavim ob nekaterih predlogih, ki jih vse- 
bujeta oba osnutka. Na prvem mestu naj omenim nekatere rešitve v smislu 
realizacije ustavnega načela, po katerem imajo delovni ljudje, ki se z osebnim 
delom ukvarjajo s kmetijsko, obrtno ali intelektualno dejavnostjo, v načelu 
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enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti, kot 
jih imajo delovni ljudje v organizacijah združenega dela. Predlagamo, naj bi bili 
osebni dohodki, ki jih dosežejo z osebnim delom ti občani, do višine dohodka, 
ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enake ali podobne poklice, 
glede plačevanja davka v načelu izenačeni z osebnimi dohodki iz delovnega 
razmerja, od presežka dohodkov pa bi plačevali davek po višji proporcialni ali, 
kot je variantno predvideno po progresivnih stopnjah. V zvezi s tem naj še 
omenim, da zakon predpostavlja, da vsak, kdor se z osebnim delom poklicno 
ukvarja s kmetijsko, obrtno ali intelektualno dejavnostjo, dosega vsaj takšen 
dohodek, kot bi ga dosegal, če bi v svojem ali podobnem poklicu delal v 
delovnem razmerju. Zakon pa naj bi dal zavezancu možnost, da sam dokaže, 
da je njegov dejansko doseženi dohodek nižji. Taka rešitev je v skladu s stališči, 
da je potrebno v dokazovanju dohodka bolj angažirati samega zavezanca, ne pa 
da je to enostranska dolžnost davčnih organov; hkrati pa bo to tudi prispevalo 
k utrditvi vodenja poslovnih knjig. 

V osnutku so predlagane tudi nekatere rešitve, ki naj bi prispevale k bolj 
izenačeni skupni obremenitvi osebnih dohodkov z družbenimi obveznostmi. To 
je zlasti pomembno ob uveljavljanju načela bruto osebnih dohodkov, ko se bo 
jasneje pokazala neposredna povezanost in odvisnost med bruto dohodkom, 
družbenimi obveznostmi in neto prejemkom. Davčni instrumenti naj bi delovali 
tako, da bo občanu za enako delo in ob enakem bruto osebnem dohodku za- 
gotovljer\ tudi enak neto osebni dohodek. V tem smislu je predlagana razširitev 
obveznosti plačevanja republiškega davka po posebni stopnji, ki se je doslej 
plačeval od osebnih dohodkov zaposlenih upokojencev, ki iz delovnega razmerja 
niso zavarovanci pokojninskega zavarovanja, in od prejemkov za nadurno delo 
še na prejemke iz delovnega razmerja, ki traja manj kot polovico delovnega 
časa, in na prejemke iz delovnega razmerja izven rednega delovnega časa v 
drugi organizaciji. S predlagano dopolnitvijo bodo prejemki iz vseh vršt delov- 
nega razmerja glede skupne obremenitve medsebojno izenačeni, to pomeni, da 
bo delavec ob enakem bruto dohodku dobil tudi enak osebni dohodek. V tem 
smislu je predvidena tudi možnost predpisovanja davka po posebni, višji stopnji 
za tiste, ki se z opravljanjem obrtne ali intelektualne dejavnosti ne ukvarjajo 
poklicno, temveč priložnostno in jim je to dopolnilni vir dohodka. S tem bi bilo 
tudi na področju osebnega dela uresničeno načelo enakega neto prejemka ob 
enakem bruto dohodku. Glede na pripravljajočo se obdavčitev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela zakon v prihodnje ne predvideva plačevanja sedanjega 
občinskega in republiškega davka iz delovnega razmerja, razen republiškega 
davka po posebni stopnji od osebnih dohodkov iz že navedenih vrst delovnih 
razmerij. 

Na področju kmetijstva naj opozorim, da je že zakon o davkih občanov 
odprl možnost za postopno prehajanje na obdavčitev po dejansko doseženem 
dohodku. Glede tega je v letošnjem letu pred občinskimi skupščinami po- 
membna naloga, da se lotijo uresničevanja tega načela. Ob tej priložnosti 
predlagamo dve dopolnitvi: 

1. da se davčne olajšave za vlaganja v prihodnje priznavajo vsem, ki se 
z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, in 

2. da zakon predvidi za tiste zavezance, ki jim je kmetijstvo glavni poklic 
in preživljajo otroke, ki so na rednem šolanju na srednjih, višjih in visokih 
šolah, posebno olajšavo, ki bi jo natančneje opredelila občinska skupščina. 
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Sodimo, da bi tudi s tem lahko delno prispevali k zboljšanju socialne strukture 
mladine, ki se šola. 

Davek na dohodke od stavb bi po predlogu v sedanji obliki opustili in samo 
posest stavb obdavčevali z davkom na določene premoženjske predmete, pri 
čemer so poleg dosedanjih predvidene še nekatere nove oprostitve, medtem ko 
bi dohodke, dosežene z oddajanjem stavb, obdavčevali z davkom na dohodke 
od premoženja. Za lastnike stavb, ki stavbe sami uporabljajo in so že doslej 
plačevali davek od stavb, to pravzaprav ne predstavlja nobene spremembe. 
Spremembo pa predstavlja za tiste, ki stavbe oddajajo, ker bodo poleg davka na 
posest stavb plačevali tudi davek na dohodek, dosežen z oddajanjem stavb v 
najem. Pri tem bi opozoril, da so davek na dohodke, dosežene z oddajanjem 
stavb, dolžni plačevati tako lastniki stavb kot nosilci stanovanjske pravice 
oziroma najemniki, če take najete prostore oddajajo. 

Odprta so nekatera vprašanja, kako obdavčiti dohodke, dosežene z odda- 
janjem opremljenih sob. Menimo, da bi moral zakon predvideti posebno olajšavo, 
■če gre za družbeno organizirano oddajanje opremljenih sob (npr. prek turističnih 
društev, študentske organizacije). Možno je tudi, da zakon določi znesek, do 
katerega se dohodki, doseženi z oddajanjem opremljenih sob, ne bi obdavčevali. 

V skladu s stališči III. konference ZKS, na kateri je bilo sprejeto stališče 
o potrebni diferenciaciji davčnih obveznosti med tistimi, ki jim je kmetijstvo 
osnovni vir sredstev za preživljanje, in tistimi, ki ji'm je to dopolnilni vir do- 
hodka ter nekmeti, predlagamo, da se uvede plačevanje premoženjskega davka 
na zemljišča, ki bi ga plačevali tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki se z osebnim 
delom ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, torej nekmetje. Davek naj bi se 
plačeval po stopnji 10 %>. 

Predlagamo opustitev davka na dohodek, dosežen z dopolnilnim delom 
drugih, oziroma davka na tujo delovno silo. 

Glede davka na dobitke od iger na srečo v skladu s sprejetimi načeli, naj 
občani od višjih dohodkov za skupne družbene potrebe tudi relativno več pri- 
spevajo, predlagamo, da se sedanji sistem proporcionalnih stopenj nadomesti 
s progresijo, ki pa bi morala biti blaga. 

Predlagane rešitve so pomemben korak v nadaljnji krepitvi davka iz skup- 
nega dohodka kot osnovnega davčnega instrumenta za uresničevanje načela, 
da za skupne družbene potrebe sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega večji 
dohodek. Ta davek je v našem davčnem sistemu edina oblika, kjer se na istem 
mestu zberejo vsi dohodki posameznika iz vseh virov v določenem koledarskem 
letu in na tej osnovi opredeljuje davčna obveznost. Nesporno je, da letni do- 
hodek posameznika iz vseh virov v enem letu veliko bolj realno odraža njegovo 
gospodarsko sposobnost kot posamezni prejemki. In če k temu dodamo še to, 
da sistem vključuje tudi upoštevanje družinskih razmer občana, potem lahko 
mirno trdimo, da je v skupnem dohodku najbolj realno izražena dejanska 
gospodarska in tudi davčna sposobnost občana. V osnutku vsebovane rešitve 
izhajajo iz doslej začrtane politike na tem področju, to je, postopno razširjati 
krog občanov, zavezancev tega davka in čimbolj upoštevati družinske razmere. 
Predlagamo, da ostane neobdavčeni del skupnega dohodka v dosedanji višini 
to je 25 000 din, da se olajšava na družinskega člana zviša od dosedanjih 8000 
na 10 000 din, hkrati pa nekoliko znižajo davčne stopnje za dohodke, ki so v 
mejah kot jih določajo samoupravni sporazumi. 

Da bi omogočili učinkovitejše delo komisij za ugotavljanje izvora premo- 
ženja in preverjanje izvora premoženja za daljše obdobje, predlagamo, da se 
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zastaralni rok za uvedbo posebnega postopka podaljša od sedanjih 5 na 10 let. 
Omenim naj tudi, da razmišljamo, da bi sedanjo stopnjo davka 70'% spremenili 
tako, da bi se z davkom zajelo 100'°/o vrednost premoženja in sredstev, za katera 
občan ne dokaže porekla. 

To so nekatere osnovne značilnosti predlogov, vsebovanih v obeh osnutkih. 
Dosedanje razprave tako v skupščinskih telesih kot v SZDL in v okviru stro- 
kovnih organov so pokazale, da moramo pričeto delo pri oblikovanju samostojne 
republiške davčne zakonodaje nadaljevati. Te razprave so dale tudi vrsto 
dragocenih pobud in opozorile na probleme, ki jih bo treba preučiti pred 
pripravo zakonskega predloga. 

Naša pozornost mora biti v tem trenutku usmerjena v to, da izoblikujemo 
rešitve, ki bodo čim popolneje uresničevale temeljna načela naše davčne politike, 
rešitve, ki bodo zagotavljale čim popolnejše zajetje dohodkov v obdavčitev in 
rešitve, ki bodo hkrati zagotavljale tudi čimbolj ustrezno porazdelitev davčnih 
obveznosti. Hkrati pa morajo tudi te rešitve čimbolj uspešno zapolnjevati tisti 
manevrski prostor, ki ga posamezniki še imajo, da se izmikajo svojim davčnim 
obveznostim. 

Zlasti bo potrebno krepiti medsebojno sodelovanje občin pri usklajevanju 
davčnih predpisov. Na tem področju smo v zadnjem obdobju nedvomno dosegli 
pomemben premik, ki nas prepričuje, da je možno tudi brez zakonskih omeje- 
vanj, na dogovorni podlagi, med občinami doseči potrebno usklajenost davčne 
politike v okviru republike. 

Vzporedno z izpopolnjevanjem sistema obdavčevanja pa bo morala biti bi- 
stveno večja skrb posvečena davčni službi. Kljub delnemu izboljšanju tako glede 
števila in strokovnosti kadrov, pogojev dela, modernizacije organizacije, izpopol- 
njevanja organizacije in metod dela ugotavljamo, da davčna služba v večjem 
številu občin še vedno nima pogojev za tako delovanje, kot ga danes od nje 
terjamo. Če hočemo, da bo služba učinkovitejša kot doslej, da bo bolj realno 
ugotavlja dohodke, dosledno obdavčevala in energično ukrepala zoper družbeno 
negativne pojave in vse to služba mora zagotoviti — potem (je nujno, da skupno 
in z usklađeno aktivnostjo vseh zainteresiranih dejavnikov tako v republiki, 
predvsem pa v občinah, kjer se odloča o vseh poglavitnih elementih položaja in 
delovanja službe, odločneje pričnemo razreševati vse tiste odprte probleme, ki 
najbolj vplivajo na njeno učinkovitost. Potrebno pa se bo dogovoriti tudi o 
ukrepih, ki bodo dolgoročneje zagotavljali rast službe in krepitev učinkovitosti 
delovanja. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na podlagi predloženega zakona in 
uvodnih besed tovariša Ekarta pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Mihevc, delegat občine Trebnje. 

Janez Mihevc: Tovariš predsednik: K osnutku zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davkih občanov podajam v imenu občine Trebnje 
naslednje pripombe in predloge: 

1. Predlagamo, da se v 1. členu navedenega osnutka zakona sprejme va- 
rianta 4. odstavka, ki določa, da osebne dohodke, predvidene s samoupravnim 
sporazumom, za vsako leto posebej ugotovi republiški sekretar za delo, ker bi bil 
tako postopek v zvezi z ugotavljanjem hitrejši. 

2. K 9., 12. in 14. členu predlagamo, da se sprejmejo variante prvih odstav- 
kov teh členov, ki določajo, da se davek od kmetijstva oziroma obrtnih in 
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intelektualnih storitev po dejanskem dohodku do osnov, ki ustrezajo višini oseb- 
nega dohodka po samoupravnem sporazumu, predvidenega za enake ali podobne 
poklice, plačuje po proporcionalni stopnji, od osnov, ki presegajo to višino, pa 
po progresivnih stopnjah. 

3. Predlagamo, da se v 17. členu varianta črta. Z oddajanjem opremljenih 
stanovanjskih prostorov lahko zavezanci dosegajo znatno višje dohodke kot 
z oddajanjem stanovanjskih in drugih prostorov v najem. 

4. Prav tako predlagamo, da se črta prva in druga varianta v novem 121. 
členu, zajetem v 20. členu osnutka. 

5. 24. člen osnutka vsebuje določilo, da se davek na premoženje dodatno 
uvede tudi na kmetijska zemljišča, če se njihovi lastniki ne ukvarjajo z osebnim 
delom s kmetijsko dejavnostjo. 2e pri uvedbi tega davka na posest gozdov 
smo imeli pripombo, ker smo menili, da je obdavčitev teh zemljišč na območju 
naše občine neprimerna, ker je lesna masa v gozdovih že izkoriščena in je 
kvaliteta lesa v teh gozdovih slaba ter se zato s prodajo tega lesa ne dosegajo 
taki dohodki, ki bi za lastnike predstavljali bogatenje. Za naše območje bi bila 
zato bolj primerna obdavčitev dejanskega dohodka, doseženega z večjim iz- 
koriščanjem gozda. Obdavčitev posesti kmetijskih zemljišč ta problem še po- 
globi s stališča, da so občani na nekaterih območjih naše občine prisiljeni poleg 
dohodkov iz kmetijstva imeti še dodaten vir dohodka. V takem primeru se mora- 
jo zaposliti, ker jim kmetijstvo ne daje dovolj dohodka za osnovno preživljanje 
družin, želijo pa si višji življenjski standard, zboljšanje gospodarskih razmer 
na svojih kmetijah ter vključitev v razvoj kmetijstva nasploh. Na območju 
naše občine se po statističnih podatkih s kmetijstvom ukvarja še vedno 47®/o 
prebivalstva. Za izboljšanje razmer v občini je nujna deagrarizacija tega pre- 
bivalstva. Uvedba omenjenega davka bi prav gotovo negativno vplivala in 
zavirala ta proces. Zato predlagamo, da se ta obdavčitev ne uvede. Od takih 
zemljišč zavezanci ne plačujejo vseh rednih davkov od kmetijstva. Glede na to, 
da se z osebnim delom ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, pa plačujejo repu- 
bliški davek po višji stopnji. Kmetijsko zemljišče brez vlaganja ne daje dohodka, 
z intenzivnim vlaganjem je sicer dohodek višji, za poseganje v ta dohodek pa 
bi bila primerna obdavčitev po dejanskem dohodku. Iz obrazložitve k osnutku 
zakona je razvidno, naj bi znašal ta davek 30 °/o katastrskega dohodka, v 
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks pa je predlagana stopnja 10 %>, za kar postavljamo 
posebno vprašanje in prosimo za pojasnilo. Ce se bo ta davek uvedel, pa pred- 
lagamo sorazmerno nizko stopnjo. 

K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks imamo pripombo k 5. členu, da se ob- 
davčljivi del dohodka zavezanca zviša od sedanjih 25 000 dinarjev glede na to, 
da so življenjski stroški znatno porasli od leta 1970, ko je bil določen ta cenzus. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Rudi Zager, 
delegat občine Mozirje. 

Rudi Zager: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko je 
svet za finance naše skupščine obravnaval osnutka zakonov, ki sta sedaj na 
dnevnem redu, se je načelno strinjal z vsebino obeh zakonov, ima pa pripombo 
k 27. členu oziroma 143. d -členu osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov, ki zadeva plačevanje davkov od premoženja od 
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kmetijskega zemljišča, če se zavezanci ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. 
Po tem členu naj bi bil zavezanec davka lastnik kmetijskega zemljišča, ki se 
ne ukvarja z osebnim delom s kmetijsko dejavnostjo, katerega skupni dohodek 
je v preteklem letu presegal 20 000 din, skupni dohodki vseh družinskih članov 
pa 10 000 din letno na družinskega člana. Osnova za odmero davka je katastrski 
dohodek zemljišča. Iz tega sledi, da bi moral plačati davek od premoženja vsak 
zavezanec, ki presega prej omenjeni skupni dohodek ne glede na višino katastr- 
skega dohodka. 

Želim poudariti, da bi ta sprememba prinesla veliko dodatno delo občinskim 
davčnim upravam, medtem ko bi bil finančni rezultat izredno majhen. Imam 
občutek, da se s temi drobnimi zadevami skušajo davčni organi preveč obre- 
meniti, na drugi strani pa se zaradi tega ne bodo mogli posvečati pomemb- 
nejšim in bolj odgovornim zadevam s področja davčne politike. Znano je namreč, 
da so davka od kmetijstva oproščeni lastniki zemljišč, katerih letni katastrski 
dohodek negozdnih zemljišč ne presega 100 dinarjev. Tako je določeno v prvem 
odstavku 66. člena republiškega zakona o davkih občanov. Da bi se izognili 
velikemu delu pri odmeri davka od premoženja pri tistih zavezancih, vrtičkarjih, 
ki posedujejo le nekaj m2 ali nekaj arov zemlje, svet naše skupščine predlaga, 
naj bi veljala tudi za to vrsto davkov oprostitev do 100 dinarjev katastrskega 
dohodka. Zato svet predlaga, da se 143. d člen dopolni z novim petim odstavkom, 
ki naj bi se glasil: 

»Davka so oproščeni lastniki zemljišč, katerih letni katastrski dohodek ne- 
gozdnih zemljišč ne presega 100 dinarjev.-« 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
Milan Cadež, delegat občine Skofja Loka. 

Milan Cadež: Ko smo v naši občini obravnavali osnutek tega zakona, 
smo bili načelno mnenja, da je prav, da se spremenijo in dopolnijo tiste določbe 
zakona o davkih občanov, ki so se tudi v praktičnem izvajanju že izkazale za 
neustrezne oziroma nepopolne, da pa ni primerno, da že sedaj spreminjamo tiste 
določbe zakona, ki jih v praksi še sploh nismo ali pa smo jih le delno uporabili 
in preizkusili. Ne trdimo, da te spremembe in dopolnitve ne bodo utemeljene, 
vendar smo mnenja, da še nimamo dokazov, da določbe zakona, ki je bil sprejet 
šele letos v februarju, niso ustrezne. Zato mislimo, da so te spremembe pre- 
zgodnje. 

Imamo še naslednje pripombe: 
1. V drugem odstavku 81. člena je bila določba, da se republiški davek od 

dela davčne osnove oziroma dohodka, ki ga je zavezanec obrtnik vložil v raz- 
širjeno reprodukcijo, ne odmeri. Tega določila novi drugi odstavek 81. člena ne 
povzema in bi se tudi od tega dohodka plačeval republiški davek. Oprostitev 
plačevanja republiškega davka se torej opušča, še preden je bila upoštevana in 
bo torej veljala samo za leto 1972. 

2. Crta naj se II. varianta 121. d člena in naj se prepusti občinskim skup- 
ščinam, da same z odloki določajo, kolik del dohodka od oddajanja opremljenih 
sob naj bo oproščen davka. To olajšavo so že sedaj imele občine na Gorenjskem, 
sicer različno, vendar menim, da je pravilno, če so različne in če izhajajo iz 
specifičnih razmer. 

3. V zvezi z davkom od stavb menimo, da bi morali pristojni republiški 
organi čimprej pripraviti predvideni predpis o novem vrednotenju stavb, delov 
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stavb ali delov stanovanj. Prihaja do velikih neupravičenih razlik pri stanarinski 
oziroma najemninski vrednosti in seveda tudi pri višini davka med stavbami, ki 
so bile točkovane leta 1959/60, ko je bilo točkovanje, in stavbami, ki so sedaj 
točkovane. Število teh stavb je veliko, predvsem zaradi skrajšanja roka glede 
oprostitve za nove stavbe od 25 na 10 let. Vrednotenje iz leta 1959/60 že dolgo ne 
predstavlja realne vrednosti stavb in stanovanj, saj je bilo obnavljanje in do- 
grajevanje hiš v zadnjih letih povsod zelo intenzivno. 

4. V 36. členu osnutka zakona je predvideno, da bi zavezancem, ki se jim 
odmeri davek po preteku leta, na podlagi predpisane akontacije pa so plačali 
več, kot znaša njihova obveznost, po odločbi pripadale od razlike obresti v višini 
12 !% letno. Menimo, da je pravilno, da so te obresti predpisane, vendar naj bi 
uveljavili enak sistem, kot naj bi veljal za temeljne organizacije združenega 
dela po 40. členu osnutka zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega, dela. Obresti bi tako pripadale zavezancem le v primeru, da davčna 
služba na zahtevek zavezanca ni znižala predpisanih akontacij, z odmero pa se 
ugotovi, da je bil zahtevek utemeljen. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Ali želi besedo 
predstavnik predlagatelja tovariš Marjan Ekart, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance? 

Elza Osterman (iz klopi): Samo to bi povedala, da se občina Radov- 
ljica strinja s stališči tovariša Janeza Mihevca, delegata občine Mozirje. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pripombe, ki so 
bile dane v razpravi, sem skrbno zabeležil in menim, da bo vrsto stvari treba 
proučiti. Rad bi povedal samo dve stvari. 

Uvodoma sem že povedal, da smo sledili ideji III. konference ZK Slovenije 
glede tega, kakšno politiko moramo voditi na področju obdavčitve v kmetijstvu. 
V razpravi je bilo omenjeno, naj bi to vprašanje reševali prek obdavčitve 
dejanskega dohodka v kmetijstvu. 2e v uvodu sem opozoril, da so v tem pogledu 
sedaj na vrsti občinske skupščine. V februarskem zakonu smo zapisali, da lahko 
občinska skupščina odloči, da se zavezancem pod določenimi pogoji predpiše 
plačevanje davka od kmetijstva po dejanskem dohodku. Mislim, da je to stvar, 
ki bo morala biti v letošnjem letu v ospredju razprav o sprejemanju sprememb 
in dopolnitev občinskih odlokov. Ne glede na to pa naj ponovno opozorim na 
zelo jasno stališče III. konference ZK Slovenije, da moramo na področju ob- 
davčenja kmetijstva poskrbeti za večjo diferenciacijo davčnih obveznosti med 
tistimi, ki jim je to osnovni vir dohodka, tistimi, ki jim je to dopolnini vir 
dohodka, se pravi kmeti-delavci ali polkmeti in med tistimi, ki niso kmetje, torej 
nekmeti. Lani smo z zvišanjem stopnje republiškega davka, ki ga plačujejo 
kmetje-delavci, naredili prvi korak. S predlagano dopolnitvijo zakona hočemo 
do kraja realizirati stališče, ki je bilo sprejeto na III. konferenci ZKS. Lani so nas 
presenečale kritike, namenjene zvišanju stopnje republiškega davka za delavce 
kmete na 30fl/u, češ da bomo s tako visokimi obveznostmi zadušili in povsem 
destimulirali kmeta-delavca. Vsi računi kažejo, da skupne družbene obreme- 
nitve kmetov-delavcev praviloma nikjer niso višje od obremenitev čistih kmetov. 
Lanska sprememba je bila samo korak k temu, da se doseže bolj izenačena 
obremenitev. Upoštevati moramo tudi to, da je letos uveljavljeno starostno 
zavarovanje kmetov, ki ponovno nalaga obveznosti le čistim kmetom. 
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O skupnem dohodku je vsako leto več razprav, kot o vseh drugih davkih 
skupaj. Razvojno pot je ta davek začel kot davek na izjemno visoke dohodke. 
Z leti je svojo prvotno funkcijo prerastel in danes predstavlja enega osnovnih 
instrumentov, prek katerega uresničujemo načelo, da za splošne družbene 
potrebe daje več tisti, ki več prejema. Povsem nesporno je, da mora biti to 
temeljno načelo naše davčne politike. Obenem je to v našem davčnem sistemu 
najustreznejša oblika, saj se na enem mestu zberejo vsi dohodki posameznika 
iz vseh virov, kar je objektivnejše merilo gospodarske sposobnosti posameznika 
kot pa posamezni mesečni prejemki, honorarji ali kakršnokoli posamično plačilo. 
Skratka, tu ni osnovno vprašanje, ali naj bo meja 2 milijona in pol ali pa 3 
milijone in pol. Potrebno se je dogovoriti o konceptu. Naš koncept že več let je, 
da gremo s tem davkom v širino. Vsako leto pa dobivajo večji vpliv na ob- 
davčitev družinske razmere. Nasproten koncept bi bil davek na izjemno visoke 
dohodke, po katerem bi npr. ta davek plačevali tisti, ki imajo nad 10 milijonov 
dohodka. Zato je izvršni svet, ko je obravnaval te probleme, izhajal iz gradiva, 
ki je bilo na zasedanju delegatov tudi že obravnavano. To je predlog za izdajo 
zakona o družbenih obveznostih, po katerem je v perspektivi predvidena splošna 
obveznost vlaganja davčnih napovedi. Menim, da smo na najboljši poti, da 
v prihodnjih letih brez pomembnih pretresov tako splošno obveznost vlaganja 
napovedi v praksi uveljavimo. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Mislim, da lahko razpravo k 2. točki dnevnega reda končamo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks. 

Dva delegata sta o tem že govorila. Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Predlagam, da formiramo posebno delovno skupino, ki bi za 1., 2. in 3. točko 
dnevnega reda pripravila stališča in sklepe in jih sporočila ustreznim organom. 

Predlog za komisijo je naslednji: Slavko Zalokar, delegat občine Kranj in 
predsednik skupnosti slovenskih občin, Marjan Krmavner, delegat občine Vrhni- 
ka in predstavnik 18 ljubljanski občin, Franc Novak, delegat občine Ormož, 
Janez Mihevc, delegat občine Trebnje, in Marjan Pečarič, delegat občine 
Maribor. Predlog lahko dopolnimo, razširimo ali spremenimo. Kdo želi besedo? 
Ali se s predlogom strinjate? (Da.) Prosim, da to potrdite z dvigom rok! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal, (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Predlog je soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na dodatek k srednje- 
ročnemu načrtu vodnega gospodarstva Slovenije. 

Gradivo smo vam poslali dne 21. 9. 1972. Predstavnik predlagatelja je 
tovariš Jože Tramšek, direktor vodnega sklada SR Slovenije. 

Tovariša Tramška prosim za kratek uvod. 

Jože Tramšek: Tovariš predsednik in tovariši delegati! Na zasedanju 
delegatov občin sem spomladi že podrobno razložil srednjeročni načrt vodnega 
gospodarstva Slovenije, ki ga je predhodno sprejel upravni odbor, zato vas 
danes s tem ne bi ponovno seznanjal. 

25 
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Katastrofalne poplave Drave in Mure so bile vzrok, da je bil upravni odbor 
prisiljen ponovno razpravljati in rebalansirati vodnogospodarski srednjeročni 
načrt za to srednjeročno obdobje. Že od prejšnjega zneska 400 milijonov smo 
namenili za varstvo pred vodo 274 in pol milijona din ali skoraj 70'% vseh 
sredstev, ki jih je upravni odbor predvideval v prejšnjem planu. Upravni odbor 
se je torej zavedal dejstva, da Slovenija ni dovolj zavarovana pred škodljivim 
delovanjem voda in da je treba glede tega še veliko storiti. Od teh 274 
milijonov dinarjev je upravni odbor v starem planu namenil 80 milijonov ali 
približno 30 °/o za območje Drave in Mure, kar je precej več, kot bi temu 
območju sicer pripadalo glede na velikost in vodno razvejanost. Odbor se je 
namreč zavedal, da je to območje, ki je najslabše zavarovano, potrebno hitreje 
razvijati. 

V okviru sredstev, predvidenih s prvim planom, pa tempo seveda ni mogel 
biti hitrejši, ker se je treba zavedati, da so v Sloveniji še druga območja, na 
katerih podobne in tudi večje katastrofe niso izključene. To je zlasti ljubljanska 
kotlina v občini Ljubljana-Vič, krško-brežiško polje in ne nazadnje celjska kot- 
lina, ki tudi še ni dograjena. Vsa ta območja niso zavarovana pred poplavami, 
ki so tod vedno možne. 

Tudi gornjesavska dolina ni dovolj varna pred sprostitvijo velikanskih 
količin erodiranega skalovja, ki ga lahko sprožijo izredne padavine in ogrozijo 
obsavska naselja z Jesenicami vred. Znan je tudi kričeč problem zasavskega 
plazenja terena, ki grozi vsem trem revirskim centrom. Tudi katastrofa ni 
izključena, če so najbolj neugodne razmere. Poleg tega je v Sloveniji še več 
manjših, vendar podobnih žarišč. To so razlogi, ki narekujejo vsaj minimalno 
vodnogospodarsko dejavnost v Sloveniji, vsaj v mejah, ki so bile postavljene 
s prejšnjim 400-milijonskim planom. 

Letošnja dravsko-murska katastrofa nas je vse, tudi vodarje, presenetila. 
Tako hitre ponovitve tako imenovanih stoletnih vod — in za take vode je tokrat 
nedvomno šlo — nismo mogli pričakovati že po sedmih letih, saj je zadnja 
ujma prizadela to območje leta 1965. Praksa nam torej kaže, da moramo z vod- 
nimi količinami, ki so jih včasih imeli za stoletne, računati mnogo pogosteje, 
zlasti če upoštevamo, da je samo Mura letos petkrat imela stoletni vodostaj 
oziroma se mu je močno približala, nato pa dosegla v zadnjih 122 letih, odkar 
spremljamo in beležimo vodostaj na Muri, še nezabeležen vodostaj, ki je znašal 
481 cm. Takšen mnogo pogostejši nastop visokih voda je treba pripisati veli- 
kanskim človekovim posegom v prostor po zadnjih dveh vojnah, začenši z 
urbaniziranimi in koncentriranimi naselji z velikanskimi pokritimi in seveda 
kanaliziranimi površinami, z asfaltiranjem skoraj vseh cesta, ulic in skladišč, 
z velikanskim pohodom v gozdove z novimi prometnicami in močnim posekom, 
in ne nazadnje z upuščanjem oranic v hribovskih krajih. Vse to so gotovo raz- 
logi za mnogo hitrejši odtok voda kot v prejšnjih letih, tako da je vsekakor 
treba korigirati do sedaj znane norme o povratnih vodah in o znanih količinah 
povratnih vod. 

Iz tega sledi sklep, da je treba na dravsko-murskem območju, ki je s hidro- 
loškega vidika prav gotovo najneugodnejše območje v Sloveniji, pospešiti grad- 
njo varnostnih naprav. Upravni odbor je zato sprejel predloženi dokument — 
dodatek k srednjeročnemu programu vodnega gospodarstva SRS — ki je 
enakopravni del že prej predloženega srednjeročnega programa, ki ga upravni 
odbor ne želi spreminjati oziroma prepisovati, ker bi s tem v bistvu samo 
povečevali administrativne stroške. Tudi tako je material dovolj jasen. 
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Dodatek predstavlja povečanje predvidenih vlaganj v vodno gospodarstvo 
za 123 milijonov dinarjev ali od sedanjih 400 milijonov na 523 milijonov dinar- 
jev, s tem da se vsa dodatna dela izvršijo na Muri in Dravi oziroma Pesnici. 
Predvideni dodatni program del bi bolj zavaroval obmursko in obdravsko ob- 
močje, varoval bi vse štiri obmurske centre pred takšnimi vodami, kakršne šo 
grozile letos. Dokončno bi zgradili nasipe na Muri. Z nadaljnjimi regulativnimi 
ukrepi na Lendavi in med njo in Muro ter na Ščavnici in med Sčavnico in 
Muro bi poleg večje varnosti dosegli tudi hitrejši odvod naplavljenih voda. 
Urejanje Ščavnice v njenem zgornjem toku, to je na vsem območju Gornje 
Radgone, bi po tem programu moralo počakati na prihodnje plansko obdobje, 
prav tako tudi Polskava in ostalo območje porečja Dr a vin je. ki bo seveda še 
vedno poplavljeno. 

Ni nobenega dvoma, da takšen program vodnogospodarskih del predstavlja 
večje napore za naše gospodarstvo in vso našo skupnost, vendar opozarjam, 
da povečana sredstva predstavljajo tretjino samo letos povzročene škode. Me- 
nimo, da bo treba dodatna sredstva zbrati v prihodnjih letih tega planskega 
obdobja s povečanim vodnim prispevkom, in sicer tako na podlagi zakonske 
obveznosti kot na podlagi samoupravnih sporazumov, ki jih v vodarstvu že 
sedaj uporabljajo pri dogovarjanju o odškodninah in pri neposrednih odškod- 
ninah in pri neposrednih pogodbah. Predloženi program je realen za slovenske 
razmere in po mnenju upravnega odbora zasleduje to, kar smo v Sloveniji 
dolžni storiti v imenu solidarnosti do ogroženega nerazvitega območja. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Peter Prohart, delegat občine Radlje ob Dravi. 

Peter Prohart: Tovariš predsednik, tovariši delegati! 
Imam samo- nekaj pripomb in predlogov k dodatku srednjeročnega načrta 

vodnega gospodarstva Slovenije. Če v grobem analiziramo stanje naših voda in 
vodnogospodarsko dejavnost SR Slovenije, lahko ugotovimo, da urejanje hudo- 
urnikov spada med zapostavljene dejavnosti vodnega gospodarstva. Doslej 
so bili vsi ukrepi osredotočeni le na najnujnejše vzdrževanje in rekonstrukcijo 
objektov in naprav, ki deloma zmanjšujejo globinsko erozijo in akumuliranje 
odplavine. Mnenja smo, da z majhnimi izjemami najbrž sploh ni načrtnega in 
širšega urejanja hudourniških območij. Vse, kar je bilo na teh območjih storjeno 
v preteklosti, pa tudi v zadnjem petletnem obdobju, pomeni v bistvu le gašenje 
požara. V občini Radlje ob Dravi imamo težave predvsem zaradi hudourniškega 
območja zgornje Drave in pritokov Meže in Mislinje. Pritok erozijskega dro- 
birja po hudourniških strugah je sicer naravni proces, toda zaradi nevzdrževanih 
razmer v zaledju se dotok plavin iz leta v leto veča. Posledica pa je dviganje 
dna Drave, kar povzroča hitro slabšanje odtočnih razmer na reki. Dejstvo je, 
da niso take razmere le na hudourniškem območju zgornje Drave, ampak tudi 
drugod. Ob razmerah, kakršne so, je nujno računati na dviganje struge iz leta 
v leto, s tem pa tudi s škodami, ki bodo iz leta v leto pogostejše in večje. 

Za izboljšanje takih razmer in preprečitev nadaljnjih škod je po našem 
mnenju poleg rednega vzdrževanja hudourniškega režima nujno potrebno ome- 
jiti dotok plavin z zaplavnimi pregradami v zaledju in zaščiti brežine pred 
bočnim erodiranjem. Odpravljanje posledic poplav ob hkratnem zanemarjanju 
rednega vzdrževanja vodnega režima predstavlja vedno nove poplave, katerih 
preventivno varstvo je rentabilnejše in manj boleče od represivnega. Zaradi 
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tega predlagamo, da se v dodatku srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva 
SR Slovenije konkretizirajo posegi za urejanje hudournikov, ker se v točki 
3/1 navaja le, da so potrebni ukrepi v območju hudourniških pritokov Drave 
zagotovljeni z dodatnimi vzdrževalnimi sredstvi. Sama vzdrževalna sredstva niso 
dovolj, ker so vsi hudourniški pritoki zgornje Drave še neurejeni z ustreznimi 
sistemi pregrad, zato je samo vzdrževanje le enkratna in začasna rešitev. 

Delegatom občin predlagamo, da podjetje prek vodnega sklada za urejanje 
hudournikov Ljubljana predloži skupščini SR Slovenije dokument o potrebnih 
sredstvih za gradnjo najnujnejšega sistema pregrad vseh hudourniških pritokov 
zgornje Drave, Meže in Mislinje. Podjetje za urejanje hudournikov ima iz- 
delan program o gradnji sistemov, vendar priznava, da le krpa obstoječe stanje, 
ker ne dobi dovolj sredstev. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Jože Tramšek. 

Jože Tramšek: Tovariš predsednik in tovariši delegati! Ker skupščina 
že tako sprejema letne plane vodnogospodarskih del, ki so sestavljeni na pod- 
lagi srednjeročnega programa, menim, da je ta predlog odveč, ker je pri hudo- 
urniških delih mnogo težje ločiti, kaj je vzdrževanje in kaj nova gradnja, kot 
pri regulacijskih delih. Zato menim, da bi specifikacijo teh del spremljali skozi 
letne plane. Sredstva so ločena in tako za hudourništvo kot za ostala področja 
nakazana samo v grobem. Podrobnosti pa bomo morali določiti z vsakoletnimi 
plani. Ker še ni načrtov, jih bo treba sedaj v vsej naglici pripraviti in določiti 
številke. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? 

Janez Bogataj (iz klopi): Ali bi predlagatelj odgovoril na vprašanje, 
kako je glede 30'°/o povečanja potreb in iz kakšnih virov naj se zagotovi to po- 
večanje? 

Jože Tramšek: Za leto 1973, dokler še nimamo novega zakona o vo- 
dah, ki naj bi dokončno uredil vprašanje financiranja vodnega gospodarstva in 
vprašanje organizacije vodnega gospodarstva, je kolikor vemo — sekretariat 
za urbanizem že predložil izvršnemu svetu zakon o vodnem prispevku za leto 
1973, ki naj bi rešil to vprašanje za leto 1973. Tako kot vsa leta vedno spre- 
jemamo letne zakone za zagotovitev finančnih sredstev. V tem zakonu so pred- 
videna večja sredstva za pokritje ustreznega dela za leto 1973. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Se kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Potem predlagam, da mnenja iz razprave overitelja strneta in jih pošljeta 
ustreznim zborom, občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljane. Se 
strinjate s tem? Prosim, da to potrdite z dvigom rok! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlagam pol ure odmora. 

(Zasedanje je bilo prekinjeno ob 12. uri in se je nadaljevalo ob 12.35.) 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo na 5. točko dnev- 
nega reda, to je na osnutek zakona o prekrških. 

Osnutek smo vam poslali dne 11. 9. 1972. Predstavnik predlagatelja izvrš- 
nega sveta k tej točki je tovariš Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja 
za pravosodje in oboo upravo, ki ima tudi uvodno besedo. 

Vlado Tance: Tovariš prdsednik, tovarišice in tovariši delegati! S pred- 
loženim osnutkom zakona o prekrških usklajujemo sedanjo zakonodajo s tega 
področja s sprejetimi ustavnimi amandmaji. V zakonu so povzete določbe se- 
danjega temeljnega zakona o prekrških in republiškega zakona o organih za 
kaznovanje prekrškov. Vendar ne gre le za formalno uskladitev zakona z ustav- 
nimi amandmaji, marveč uveljavljamo tudi nekatere materialnopravne in pro- 
cesualne spremembe, ki jih terjajo dosedanje izkušnje organov za kaznovanje 
prekrškov in objektivni družbeni interesi. V tem pogledu bi želel posebej pouda- 
riti, da v skladu s sklepi in priporočili skupščine o družbenem nadzorstvu za- 
ostrujemo odgovornost za prekrške in z zakonom ne le valoriziramo, temveč po- 
ostrujemo denarne kazni, ki jih je mogoče predpisati za prekrške. Odpravljamo 
tudi razlikovanje med splošno in posebno najvišjo mejo, do katere je dopustno 
predpisovati denarne kazni za prekrške. Posebna najvišja meja za denarne kazni 
do 10 000 din za fizične osebe in do 50 000 din za pravne osebe je bila predvidena 
samo za devizne, carinske, zunanjetrgovinske, davčne in druge hujše prekrške, 
ki so bili storjeni zaradi pridobivanja materialnih koristi, medtem ko je splošna 
najvišja meja denarne kazni za prekrške znašala 500 dinarjev. Po osnutku 
zakona bi se z zakonom ali predpisom izvršnega sveta lahko določila za prekršek 
fizične osebe denarna kazen do 10 000 dinarjev, za prekrške pravne osebe pa do 
100 000 dinarjev, z odlokom občinske skupščine ali z izvršilnim predpisom repu- 
bliškega sekretarja pa denarna kazen do 5000 din za fizično osebo, za pravno 
osebo pa do 50 000 dinarjev. Zakon ohranja tudi dosedanjo rešitev, po kateri se 
v določenih primerih lahko predpiše denarna kazen tudi prek teh limitov. Gre 
za denarne kazni, ki so v sorazmerju ali v podobnem razmerju od določene 
osnove, npr. v razmerju do škode, pridobljene protipravne premoženjske koristi 
in podobno. Taka zaostritev sankcij bo vsekakor prispevala k povečanju odgo- 
vornosti in h krepitvi družbene discipline. Tako kot v rednem postopku so tudi 
v skrajšanem postopku — to je tedaj, ko se odločba lahko izda brez zaslišanja 
obdolženca — valorizirane denarne kazni in sicer za posameznika od 50 na 200, 
za pravno osebo pa od 100 na 1000 dinarjev. 

V smislu zaostritve odgovornosti so tudi določbe o steku kazni za več pre- 
krškov. To je 38. člen. Ce je bil doslej kdo za več prekrškov hkrati kaznovan z 
več zapornimi kaznimi, skupna kazen zapora ni smela presegati 60 dni. Po 
osnutku zakona skupna kazen lahko znaša do 90 dni. Ce pa obdolženec ne plača 
denarne kazni, sme v zapor spremenjena denarna kazen skupaj s kaznijo zapora 
doseči 4 mesece. Zaostritev odgovornosti se kaže tudi pri podaljšanju zastaral- 
nih rokov. Za vse prekrške razen za organski mandat se določa zastaralni rok 
1 leto, ki je doslej veljal le za težje prekrške. Tako bomo preprečili, da bi zaradi 
preobremenjenosti sodnikov za prekrške obdolženci ušli odgovornosti zaradi za- 
staralne pravice do pregona oziroma izvršitve kazenske sankcije. V okvir za- 
ostritev sodi tudi podaljšanje roka za pridržanje obdolženca od 24 ur na 3 dni, 
to je do zgornje meje, dopustne po ustavi. 

Pomembna novost v zakonu je uvedba poprečnine, to je pavšalnega kritja 
stroškov postopka. Gre za inštitut, ki je v kazenskem postopku dolgo znan 
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in ni nobenega razloga, da ga ne bi uvedli tudi v postopek za kaznovanje pre- 
krškov. Prav je namreč, da storilci prekrškov plačajo tudi tiste stroške, ki so jih 
s svojim ravnanjem povzročili državnim organom. Ti stroški bodo ugotovljeni 
glede na trajanje in zamotanost postopka. V nasprotju z denarno kaznijo, ki je 
po zakonu dohodek republike, so poprečnine dohodek družbenopolitične skup- 
nosti, ki financira organ za kaznovanje prekrškov. Tu gre torej za nov po- 
memben vir dohodka občin, ki bo olajšal financiranje občinskih organov za 
kaznovanje prekrškov. 

Z zakonom je razširjen krog upravičencev za predlaganje uvedbe postopka 
za prekršek in sicer na enote službe javne varnosti ter na organe in organizacije, 
ki izvajajo javna pooblastila in v katerih pristojnost spada neposredno izvrše- 
vanje ali nadzor nad izvrševanjem predpisov, ki določajo prekrške, npr. zavodi 
za socialno zavarovanje, zavod za statistiko, zavod za zaposlovanje, radiodifuzni 
zavodi itd. 

Z zakonom želimo zaostriti tudi pogoje za izvolitev sodnika za prekrške. 
Občinski sodnik za prekrške naj bo diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom 
oziroma diplomirani pravnik z dvoletno sodno ali upravno prakso, vendar mora 
pravosodni izpit opraviti v enem letu po izvolitvi, sicer mu preneha funkcija 
sodnika za prekrške. Ob taki rešitvi seveda predvidevamo, da sodniki, ki so 
bili izvoljeni po dosedanjih predpisih, nadaljujejo delo ne glede na to, ali izpol- 
njujejo pogoje po tem zakonu. 

Dosedanje razprave v telesih skupščine so dale vrsto koristnih sugestij za, 
izpopolnitev zakona. Naj navedem zlasti predlog o povečanju števila možnih 
sankcij zoper mladoletnike. Poleg zaporne ali denarne kazni naj bi zakon omo- 
gočil izreči zoper mladoletnika tudi ukrepe strožjega nadzorstva, t. j. strožje 
nadzorstvo po starših, skrbniku ali skrbstvenem organu. Gre za sankcije, ki 
so se obnesle v kazenskem postopku in ki jih lahko s pridom uporabimo tudi v 
tem postopku, seveda ob upoštevanju načela o individualizaciji kazni. 

Ob koncu bi se želel posebej zadržati pri zakonski določbi, da so denarne 
kazni, plačane za prekrške, dohodek republike. Tako določbo ima tudi sedanji 
temeljni zakon o prekrških, z izjemo, da so denarne kazni plačane za carinske, 
devizne in zunanjetrgovinske prekrške dohodek federacije. Menim, da taka re- 
šitev povsem ustreza in da je ne kaže spreminjati. Znane so nam sicer težnje 
nekaterih občinskih skupščin, naj bi bile denarne kazni za določene prekrške 
dohodek občine. Tak je na primer predlog občine Ljubljana-Siška, vendar 
menimo, da to ni sprejemljivo. Obstaja namreč resna nevarnost, da bi lokalni 
finančni interesi pogojevali kaznovalno politiko. Tega pa zaradi pravne varnosti 
občanov nikakor ne smemo dovoliti. Vrsta in višina kazni naj bo določena ob 
strogem upoštevanju načela individualizacije kazni, to je vseh oteževalnih in 
olajševalnih okoliščin. Pri določanju višine denarne kazni pa je treba upošte- 
vati tudi storilčeve premoženjske razmere. Zato je treba izključiti vse druge 
vplive na kaznovalno politiko sodnikov za prekrške. 

Omenil sem že, da zakon uvaja poprečnino kot pavšalno nadomestilo stro- 
škov postopka. Izrečene poprečnine, ki se bodo glede na trajanje in zamotanost 
postopka lahko gibale od 30 do 200 din, bodo dohodek tiste družbenopolitične 
skupnosti, ki financira organ za kaznovanje prekrškov, torej dohodek občin v 
zadevah, ki jih bodo reševali občinski sodniki za prekrške. 

V imenu izvršnega sveta predlagam, da podprete osnutek zakona. 
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Na podlagi osnutka zakona in uvodne 
razprave tovariša Vlada Tanceta pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prvi je 
tovariš Dušan Burnik, Delegat občine Celje. 

Dušan Burnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Povedal bi nekaj predlogov in mnenj k osnutku zakona. 

Najprej bi se dotaknil 9. člena in povedal, da se s tem členom ne strinjam 
in tudi ne s takšno obrazložitvijo, kot smo jo slišali. Menim, da bi bilo treba 
dokončno razčistiti, katere denarne kazni, ki se plačujejo za prekrške, so doho- 
dek republike, in katere so dohodek občine. Enako bi bilo potrebno opredeliti 
po členu 39 in 139 za odvzete predmete. 

Pri členu 10 in 11 podpiramo variante za 27. člen predlagamo, da se v 
prvem odstavku črta drugi stavek, ki govori o spremembi denarne kazni v zapor 
in da se izda o tem posebna odločba. To zaradi tega, ker je že v določbi o izreku 
kazni klavzula, da se denarna kazen spremeni v zapor, če ni plačana v roku. 
Ponovno izdajanje odločbe bi še podaljševalo izvršitev postopka in seveda obre- 
menjevalo sodnike. 

K členu 53 bi dodal dopolnilo, da bi se drugi odstavek glasil takole: »Od- 
ločba organa druge stopnje je dokončna in pravnomočna, ko se vroči.« 

K 68. členu bi v prvem odstavku, kjer gre za pogoje sodnika za prekrške, 
predlagal, da bi pogoju »pravosodni izpit« dodali še pogoj oziroma alternativo 
»izpit sodnika za prekrške«, se pravi tako, kot je povedano v 78. členu za 
republiški senat. 

Glede 151. člena predlagam bolj smiselno določilo, da bi ta člen, ki ima dva 
stavka, imel dva odstavka, tako da bi drugi stavek postal prvi odstavek in 
obratno. To pomeni, da bi se ta člen glasil takole: »Obdolženca je treba opo- 
zoriti, da ni dolžan plačati denarne kazni, preden se ne izteče rok, ki je bil do- 
ločen v odločbi in da se bo štelo, da se je odpovedal pravici do pritožbe, če plača 
denarno kazen pred pravnomočnostjo odločbe.« Drugi odstavek bi se glasil: »Če 
obdolženec plača izrečeno denarno kazen, preden postane odločba o prekršku 
pravnomočna, se šteje, da se je s tem odpovedal pravici do pritožbe.« 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat občine Ljubljana, 
tovariš Boris Zibert. 

Boris Zibert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Mesto 
Ljubljana podpira osnutek zakona, ki je pred vami. Imamo pa nekaj pripomb, ki 
so verjetno stvar Ljubljane in naše specifičnosti. Podpiramo ne le valorizirane 
kazni, temveč tudi strožje. Ljubljana se srečuje s problemom, ki zanj ne vem, ali 
je prisoten tudi drugje. Poleg vse težjih zadev, ki jih vsako leto sprejemamo v 
redni postopek, obravnava Ljubljana tudi mandatni postopek in sicer tako 
imenovani organski mandat, to so kazni, ki se lahko plačujejo na kraju samem. 
Lani smo imeli v Ljubljani okoli 50 000 zadev, od tega je 70'% prometa, od 
70 '°/o prometa pa je 16 000 zadev organskega mandata ali takih kazni, ki se lahko 
plačujejo na kraju samem. Ce računamo, koliko stane ta organ Ljubljano, vi- 
dimo, da stane vsak spis pri nas 100 dinarjev. Pri 16 000 zadevah organskega 
mandata je to 1 600 000 din. Od kazni, ki so določene v znesku 10, 20 in 50 di- 
narjev, računamo, da smo iztržili poprečno 480 000 dinarjev. Razlika je 1 120 000 
dinarjev, ki jih družba plačuje zato, da izterjujemo kazni po 10, 20 in 50 dinar- 
jev. Menimo, da na svetu ni države, ki bi izterjevala tako neučinkovite kazni, ki 
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so tudi brez vsake vrednosti. Zaradi tega smo predlagali, naj bi celotni organski 
mandat izpadel iz tega zakona, tako da bi ga obravnaval zakon o notranjih 
zadevah. V upravnem postopku pa bi se dovolilo multipliciranje kazni, se pravi, 
če kdo ne plača v roku osmih dni, se mu zaračuna dvakratno v roku 16 dni, in 
trikratno, če ne plača niti v tem roku. To bi bil določen avtomatizem v teh 
zadevah, ker smo kratko in malo postali kar izvrševalci oziroma izterjevalci 
milice. Ker je zadeva dokaj revolucionarna in verjetno še neizvedljiva, smo v 
zakonu predlagali, naj bi uvedli poprečnino, in sicer v znesku od 30 do 300 
dinarjev in ne od 30 do 200 din, kot je zapisano v osnutku. Mogoče bo z uvedbo 
poprečnine zadeva vsaj delno rešena. 

Financiranje službe sodnika za prekrške predstavlja izredno visoko postavko 
v mestnem proračunu. Sredstva, ki jih mora mesto zagotavljati za njegovo 
delovanje, naraščajo iz leta v leto mnogo hitreje kot možnosti za njihovo kritje. 
Naj navedem samo to, da je od 1968. leta do danes indeks porasta pokrivanja 
naših zahtev 253. Način poslovanja sodnika za prekrške je namreč natančno 
predpisan, na obseg dela pa nima neposrednega vpliva. Zato naj bodo kazni za 
prekrške sicer republiški dohodek, ki pa se odstopa občinam oziroma mestu v 
takem sorazmerju, v kakršnem posamezne občine oziroma mesto financirajo 
sodnika za prekrške. Odvisnost financiranja sodnika za prekrške in udeležbe 
na kaznih je enako odvisnosti financiranja sodišč in sodnih taks. Menim, da taka 
delitev sredstev ne bi vplivala na kaznovalno politiko, ker je financiranje sod- 
nika za prekrške urejeno s samoupravnim sporazumom o delitvi osebnih dohod- 
kov in pokrivanju dejanskih materialnih stroškov. 

K postopku zoper mladoletnike imamo dve pripombi. Najprej menimo, da 
bi bilo treba uvesti ukrepe, ki jih predvideva kazenski zakonik zoper mlado- 
letnike, in sicer v zelo izjemnem primeru, kadar gre za izredno ali izjemno ne- 
prilagodljive mladoletnike, pri katerih navadna vzgojna sredstva niso uspešna. 

Kot drugo pa predlagamo — kar smo že večkrat storili, da se tretji od- 
stavek 44. člena spremeni tako, da sodnik za prekrške ne bi za vsak najmanjši 
prekršek zahteval mnenja skrbstvenega organa, preden izreče kazen. Gre nam- 
reč za to, da imamo veliko manjših prometnih prekrškov, pa tudi drugih pre- 
krškov zoper javni mir, pri katerih ne bi bilo treba zahtevati mnenja skrbstve- 
nega organa. 

Podpiramo določbo v zakonu, naj bi se sodniku za prekrške omogočilo pri- 
držanje osebe do 3 dni. Sicer imamo sobotno službo, večkrat pa smo pod vpli- 
vom organov za notranje zadeve, ki storilca zalotijo pri prekršku, sumijo pa, 
da je storil še kakšna kazniva dejanja in potem vplivajo na sodnika za pre- 
krške, naj bi izrekel zapor tudi v primerih, kadar ga ni mogoče izreči, ker pač v 
24 urah ni mogoče dobiti vseh podatkov in utemeljiti sum. Zato bi bilo boljše 
določiti, da ima sodnik za prekrške možnost pridržanja do 3 dni. 

Po dosedanjih predpisih državni organi in družbenopolitične skupnosti niso 
odgovorni za prekrške. Tako tudi niso odgovorne odgovorne osebe teh organov. 
V delovanju teh organov pa se srečujemo z raznimi obveznostmi, ki morajo biti 
izvršene tako, kot jih izvršujejo delovne organizacije. To so na primer dolžnosti 
rednega pošiljanja poročil statističnim zavodom, razne finančne obveznosti, dalje 
obveznosti, ki jih imajo tudi druge delovne organizacije glede zunanjega videza 
njihovih stavb, vzdrževanja ograj, čiščenja snage, izobešanja zastav itd. Zaradi 
tega menimo, da nov zakon ne bi predvidel odgovornosti družbenopolitičnih 
skupnosti in državnih organov, temveč bi predvidel odgovornost odgovornih 
oseb. 
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Predsedujoči Zdravko Ervina : Besedo ima Ivan Kunst, delegat ob- 
čine Kamnik. 

Ivan Kunst: Tovariš predsednik, tovariši delegati! 
V naši občini smo osnutek zakona o prekrških obravnavali na posvetovanju 

s pristojnimi organi ter ugotovili in predlagali tole: 
9. člen osnutka zakona o prekrških naj bi se dopolnil z drugim odstavkom, 

ki naj se glasi: »Denarne kazni, plačane za prekrške, pripadajo tisti družbeno- 
politični skupnosti, ki jih je s svojim predpisom sankcionirala.« Omenjena do- 
polnitev sicer ne zajema večje denarne mase, poudariti pa je treba dolgo- 
ročnost rešitve tega problema, zlasti če upoštevamo nenehno izpopolnjevanje 
našega komunalnega sistema in samouprave. 

57. člen naj se dopolni z novim 5. odstavkom, ki naj se glasi: »Sodniku za 
prekrške, ki ni znova izvoljen, ponudi ustrezna družbenopolitična skupnost v 
6 mesecih njegovi dosedanji funkciji primerno zaposlitev.« Dopolnitev tega 
odstavka je primerna glede na reelekcijo, ki je uzakonjena tudi za sodnika za 
prekrške. 

Člen 64 dopolnjujemo s 3. odstavkom: »Občinski sodnik za prekrške uživa 
imuniteto družbenopolitične skupnosti, ki ga je izvolila.« Menimo, da bi bila s 
tem še bolj poudarjena volilnost sodnika za prekrške, obenem pa odgovornost za 
njegovo delo skupščini ob sočasni ugotovitvi, da je funkcija občinskega sodnika 
za prekrške vodilna, saj poleg opravljanja svojih zadev spremlja in proučuje 
tudi družbene odnose in pojave, ki imajo pomen za uresničevanje njegove 
funkcije. 

Osnutek zakona o prekrških vsebuje nekatere elemente imunitetnih pravic 
in dolžnosti, vendar nima konkretnih določb o tem. 

V 3. točki 152. člena predlagamo naslednjo spremembo: »Pritožba se vloži 
pismeno pri sodniku za prekrške, ki je izdal odločbo.« V upravnem poduku 
odločbe je določeno, da se lahko da pismena ali ustna pritožba na zapisnik pri 
sodniku za prekrške. Dogajalo se je, da so sodniki za prekrške morali sprejemati 
te pritožbe na zapisnik za odločbe, ki so jih na prvi stopnji sami izdajali. Črtali 
bi torej besedilo: »ali pa se da na zapisnik pri organu«. Menimo, da so v seda- 
njih razmerah podani pogoji, pri katerih se lahko prizadeti kaznovani državljani 
poslužujejo ustreznih služb pravne pomoči državljanom, ki je zelo razvita, kakor 
tudi močno razširjene mreže odvetniških pisarn. Dosedanja praksa pa je z druge 
strani pokazala, da se ta ugodnost pritožbe po dosedanjih predpisih izrablja, ker 
kaznovani velikokrat po nepotrebnem obremenjujejo občinskega sodnika za 
prekrške pri njegovem rednem delu. 

Zadnji člen, ki govori o volilnih, prehodnih in končnih določbah, bi dopol- 
nili tako, da se glasi: »Sodniki za prekrške, izvoljeni po dosedanjih predpisih, 
po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom in so lahko ponovno izvoljeni 
ne glede na to, ali izpolnjujejo pogoje po določbah tega zakona.« Ugotavljamo, 
da je mnogo sodnikov za prekrške, ki so izvoljeni po dosedanjih predpisih in že 
vrsto let uspešno opravljajo svoje delo, pri čemer moramo omeniti, da je večina 
njih tudi aktivnih družbenopolitičnih delavcev, kar je še kako potrebno v seda- 
njem trenutku ob upoštevanju smernic predsedstva in izvršnega komiteja ZKJ 
o kadrovski politiki. Zaradi določila v osnutku zakona bi po prenehanju man- 
data morala prekiniti delo vrsta dobrih strokovnih delavcev v organih za kazno- 
vanje prekrškov. S tem bi povzročili veliko škodo v kadrovski politiki na tem 
področju, katere problema ni mogoče odpraviti naenkrat, pač pa je potrebno za 
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ta delovna mesta načrtno kadrovati in pripraviti ljudi, ki bodo strokovno 
ustrezno usposobljeni in politično zreli. 

Z dopolnitvijo 174. člena nismo v ničemer prizadeli občinske skupščine glede 
izvolitve sodnikov za prekrške, saj jim je še naprej dana možnost proste pre- 
soje izbiranja kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje v smislu tega zakona. Priča- 
kujemo, da bo odbor za notranjo politiko in družbenopolitični sistem pri skup- 
ščini obravnaval omenjene predloge in jih upošteval. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima tovariš Cveto Prelovec, 
delegat občine Idrija. 

Cveto Prelovec: Tovarišice in tovariši delegati! Rad bi povedal samo 
dve pripombi k osnutku zakona o prekrških, in sicer k členu 9 in k členu 68. 

Po 9. členu osnutka zakona so kazni od prekrškov dohodek republike. V 
naši občini menimo, da bi morale del tega dohodka dobiti tudi občine. Tu gre 
za že staro pravdo med republiko in občinami. V glavnem so bile takšne težnje 
zavrnjene z očitkom, ki je bil danes že omenjen, da bi to utegnilo povzročiti 
nevarnost za kaznovalno politiko organov za prekrške. Menimo, da je rešitev 
mogoče doseči na več načinov. Eden bi bil ta, da kazni, ki jih izrekajo sodniki 
za prekrške, pripadejo tistim družbenopolitičnim skupnostim, ki so jih sankcio- 
nirale; druga možnost pa je, da se to uredi podobno kot se je uredilo z zakonom 
o sodnih taksah oziroma s financiranjem občinskih sodišč, da so glede na to, 
kako so občine udeležene pri financiranju organov za kaznovanje prekrškov, 
ustrezno udeležene tudi pri delu dohodka, od kazni, ki jih izrečejo občinski sod- 
niki za prekrške. 

Druga pripomba zadeva pogoje za izvolitev sodnika za prekrške. Pd pred- 
logu zakona je lahko za sodnika za prekrške izvoljen diplomirani pravnik s 
pravosodnim izpitom, oziroma diplomirani pravnik, ki ima dveletno sodno ozi- 
roma upravno prakso, s tem da kasneje napravi pravosodni izpit. Brez dvoma 
zahteva delo in strokovnost na tem področju čim višjo strokovnost ljudi, ki 
izrekajo kazni za prekrške. Treba pa je upoštevati tudi kadrovsko stanje naše 
občine oziroma vse republike. Znano je, da že v pravosodju primanjkuje okoli 
100 sodnikov, ki morajo biti pravniki s pravosodnim izpitom. In tisti, ki imajo 
pogoje, se tudi ne potegujejo za delo na rednih sodiščih. Živim v občini, kjer so 
le trije diplomirani pravniki s predsednikom sodišča vred, poleg njega pa ima 
pravosodni izpit samo še en pravnik. Kljub številnim razpisom ne dobimo 
kandidatov. Podobno je tudi v občini Logatec, Vrhnika in še v marsikateri 
občini. Zaradi tega predlagamo, da bi morda vsaj za prehodno obdobje še 
vedno obdržali vsaj take pogoje, ki jih je določil dosedanji 32. člen zakona o 
organih za kaznovanje prekrškov, da so tudi diplomanti prve stopnje pravne 
fakultete oziroma višje upravne šole lahko izvoljeni za sodnika za prekrške. 
Menim, da bi prehodno petletno obdobje povsem zadostovalo, da bi dobili več 
ustreznih kadrov, potem pa bi dosledno uveljavili določilo 68. člena osnutka 
zakona. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Vinko Zabret, delegat 
občine Velenje. 

Vinko Zabret: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Organ za kazno- 
vanje prekrškov občine Velenje je obravnaval osnutek zakona o prekrških in je 
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mnenja, da novi zakon ustrezneje ureja postopek o prekrških kot dosedanji 
zvezni predpis. 2e pri sestavljanju tega osnutka so se upoštevale pripombe sod- 
nikov za prekrške in pomanjkljivosti temeljnega zakona o prekrških. 

Osnutek novega zakona ima za posamezne člene več variant besedila, zato 
bomo navedli, katera varianta je po našem mnenju ustreznejša. Gre predvsem 
za 10. člen, ki naj bi se glasil: »Kazen zapora se sme predpisati samo z zakonom. 
Predpisana kazen ne more biti krajša kot 1 dan in ne daljša kot 60 dni.« V 
11. členu naj bi obveljal variantni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja pre- 
povedi vožnje osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje, za dobo do 3 let. Mnenja 
smo, naj bi drugi odstavek 149. člena ostal v besedilu, vendar naj se temu doda, 
da se za skrajšani postopek poprečnina ne določa. Izterjanje denarne kazni 
takoj na mestu ustrezneje ureja prva varianta 168. člena. Mnenja smo, da bi se 
prvi odstavek 113. člena moral glasiti: »Ce se začne postopek za prekršek zoper 
obdolženca, ki nima stalnega prebivališča v Jugoslaviji, pa bi rad pred koncem 
postopka zapustil Jugoslavijo, ali če začasno prebiva v inozemstvu, sodnik za 
prekrške določi, da obdolženec položi varščino.« To se nam zdi potrebno, ker 
ni v interesu obdolženca, da bi sam predlagal položitev varščine. Tretji odstavek 
171. člena, ki določa, v katerih primerih se kazen izvrši tako, bi moral biti do- 
polnjen s tem, da se kazen lahko izvrši takoj v primeru, če sodnik za prekrške 
ugotovi, da se glede na značaj zaposlitve obdolženca in drugih okoliščin drugače 
ne bo mogla izvršiti. 

Osnutek novega zakona določa, da je za sodnika za prekrške lahko izvoljen 
diplomirani pravnik, ki ima pravosodni izpit. V Sloveniji je sedaj veliko neza- 
sedenih delovnih mest tako na sodiščih kot tudi v organih za kaznovanje pre- 
krškov. Položaj pa se bo še poslabšal, ko bo potekel mandat sodnikom za pre- 
krške, ki so bili izvoljeni po sedanjih predpisih. Zato smo mnenja, da bi v 
sedanjih razmerah nov zakon moral dopustiti možnost, da so sodniki za pre- 
krške, ki jim poteče mandat, pa ne izpolnjujejo pogojev izobrazbe po tem za- 
konu, lahko ponovno izvoljeni. 

Glede finaciranja in sredstev skupščina občine Velenje predlaga, da bi vsaj 
50 »/o dohodkov od kazni dobila občina, na katere območju je bil prekršek stor- 
jen, 50 o/» pa republika. Ta predlog utemeljujemo s tem, da občina ne more več 
kriti vseh potreb državnih organov iz proračunskih sredstev. V letošnjem letu 
je na primer v planu organa za kaznovanje prekrškov predvideno 220 957 din, 
dva sodnika in tri strojepiske, kar je glede na število zadev nujno. Tako je bilo 
v letu 1970 na račun kazni o prekrških občine Velenje vplačanih 188 040 din, 
v letu 1971 skoraj 190 000 din, medtem ko bo ta znesek v letu 1972 dosegel šte- 
vilo 200 000 din. Letos smo iz proračuna namenili za pokrivanje materialnih 
izdatkov postaje milice 130 000 din, čeprav so upravičeni zahtevki in potrebe 
večje. Tako na eni strani izda občina za potrebe organov za kaznovanje pre- 
krškov in materialnih izdatkov postaje milice 350 000 din. Dohodek občine pa bi 
po predlogu znašal le 100 000. Ce bi se ti dohodki delili 50 : 50, bi bilo kritih 
komaj 30 % vseh potrebnih sredstev. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovariši iz Cerknice, Logatca, Po- 
stojne in Vrhnike se strinjajo z delegatom iz Idrije, ki je razpravljal predvsem 
o členih 9 in 68, se pravi o dohodkih in o statutu oziroma izobrazbi sodnikov 
za prekrške. Vidim, da ima tudi tovariš iz Domžal isto stališče do 9. in do 
68. člena. 
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Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Tovariš Tance je poudaril, da 
je to faza osnutka, zato predlagam, da overitelja zapisnika strneta stališča 
današnje razprave in jih pošljeta predlagatelju in ustreznim odborom repu- 
bliške skupščine, občinskim skupščinam in skupščini mesta Ljubljane. Se stri- 
njate s tem predlogom? (Vsi delegati dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Potem lahko preidemo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnu- 
tek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih SR Slovenije. 

Za to točko dnevnega reda se je pripravil tovariš Marjan Prijatelj, pomoč- 
nik republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo, ki bo imel tudi 
uvodno besedo. Predlagam, da je to uvodna beseda tudi k 7. točki dnevnega 
reda. 

Marjan Prijatelj : Tovariši delegati! Sedanji zakon o samoupravnem 
delu v upravnih organih je bil sprejet leta 1965. Medtem so bile glede samo- 
upravljanja delovnih ljudi v delovnih organizacijah uvedene precejšnje spre- 
membe. Opozorimo naj le na XIII. amandma k republiški ustavi, ki ureja organe 
upravljanja v delovnih organizacijah, in na bistvene spremembe ustavnoprav- 
nega samoupravljanja v zadnjih ustavnih amandmajih. Jasno je, da se mora 
razvoj samoupravljanja na drugih področjih odražati tudi v upravi oziroma 
v vseh državnih organih, upoštevajoč seveda pri tem specifičnosti upravnega 
dela. V primerjavi s sedanjo zakonsko ureditvijo vsebuje predloženi osnutek 
zakona nekatere spremembe glede na določbe XIII. amandmaja k republiški 
ustavi in predvideva možnost uvedbe kolektivnih izvršilnih organov tudi v 
samoupravljanju v upravi. V enakem obsegu, kot je določeno za delovne organi- 
zacije, osnutek predvideva, da delovni ljudje v upravi sami določajo način vo- 
litev organov samoupravljanja, njihovo mandatno dobo in postopek za odpoklic, 
kar je sedanji zakon sam podrobneje urejal. 

Osnutek zakona uvaja na področju samoupravljanja v upravi tudi samo- 
upravne sporazume kot novo obliko urejanja samoupravnih razmerij med delov- 
nimi organi. Samoupravljanje v upravi v predloženem osnutku pa ne zajema 
opravljanja nalog organa in se omejuje na tista področja kot sedanji zakon. 
Obdržal je tudi sedanji sistem, da konkretneje ureja samoupravne pravice v 
republiških upravnih organih, za občinske upravne organe pa je dal pristojnost 
občinskim skupščinam. Niova pa je določba, da je treba splošne akte o sistemi- 
zaciji delovnih mest predložiti v soglasje izvršnemu svetu oziroma občinski 
skupščini. Ker je za zakonito in učinkovito delo v upravi zainteresirana vsa 
družba, ji mora biti omogočen tudi vpliv na sistemizacijo delovnih mest v 
upravnih organih. 

Določbe, kdaj o samoupravnih razmerjih odloča delovna skupnost samo- 
stojno, kdaj pa .v soglasju s predstojnikom in kdaj predstojnik sam, so za repu- 
bliške upravne organe za zdaj še nespremenjene. Za občinske organe ureja 
ta vprašanja občinska skupščina. 

Poglavje, ki se nanaša na delovna razmerja, osnutek zakona usklajuje s 
spremembami temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Opozoriti pa je treba, da 
bo po sprejetju nove ustave samoupravljanje v upravi treba na novo urediti 
ustrezno s položajem in funkcijami, ki jih bo uprava imela po novi ustavi. Tedaj 
bo treba rešiti še nekatera vprašanja, kot so: ali in koliko se samoupravljanje v 
upravi razširi tudi na upravljanje nalog organa, ali se obseg zadev, o katerih 
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odloča delovna skupnost v soglasju s predstojnikom, zmanjša, ali se morda 
institut soglasja sploh popolnoma ukine, ali bodo glede obsega samoupravnih 
pravic postavljena enotna načela ali pa bo vsaka družbenopolitična skupnost 
sama urejala ta vprašanja? Osnutek zakona glede gornjih vprašanj tudi še ne 
predvideva novih rešitev, ker bodo stališča razčiščena šele z novimi ustavnimi 
amandmaji. 

Glede zakona o sredstvih pa bi poudaril, da je zakon treba sprejeti, ker se 
dne 31. 12. 1972 preneha uporabljati temeljni zakon o sredstvih za delo upravnih 
organov. S predlaganim zakonom je financiranje upravnih organov zgrajeno na 
novih načelih. Vsebina sedaj veljavnega zakona se precej skrči, tako da zakon 
predpisuje le splošne temelje za financiranje dela v upravi in najnujnejša 
enotno strokovno tehnična opravila o uporabi sredstev v upravnih organih. Na- 
čin zagotavljanja sredstev pa zakon prepušča družbenemu dogovoru, ki ga spre- 
jema republika, občina in sindikat. Ta dualizem je v skladu z današnjim raz- 
vojem samoupravljanja in specifičnim položajem uprave v našem družbenem 
sistemu. Gre namreč za dolžnost družbenopolitične skupnosti, da zagotavlja 
izvrševanje zakonov in zato organizira ustrezno upravo, na drugi strani pa gre 
za samostojno in samoupravno razpolaganje družbenopolitične skupnosti s prora- 
čunskimi sredstvi. 

Osnutek zakona skuša uresničiti tudi že dolgo časa uveljavljeno, toda v praksi 
v glavnem še neuresničeno ustavno načelo, naj imajo upravni delavci družbeno- 
ekonomski položaj, kot ga imajo delavci v delovnih in drugih organizacijah. 
Neurejeno financiranje v upravi je privedlo do tega, da so mnogi visokostro- 
kovni kadri zapustili delo uprave in odšli v organe in organizacije, ki so boljše 
nagrajevale njihovo strokovno znanje in delo. Zaradi tega je kadrovska situacija 
v upravnih organih nezadovoljiva, kar najbolj občutijo občani delovne organi- 
zacije, ki v upravnih organih uresničujejo svoje pravice in dolžnosti, ki teme- 
ljijo na predpisih. 

K osnutku zakona je predložen tudi koncept družbenega dogovora, ki naj 
približno prikaže, kakšna naj bo njegova vsebina. Iz njega je razvidno, da bodoče 
financiranje upravnih organov temelji predvsem na teh načelih: Neposredna 
podlaga za financiranje upravnega organa je sistemizacija delovnih mest, ki 
mora biti oprta na delovni program organa. Sistemizacijo mora potrditi občinska 
skupščina oziroma izvršni svet za republiške organe. Kot metodologija za iz- 
vedbo financiranja se uporablja samoupravni sporazum, ki ga sprejemajo 
upravni organi. Samoupravni sporazum namreč sam po sebi še ne more nalagati 
družbenopolitičnim skupnostim, da financirajo delo uprave. To so najpomemb- 
nejše posebnosti, ki jih urejata zakona. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Na podlagi obeh zakonov in uvodne 
razlage pričenjam razpravo. Prosim, da razpravljate o obeh zakonih skupaj, ker 
sta vsebinsko tesno povezana. Prav pa je, da vsakdo pove, za kateri zakon gre. 

Besedo ima tovariš Peter Pibernik, delegat občine Kamnik. 

Peter Pibernik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Na seji taj- 
nikov gorenjskih občin Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Skofja Loka, Kamnik 
in Domžale, ki je bila dne 4. 10. 1972, sta bila obravnavana oba osnutka zakona. 
Medtem ko k prvemu osnutku zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih ni bilo bistvenih pripomb, pa imamo k osnutku zakona o sred- 
stvih za delo v upravnih organih nekatere spreminjevalne predloge, tako npr. 
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k členu 9, ki se glasi: »Sredstva za osebne dohodke delavcev upravnih organov 
se usklajujejo z gibanjem produktivnosti dela in osebnih dohodkov delovnih 
ljudi v organizacijah združenega dela ter z gibanjem življenjskih in drugih 
stroškov v republiki in ne smejo biti nižja od poprečnih osebnih dohodkov 
delavcev v organizacijah združenega dela.« 

Na razpravi se je pokazalo, da je člen dokaj nejasen. Gre predvsem za to, 
kaj je v tem členu mišljeno. Ali gre za poprečne osebne dohodke za pogojno 
nekvalificirane delavce, ki so kot osnova za izračun kalkulativnih osebnih 
dohodkov po samoupravnem sporazumu? Ce ne gre za to, naj se ta člen alter- 
nativno dopolni s tem, da gre za poprečne osebne dohodke delavcev v organi- 
zacijah združenega dela za posamezne kategorije delavcev. 

Člen 15 se glasi: »Skupščine družbenopolitičnih skupnosti lahko predpišejo 
amortizacijo za opremo upravnih organov.« 

Predlog je, da bi se beseda »lahko« zamenjala z besedico »mora«, tako da 
bi se člen glasil: »Skupščine družbenopolitičnih skupnosti morajo predpisati 
amortizacijo po minimalnih stopnjah za opremo upravnih organov.« Le na ta 
način si lahko zagotovimo minimalna sredstva za redno vzdrževanje in delo 
upravnih organov. 

K členu 28 imamo spreminjevalni predlog. Zadnji stavek drugega odstavka 
naj se črta, ker gre za uporabo sredstev iz lastne dejavnosti, ki se lahko upo- 
rabljajo za modernizacijo uprave. V zadnjem stavku drugega odstavka tega 
člena, ki se glasi: V tem primeru skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
ustrezno zmanjšajo sredstva za delo, ki jih dajejo upravnemu organu iz pro- 
računa«, naj se navedeno besedilo črta in doda besedilo: »Ta sredstva se 
lahko koristijo samo za modernizacijo uprave.« 

Splošna pripomba k osnutku zakona pa je, naj se natančno določi, kaj je 
upravni organ in kaj so upravni organi. Od 1. do 4. člena se govori o »upravnem 
organu«, v 5. členu pa se že govori o »upravnih organih«, enako tudi v 8. in 
9. členu, 10., 12., 13. in 14. člen pa zopet govorijo o upravnem organu. Vpraše- 
vali smo se namreč, ali bi lahko bili upravni organi v skupščini občine tudi po- 
samezni oddelki, npr. oddelek za gospodarstvo, davčna uprava itd. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Raj ko Dobrota, delegat 
občine Ljubljana-Center. 

Rajko Dobrota: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice delegati! 
Svet za občo upravo in notranje zadeve pri skupščini občine Ljubljana-Center 
bi imel pripombo k osnutku zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v uprav- 
nih organih v SR Sloveniji glede disciplinske odgovornosti. V drugem odstavku 
45. člena naj se besedni red nekoliko spremeni, da bi se besedilo glasilo: »Pred- 
sednika in člane disciplinskega sodišča organa in njihove namestnike imenuje 
delovna skupnost v soglasju s predstojnikom organa.« Menili smo namreč, 
da bi bilo potrebno zagotoviti več samoupravnih pravic delovnih ljudi v uprav- 
nih organih. Hkrati izrekamo željo, da bi pri disciplinski kazni izključitve ostala 
taka dikcija, kot v drugem odstavku 43. člena, ker smo menih, da bi bil tako 
postopek manj zapleten. Na splošno pa nismo imeli drugih pripomb. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Edo Sredenšek, 
delegat občine Radlje ob Dravi. 
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Edo Sredenšek: Imamo dodatno pripombo k 15. členu. Podpiram 
stališče, ki ga je izrekel delegat, ki je govoril pred menoj, naj se v zakon vnese 
obveznost o obveznem formiranju sredstev za amortizacijski sklad. Stanje glede 
amortizacije v upravnih organih je bilo doslej takšno, da je družbenopolitična 
skupnost vsako leto s proračunom zagotavljala določen znesek za nadomestitev 
opreme. Prav je, da se sedaj z zakonom določi ustrezna obveznost, vendar 
sodimo, da bi bilo treba hkrati s to določbo zagotoviti tudi enotna merila za 
revalorizacijo osnovnih sredstev pri upravnih organih. Vsa ta osnovna sredstva 
se še vodijo po osnovni nabavni vrednosti iz leta 1950 ali še od prej. 

Predsedujoči Zdravko Krvina: Še kdo želi besedo? Ali lahko kon- 
čamo razpravo o 6. in 7. točki dnevnega reda? Želi besedo predstavnik pred- 
lagatelja tovariš Prijatelj. (Ne želi.) Potem predlagam, da overovitelja zapisnika 
strneta stališča in mnenja, ki so bila izražena na današnjem zasedanju, in jih 
predložita vsem ustreznim organom. Pri tem pa posebej opozarjam, da mora 
biti v skladu z odborom o delu zasedanja delegatov v tem dokumentu jasno 
razvidno, kateri delegati so dali posamezen predlog oziroma so ga podprli. 

Končujem 27. zasedanje in se zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje. 

(Zasedanje je bilo končano ob 13.25.) 



PRUOĆE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo pri- 

pravil, ter z datumom in opravilno številko poročila 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Branko Furlan, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: 

Našo javnost je zelo razburila novica, da italijanske oblasti v zvezi s pri- 
znavanjem socialne pomoči oziroma nekaterih pokojninskih pravic nekaterim 
kategorijam naših državljanov z območja obalnih občin (Kopra, Izole in Pirana) 
tretiraj o te osebe kot italijanske državljanje, bivajoče v coni B Londonske 
spomenice o soglasju, pri čemer uporabljajo posebno tiskovino, ki jo posreduje 
italijanska organizacija ACLI in overja generalni konzulat Italije v Kopru. 

Jugoslovanska javnost je takšno ravnanje italijanskih oblasti in organizacije 
ACLI ostro obsodila, ker meni, da ni v skladu z utrjenim stanjem, mednarodnimi 
normami in prijateljskimi odnosi med našima državama in predstavlja grobo 
vmešavanje v naše notranje zadeve. 

Zato postavljam naslednje vprašanje: 
1. Kako ocenjujejo takšno ravnanje naši pristojni organi? 
2. Ali so že kaj ukrenili, da se takoj preneha navedeni postopek italijanskih 

oblasti in da se takšne in podobne stvari v bodoče ne bodo več dogajale? 

Stane Jenko, 
poslanec republiškega zbora 

Dne 1. junija 1972 sem postavil izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije 
poslansko vprašanje, zakaj Socialistična republika Slovenije ni podaljšala zvez- 
nega zakona o skupnem skladu rizika pomorskih ladjarskih podjetij preko- 
morske plovbe. 

Dne 12. junija sem dobil odgovor na postavljeno vprašanje. Na strani 2 piše: 
»Ni nam znano, kakšen republiški zakon nameravata sprejeti Socialistična 
republika Hrvatska in Socialistična republika Crna gora v zvezi s skladom 
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rizika pomorskih ladjarskih podjetij, o katerem govori tov. poslanec Stane 
Jenko. Če bi se z njihovim zakonom nalagalo obvezno združevanje sredstev 
ladjarskih podjetij v rizičnem skladu, potem bi po potrebi lahko izdali tudi 
v Sloveniji ustrezen zakon, ki bi odredil obvezno združevanje sredstev SP Piran, 
kar lahko uzakonimo v skladu s 7. točko XXXVIII. amandmaja k novi republiški 
ustavi.« 

Znano je, da so vsa bivša zvezna sredstva (bivši zvezni ali državni kapital) 
prenesena na posamezne republike. Sklad rizika pomorskih ladjarskih podjetij 
je formiral svoja sredstva ne samo iz sredstev ladjarskih podjetij, temveč tudi 
iz zveznih sredstev in sicer iz bivšega prispevka na dohodek federaciji (15% 
prispevek na dohodek se je obračunaval in odvajal na račun federacije; 50% 
od obračunanih sredstev na dohodek ladjarskih podjetij je federacija odstopala 
skladu rizika pomorskih podjetij). 

Ce se želi oziroma če je namen Socialistične republike Slovenije, da bivša 
zvezna sredstva še naprej ostanejo v skladu rizika pomorskih podjetij, potem 
je neobhodno potrebno, da tudi Socialistična republika Slovenija izda ustrezen 
zakon, po katerem bi se ta sredstva odstopila gospodarski organizaciji SP s tem, 
da jih obvezno vnese v sklad rizika pomorskih ladjarskih podjetij. Ce gospo- 
darska organizacija ne pristopi k skladu rizika ladjarskih podjetij, se ta sredstva 
avtomatsko vrnejo republiki. 

Moram pripomniti, da so vsa ladjarska podjetja sprejela samoupravni spo- 
razum. Samoupravni sporazum določa, da se formira sklad rizika in da se 
odvedejo v ta fond vsa sredstva po pravilniku sklada. (V pravilniku so navedena 
tudi bivša federalna sredstva.) Splošna plovba je v svoj sporazum vnesla člen, 
po katerem bo sprejela določila samoupravnega dogovora ostalih jugoslovanskih 
ladjarjev, če ne bodo v nasprotju z zakoni Socialistične republike Slovenije. 

Na podlagi zgoraj navedenega postavljam izvršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije dodatno poslansko vprašanje: , 

Ali je sestavljalec odgovora na moje poslansko vprašanje z dne 1. junija 
1972 imel pred očmi, da del sredstev, ki so bila oziroma so še v skladu rizika 
pomorskih ladjarskih podjetij, pripada republiki Sloveniji, in da je zato nujen 
republiški zakon ali odlok, po katerem naj se ta sredstva odstopijo strogo 
namensko gospodarski organizaciji Splošne plovbe Piran, da jih vnese v sklad 
rizika pomorskih ladjarskih podjetij? 

Martin Košir, 
poslanec republiškega zbora 

Oprostite, da kršim eno od osnovnih pravil, da morajo poslanska vprašanja 
biti kratka. Problemi, ki zadevajo obstoj Slovencev na Koroškem, in dejstvo, 
da so nosilci gonje proti slovenski narodnostni skupnosti in Jugoslaviji pred- 
vsem tiste sile, katerih dejavnost temelji na neizkoreninjeni nacistični preteklosti 
v Avstriji, so me prisilili, da svoja vprašanja širše obrazložim. Na Koroškem 
in v Avstriji imam mnogo znancev in prijateljev, Slovencev in Nemcev. Trdno 
sem prepričan, da se z menoj strinjajo, da je treba probleme, ki jih v svojih 
vprašanjih načenjam, dokončno razčistiti in jih zaradi bodočega uspešnega 
sodelovanja z Avstrijo, ki si ga vsi iskreno želimo, dokončno likvidirati. 

26 
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Prosim, da posredujete podpredsedniku izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije in predsedniku komisije izvršnega sveta za zunanjepolitična vprašanja in 
narodnosti naslednja vprašanja: 

Velikonemška šovinistična gonja nacističnih in nazadnjaških sil proti Slo- 
vencem na Koroškem, ki je posebno oživela ob proslavi 50-letnice plebiscita in 
sedaj doživlja svojo kulminacijo, je, kot je znano, povzročila veliko zaskrblje- 
nost, ogorčenost in ostre obsodbe ne samo slovenske, temveč vse jugoslovanske 
javnosti. 

Očitno je, da ne gre samo za dejavnost, ki ogroža samo obstoj slovenske 
narodnostne skupnosti v Avstriji, temveč tudi za grobo kršitev »Državne po- 
godbe o vzpostavljanju neodvisne in demokratične Avstrije«, ki je bila pod- 
pisana 1955. leta, in sicer v tistih členih te pogodbe, ki določajo človekove 
pravice, pravice slovenske in hrvatske manjšine in razpustitev nacističnih orga- 
nizacij. 

Nacistične in nazadnjaške sile s tako dejavnostjo rušijo meddržavne odnose 
med Avstrijo in Jugoslavijo, hkrati pa odpirajo novo žarišče mednarodne 
napetosti. 

Obsodbe vredno je zlasti dejstvo, da so na delu spet sile, na katerih ne- 
varnost je Jugoslavija že večkrat opozarjala. V sedanji gonji proti Slovencem 
in njihovem ustrahovanju gre v bistvu za uresničevanje poziva Heimatdiensta 
iz leta 1970 o fizični likvidaciji slovenske manjšine. Povsem jasno je, da gre 
v teh primerih za organizacije in skupine, katerih dejavnost mora Avstrija takoj 
prepovedati po 5. točki 7. člena in po 9. členu »Državne pogodbe o vzpostavljanju 
neodvisne in demokratične Avstrije«, katere podpisnik je tudi Jugoslavija. 
Spričo vsega tega delovanja omenjenih nacističnih skupin v Avstriji in še 
posebej na avstrijskem Koroškem, kar ni samo stvar Avstrije, temveč vte med- 
narodne demokratične, antinacistične javnosti, vprašujem: 

1. Kako izvršni svet ocenjuje v vprašanju omenjene širše vidike sedanje 
gonje proti slovenski manjšini in Jugoslaviji? 

2. Ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije že argumentirano predlagal 
zveznemu izvršnemu svetu, da SFRJ uveljavi svoje obveznosti kot sopodpisnica 
državne pogodbe in zahteva največjo možno zaščito narodnostnega značaja 
slovenske skupnosti v Avstriji po črki in v duhu 7. člena državne pogodbe? 
Ah je zveznemu izvršnemu svetu predlagal, naj na podlagi točke 5 -člena 7 
državne pogodbe zahteva ukinitev vseh organizacij, katerih dejavnost ima za 
cilj odvzeti slovenskemu prebivalstvu manjšinski karakter in njegove pravice, 
ki izhajajo iz te pogodbe in drugih mednarodnih obveznosti Avstrije? 

3. Ali izvršni svet meni, da je potrebno v Združenih narodih ali v drugih 
ustreznih mednarodnih telesih sprožiti postopek za zaščito Slovencev na Ko- 
roškem, glede na to, da se grobo kršijo 6. in 7. člen državne pogodbe, deklaracija 
o človečanskih pravicah, konvencija o preprečevanju rasne diskriminacije in 
drugi pomembni mednarodni dokumenti, ki obvezujejo tudi Avstrijo? 

4. Ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije predlagal zveznemu izvršnemu 
svetu, da bi v duhu poziva generalnega sekretarja OZN dr. Kurta Waldheima 
o preprečevanju mednarodnega terorizma sprožil ustrezni postopek za prepre- 
čitev tudi takih oblik terorja, kot se v zadnjih dneh uveljavlja nasproti slovenski 
narodnosti kot celoti in posameznikom na Koroškem? 

5. Ah misli izvršni svet predlagati pristojnim organom federacije, da na 
podlagi 9. člena državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične 
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Avstrije zahteva od nje ukinitev vseh organizacij, ki koreninijo v nacistični 
preteklosti, in poročanje o tem v Združenih narodih? 

6. Ustaške teroristične organizacije in slovenska belogardistična emigracija 
na ozemlju Avstrije nemoteno delujejo proti SFRJ. Kakšne korake je ali bo 
naredil izvršni svet pri pristojnih organih federacije, da se na podlagi 9. člena 
2. točke državne pogodbe takoj ukinejo vse ustaške teroristične organizacije in 
da se prepreči sovražno delovanje slovenske belogardistične emigracije? Ob 
pomoči reakcionarnih in nacističnih sil v Avstriji te grupacije ogrožajo varnost 
Jugoslavije, hkrati pa tudi mir v tem delu Evrope. Vse te sile skupaj in vsaka 
posebej tudi stalno zavirajo prijateljske stike avstrijskih demokratičnih sil z 
Jugoslavijo in onemogočajo, da se odnosi med Jugoslavijo in Avstrijo kljub 
našim najboljšim željam razvijajo na trdni in trajni podlagi. 

7. Ali je izvršnemu svetu znano, ali je Avstrija izpolnila 10. člen državne 
pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije, ki Avstrijo zave- 
zuje, da bo obdržala v veljavi in nadaljevala izvajanje načel iz zakonov in 
drugih predpisov, ki sta jih avstrijska vlada in parlament sprejela 1. maja 1945 
in ki jih je zavezniška komisija za Avstrijo odobrila; ta načela imajo po državni 
pogodbi za cilj odpravo ostankov nacističnega režima in vzpostavitev demokra- 
tičnega sistema. V tem členu se Avstrija nadalje zavezuje, da bo izpopolnila 
zakonske in upravne ukrepe, ki so jih sprejeli ali se uporabljajo od 1. maja 
1945 naprej, ter da kodificira in izvaja načela, navedena v členih 6, 8 in 9 
državne pogodbe. V omenjenem 10. členu je tudi obveznost Avstrije, da, če tega 
že ni naredila, ukine ali spremeni vse zakonske in upravne ukrepe, ki jih je 
sprejela od 5. marca 1933 do 30. aprila 1945. leta in ki so v nasprotju z načeli, 
navedenimi v členih 6, 8 in 9 državne pogodbe. 

Glede na važnost postavljenih vprašanj želim, da mi podpredsednik izvršne- 
ga sveta skupščine SR Slovenije in predsednik komisije izvršnega sveta za 
zunanjepolitična vprašanja in narodnosti na vsako postavljeno vprašanje posebej 
odgovori na seji republiškega zbora skupščine SR Slovenije dne 20. oktobra 1972. 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Znano je, da je zvezni sekretariat za zunanjo trgovino na predlog zvezne 
gospodarske zbornice odobril »Slobodi« Cačak izvoz 100 000 štedilnikov v ZSSR 
in Poljsko zunaj letos že zaključenega kontingenta 60 000 štedilnikov. 

Vprašujem: 
1. Kako je mogoče v enotnem gospodarskem prostoru izvajati take vrste 

protekcionaško gospodarsko politiko, zaradi katere je prizadeto posebno »Go- 
renje«? 

2. Kakšne bodo posledice, če bo »Gorenje« iz protesta odpovedalo članstvo 
v skupnosti proizvajalcev v zvezni gospodarski zbornici? 

3. Ali je že znano, kakšno stališče je v omenjenem sporu zavzela komisija 
zveznega izvršnega sveta za ekonomske odnose s tujino, ki je nedavno obrav- 
navala poročilo zveznega sekretariata za zunanjo trgovino in zvezne gospodarske 
zbornice o špekulacijah in drugih nepravilnostih v zunanji trgovini? 

26* 
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Drugo vprašanje 

Znano je, da ima Ljubljanska banka zaradi svojega korektnega poslovanja 
zaupanje doma in v tujini. Ukrepanje skopske železarne oziroma skopske 
Stopanske banke pa deluje tako, kot da bi nas hotelo prepričati, da Ljubljanska 
banka ni vredna zaupanja. Tako sklepam iz poročila »Dela« dne 20. julija 1972. 
Po tem poročilu zahteva skopska železarna prek skopske Stopanske banke 
obvezen polog akceptnega naloga pri nakupu bele pločevine za vsa slovenska 
podjetja. Kupci bele pločevine iz Slovenije — v prvi vrsti Gorenje, Emo in 
Kovinotehna — so do zdaj lahko zahtevali in tudi dobili od Ljubljanske banke 
garancijo v takšni obliki, da je lahko skopska železarna uveljavila svoje pravice 
takoj, ko proizvajalec ne bi plačal svojih obveznosti. S tem pa se v Skopju ne 
zadovoljujejo več. Zahtevajo akceptne naloge. Tako omalovaževanje in ne- 
zaupanje pa Ljubljanska banka upravičeno zavrača, saj za njo pogoji, ki jih 
postavlja skopska banka, niso sprejemljivi. 

Ivan Simončič, namestnik generalnega direktorja Ljubljanske banke, je 
stališče svoje ustanove takole pojasnil: 

»Takšne akceptne naloge v medbančnih odnosih odklanjamo, čeprav za nas 
ne pomenijo večjega bremena, kot smo ga bili do zdaj pripravljeni sprejeti. 
Smo proti temu, da bi uporabili enake metode proti solidnim partnerjem kot 
proti nesolidnim. Praktično taka zahteva pomeni, da bančna garancija ničesar 
ne pomeni.« 

Po mojem mnenju je Ljubljanska banka ravnala pravilno, ko je obvestila 
skopsko, da akceptnih nalogov ne bo izdajala, hkrati pa predlagala, naj o sporu 
odločijo pristojni organi ali častno razsodišče. 

Res je, da je v Jugoslaviji mnogo bank, ki niso likvidne, zato morda kdo 
podobno misli tudi o Ljubljanski banki, ki je doslej ohranila stopnjo likvidnosti 
po veljavnih predpisih, zato je bila vedno sposobna poravnati svoje obveznosti. 
Glede tega tudi v prihodnje ne bo problema, saj posluje Ljubljanska banka 
v skladu z zakoni in stabilizacijskimi ukrepi Kot sem že omenil, gre za belo 
pločevino, to je za monopolno blago. Slovenska podjetja — zlasti Emo, ki je že 
tako v težavah — so se znašla še v novih težavah. 

Po drugi strani pa je znano, da skopska železarna belo pločevino pretežno 
izvaža v Grčijo po nižjih cenah, kot jo plačujejo in so jo pripravljeni plačati 
domači proizvajalci tudi v naprej, da jo le dobe. 

Vprašujem: 
— Ali se je na enotnem jugoslovanskem trgu dovoljeno nekaznovano vesti 

tako, kot se vede skopska Stopanska (gospodarska) banka oziroma skopska 
železarna do svojih partnerjev v Sloveniji? 

— Ali, vsesplošno nezaupanje tudi do tistih, na katerih temelji zdrav razvoj 
našega gospodarstva, ne ustvarja ozračja, ki je škodljivo za medsebojno gospo- 
darsko sodelovanje in v končni fazi za toliko poudarjene integracijske procese, 
ki jih brez zaupanja ni mogoče doseči? 

Da ne postavljam vprašanja, kako lahko takšno povsem neutemeljeno 
nezaupanje do največje slovenske banke vpliva na mednacionalne odnose. 

Poslužujoč se podatkov iz istega vira (»Delo« z dne 21. 7. 1972), postavljam 
še drugo vprašanje. Odgovor nanj naj bi osvetlil hudo kršenje poslovne morale, 
združeno s precejšnjo gospodarsko in politično škodo, končno pa tudi grobo 
prisvajanje tujega denarja in zlorabo zaupanja. 
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»Kovinar« z Jesenic je sklenil konec leta 1969 pogodbo s poslovnim zdru- 
ženjem »Agromakedonija« Skopje o uvozu strojne opreme v vrednosti 413 355 
nemških mark oziroma 1 955 367 dinarjev. »Kovinar« je v aprilu naslednjega 
(1970) leta nakazal dinarska sredstva v celoti. Dobavni rok za strojno opremo po 
posebnem naročilu je bil 12 mesecev in bi morala »Agromakedonija« odpreti 
akreditiv konec novembra 1970, tega pa ni storila. 

Za opremo, ki leži v javnih skladiščih v ZRN, so stroški skladiščenja in 
obresti na zamrznjen kapital mesečno 2611,60 nemških mark, v osemnajstih 
mesecih že 47 008,80 nemških mark. Tudi dobavitelj iz ZRN je po večkratnih 
brezuspešnih urgencah, potem ko je obvestil zastopstvo Jugokomore iz Frank- 
furta na Maini in trgovinskega atašeja nemškega veleposlaništva v Beogradu, 
sprožil postopek pred mednarodnim sodiščem. 

Sredi julija lani je višje gospodarsko sodišče v Ljubljani izreklo sodbo 
v korist »Kovinarja«. »Agromakedonija« se je pritožila na vrhovno sodišče 
v Beogradu, ki je izdalo sodbo, naj višje gospodarsko sodišče v Ljubljani o vsem 
ponovno razsodi. Sredi junija letos je višje gospodarsko sodišče v Ljubljani 
razsodilo natanko tako kot prvič. Ugotovilo je, da je >xKovinar« opremo po 
pogodbi plačal, uvoznik pa se za izpolnitev pogodbe ni zmenil in si je sredstva 
kratkomalo prilastil. »Agromakedonija« je brzojavno napovedala pritožbo. Ven- 
dar do danes ni ne pojasnila, niti pritožbe, niti pravomoćne sodbe. 

Iz podatkov SD|K v Zagrebu, kjer je predstavništvo »Agromakedonije«, se 
da razbrati, da ima direktor podružnice nad 10 000 din mesečnih dohodkov. Iz 
oglasov, ki jih »Agromakedonija« objavlja v dnevnem tisku, je mogoče izvedeti, 
da gre za »gigant pod južnim soncem«, za uvoznika s številnimi zvezami doma 
in na tujem. 

Vprašujem: 
—' Kako naj pridejo do svoje pravice taki hlapci Jerneji, kakršnih je v 

»Kovinarju« 234, potem ko so se najprej poslužili redne sodne poti, sedaj pa 
so poslali 16 prošenj, tako tudi maršalatu, partijskim, sindikalnim in drugim 
zveznim, republiškim in mestnim organizacijam? 

Ko sosed »Kovinarja« — »Plamen« v Kropi — poziva slovenske in jugo- 
slovanske delavce, naj opravijo ob sobotah 80 ur prostovoljnega dela, da bi čim 
hitreje stabilizirali gospodarstvo, ne morejo delavci »Kovinarja« doseči od 
»Agromakedonije«, da jim dobavi že plačane stroje! 

Znano je, da podobni primeri niso osamljeni. Kako dolgo jih bomo še 
tolerirali, čeprav nam rušijo stabilizacijske napore in nam jemljejo ugled tudi 
v tujini? 

Glede na to, da se bo republiški zbor predvidoma ponovno sestal šele 
septembra, prosim za pismeni odgovor prej ko mogoče, da ne bi nastala pre- 
velika škoda, če bi omenjeni zadevi in druge, začeli reševati šele po parlamen- 
tarnih počitnicah. 

Tretje vprašanje 

Glede na to, da Narodna banka Jugoslavije' še ni izpolnila zapadlih ob- 
veznosti iz primarne emisije o SR Slovenije, vprašujem: 

Ali ne bi mogel izvršni svet SR Slovenije oziroma njegov sekretariat za 
finance — z utemeljitvijo, da so ta sredstva nujno potrebna za kreditiranje 
prizadetih, ki so jim nedavne katastrofalne poplave in neurja s točo povzročile 
ogromno škodo — doseči, da se zapadla obveza takoj izpolni? 
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Četrto vprašanje 

Republiški informativni bilten je po »Vjesniku u srijedu« dne 26. septembra 
1972 objavil vest, da je Ljubljanska banka v sodelovanju z »Emono« iz Ljub- 
ljane in »Iskro« iz Kranja ustanovila podjetje v Frankfurtu, to, podjetje pa 
je ustanovilo dve ilegalni podjetji »Meridex« v Frankfurtu in »Kredex« v 
Miinchnu, 

Istega dne kot »Vjesnik u srijedu« pa je »Borba« objavila vest, da ima 
tudi republiški cestni sklad 122,8 mio primanjkljaja. 

Glede podatka v »Borbi« o primanjkljaju v cestnem skladu Slovenije 
poslanci vemo, da je republiški zbor na svoji seji dne 16. maja 1972 pod točko 
11 obravnaval predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji 
cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in Hoče—Leveč in ga sprejel. Z 
njim je cestnemu skladu SR Slovenije zagotovil tudi sredstva za pokritje 
primanjkljaja, ki ga »Borba« registrira s 128-dnevno zamudo. 

Prosim odgovor na naslednje vprašanje: 
— Koliko so utemeljeni očitki »Vjesnika u srijedu« oziroma zveznega 

deviznega inšpektorata glede inozemskega poslovanja Ljubljanske banke, Emone 
in Iskre? 

Peto vprašanje 

Kako ocenjujejo slovenski in jugoslovanski forumi sklep organizacij ko- 
roških Slovencev, da bodo — zaradi grobega kršenja 7. člena avstrijske državne 
pogodbe — internacionalizirale koroško vprašanje? 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Odlok zveznega izvršnega sveta o zvišanju stopnje osnovnega prometnega 
davka od prodaje gradbenega materiala v trgovini na drobno na 18,5 oziroma 
40 % občani ostro kritizirajo in to tem bolj, ker je znano, da ima federacija 
velike presežke v letošnjem proračunu dohodkov. 

Odlok je močno prizadel kmete — še posebej na poplavnih področjih — 
ker se kmetje, ki sodelujejo z gradbenimi podjetji —• zlasti za manjša dela — 
težje izognejo plačilu tega davka. 

Povsem nerazumljivo je tudi, da morajo proizvajati cementarne cement 
celo z izgubo — tako vsaj trdijo — ker ne dobijo odobrenja za zvišanje cen, 
kljub temu pa se cena vsaj za zasebne kupce zvišuje za 10 %>, seveda v korist 
državnega proračuna. 

Zaradi povišanja cene pivu so zlasti prizadeti občani z nizkimi dohodki. 
Prosim izvršni svet, da pove, ali je dal soglasje za zvišanje prometnega 

davka in s čim utemeljuje upravičenost zvišanja. 

Franc Petauer, 
poslanec gospodarskega zbora 

V Ur. 1. SFRJ št. 40 z dne 3/7-72 je bil na strani 853 objavljen popravek 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o maksimiranju cen za vse pro- 
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izvode in storitve, objavljenega v Ur. 1. SFRJ 31/72. V odloku je v tč. 3 že 
predpisano, da se odlok ne bo uporabljal za nekatere industrijske proizvode in 
da smejo oblikovati delovne organizacije prodajne cene za te proizvode po tržnih 
razmerah. Takšna formulacija je tudi v pravnem soglasju z 2. odstavkom 18. čle- 
na zakona o družbeni kontroli cen (Ur. 1. SFRJ 25/72), ki pravi: 

»za proizvode, za katere se cene prosto oblikujejo v proizvodnji, praviloma 
ni dovoljeno predpisovati ukrepov neposredne družbene kontrole cen v predelavi 
in prometu.« 

Trgovske delovne organizacije torej smejo oblikovati prodajne cene po 
tržnih razmerah in so to tudi storile. 

Popravek v 40. št. Uradnega lista pa v celoti spreminja režim oblikovanja 
cen v trgovini, zato v danem primeru ne gre za popravek, ampak za spremembo 
odloka, ki ga mora sprejeti ZIS. Resno namreč dvomim, da bi se tako bistvena 
napaka lahko prikradla v Uradni list in bila v nasprotju z izvirnikom oziroma 
z gradivom, ki so ga imeli ob razpravi v rokah člani ZIS. Če je moja domneva 
pravilna, gre torej za ponarejanje državnega akta. 

V zvezi s tem naslavljam na izvršni svet naslednja vprašanja: 
1. Ali je izvršni svet skupščine SRS oziroma njegov predstavnik soglašal 

s popravkom v Uradnem listu SFRJ št. 40, ki zadeva odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve, objavljen 
v Uradnem listu SFRJ št. 31/72? 

2. Če je izvršni svet skupščine SR Slovenije oziroma njegov predstavnik 
soglašal s popravkom, objavljenim v Uradnem listu SFRJ št. 40, kako se potem 
lahko razume zakon o družbeni kontroli cen (Uradni list SFRJ št. 25/72), ki 
pravi: »za proizvode, za katere se cene prosto oblikujejo v proizvodnji, pra- 
viloma ni dovoljeno predpisovati ukrepov neposredne družbene kontrole cen 
v predelavi in prometu«? 

3. Ce izvršni svet SR Slovenije ni bil konzultiran glede popravka v Urad- 
nem listu št. 40 in če popravek ni posledica tiskarske pomote, kaj bo izvršni 
svet SR Slovenije storil, da varuje zakonitost pri izdajanju državnih aktov? 

Prosim, da mi predstavnik izvršnega sveta SR Slovenije odgovori na po- 
stavljena vprašanja na prvem naslednjem zasedanju gospodarskega zbora. 

Tone Polajnar, 
poslanec gospodarskega zbora 

42. člen zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe (Uradni 
list SRS, št. 27/72) določa, da se za stavbno zemljišče po tem zakonu šteje: 

— zemljišče, ki je komunalno opremljeno po veljavnem urbanističnem in 
zazidalnem načrtu in je namenjeno za graditev, 

— zemljišče, za katero je pristojni urbanistični organ izdal lokacijsko 
dovoljenje, 

— zemljišče, na katerem je stavba in zemljišče, ki je potrebno za njeno 
redno uporabo. 

19. člen zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem podobno 
določa, da so kmetijska zemljišča vsa obdelovalna, neobdelovalna in gozdna 
zemljišča ter gozdovi, ki služijo kmetijski ali gozdni proizvodnji. Izvzeta so le 
tista zemljišča, ki so v mejah, zajetih z urbanističnim ali zazidalnim načrtom, 
razen če niso po teh načrtih določena za kmetijsko oziroma gozdno dejavnost. 
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1. člen zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67) pa 
za urejanje, rekonstrukcijo in asanacijo naselij, komunalno opremljanje naselij 
ter varstvo družbenih prostorskih koristi predpisuje štiri vrste urbanistične 
dokumentacije, in sicer urbanistični program, urbanistične načrte, zazidalne 
načrte in urbanistične rede. Občinske skupščine tako izdelujejo urbanistične 
programe za celotno območje občine, za posamezna mesta urbanistične načrte, 
za posamezna območja v mestih pa tudi za večja naselja zazidalne načrte, za 
manjša naselja in pa za dopolnilno gradnjo na že delno zazidanih področjih pa 
urbanistične rede. Stavbna zemljišča se torej določajo tudi z urbanističnim 
redom. V naši občini se na primer pretežna večina stavbnih zemljišč ureja z 
urbanističnim redom, ker smo se opredelili za gradnjo predvsem na tistih 
področjih, ki so že načeta z gradnjo in zato tudi ne pridejo v poštev za inten- 
zivno kmetijsko obdelavo. 

Po zakonu o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem pa sedaj 
ni mogoč niti promet s stavbnimi zemljišči niti občina nima predkupne pravice. 
Tako so občine ostale naenkrat brez razpoložljivih, predvsem že delno komu- 
nalno opremljenih stavbnih zemljišč. Ker zazidalnih načrtov ni mogoče izdelati 
v kratkem času, bo tako zavrta individualna stanovanjska gradnja. 

Na posvetu urbanističnih in premoženjskopravnih referentov občin, ki ga 
je sklical republiški sekretariat za urbanizem dne 19. 7. 1972, je predstavnik tega 
sekretariata tolmačil zakon tako, da je promet s stavbnimi zemljišči, ki so 
določena z urbanističnimi redi, prost. Sodišča, ki naj bi ta promet izvajala, pa 
vztrajajo, da so to kmetijska zemljišča ter zato prodaja ni mogoča. 

2. alinea 42. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice 
uporabe tudi ni jasna. Lokacijsko dovoljenje je mogoče na podlagi 22. člena 
zakona o urbanističnem planiranju izdati šele, ko investitor dokaže, da lahko 
razpolaga z zemljiščem, razen v primerih, ko gre za gradnjo cest. Ali je mogoče 
to tolmačiti tako, da gre za zemljišče, glede katerega je bilo razlaščencu izdano 
lokacijsko dovoljenje, pa je kasneje s spremembo urbanistične dokumentacije 
spremenjena namembnost zemljišča, ali pa da se to določilo nanaša le na 
gradnjo cest? 

Zato postavljam naslednja vprašanja: 
1. Ali je mogoč promet z zemljišči, ki so z urbanističnimi redi določena kot 

stavbna? 
2. Ali ima občinska skupščina na teh zemljiščih predkupno pravico? 
3. Kako tolmačiti 2. alineo 42. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem 

prenosu pravice uporabe? 
Zakon o davku na promet nepremičnin določa v 4. členu, da se prometni 

davek ne plačuje >— 
3. če občina odkupi nepremičnino, ki ji je potrebna za uresničevanje njenih 

nalog po sprejetih urbanističnih dokumentih; 
7. če gre za prenos nepremičnin na podlagi kupne pogodbe, ki je sklenjena 

namesto razlastitve. 
Vprašanje je, katere naloge uresničuje občina po sprejetih urbanističnih 

dokumentih. Prav tako ni jasno, katera kupna pogodba je sklenjena namesto 
razlastitve. 

Zakon o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se prido- 
bivajo v nekmetijske namene, določa v 1. členu, da se uvaja na promet 
kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo za uporabo v nekmetijske namene, po- 
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seben republiški davek na promet kmetijskih zemljišč. Zakon ne pove, kaj je 
kmetijsko zemljišče. Ne pove pa tudi, kateri pridobitelj lastninske pravice ali 
pravice uporabe mora plačati ta davek, če se zemljišče večkrat prenese od 
tistega, ki ga je uporabljal v kmetijske namene, na končnega uporabnika v 
nekmetijske namene. 

Prosim, da mi na vprašanja odgovorite po možnosti na prvi prihodnji seji 
gospodarskega zbora, ki bo predvidoma konec meseca septembra. 

Otmar Sekavčnik, 
poslanec gospodarskega zbora 

Tovariš predsednik, iz poročil tiska je razvidno: 

1. Različne tako imenovane »patriotične« organizacije na avstrijskem Ko- 
roškem s svojo dejavnostjo ustvarjajo ozračje, ki omogoča uveljavljanje na- 
cistične in rasistične miselnosti nasproti slovenski manjšini. V ponazoritev naj 
navedem samo to, da je povsem jasno, da je sedanja gonja proti slovenski 
manjšini v duhu poziva Heimatdiensta iz leta 1970, da bo mir na Koroškem 
zavladal le tedaj, ko bo slovenska manjšina fizično likvidirana. 

2. Po podatkih, ki jih je med drugim zbral tudi odbor koroških partizanov 
v SRS, je razvidno, da so v vodstvu »patriotičnih organizacij« tudi nekdanji 
aktivni člani nacistične stranke, ki so se udeležili tudi zadnjih pohodov proti 
slovenski manjšini. 

3. Sodelovanje mladih ljudi v terorju proti slovenski manjšini in ustraho- 
vanju njenih pripadnikov dokazuje, da gre za mladino, ki je rasla v šovini- 
stičnem, nacističnem in protislovenskem okolju. To pomeni, da sta njihovo 
delovanje in miselnost plod političnega ozračja, v katerem živijo, neposrednega 
delovanja določenih sil na Koroškem v protislovenskem, nacističnem duhu, 
kakor tudi dolgoletnega ignoriranja avstrijskih oblasti obveznosti iz državne 
pogodbe in še posebej pravic slovenske narodnosti nasploh. 

4. Kot je znano, v Avstriji še vedno nemoteno delujejo nekatere ustaške 
organizacije in baze za zločinske vpade v Jugoslavijo. V avstrijskem tisku smo 
opazili tudi priporočilo, da na ustaše ne bi smeli gledati podcenjevalno, saj gre 
za avstrijske zaveznike iz II. svetovne vojne. 

Povsem jasno je, da imajo ustaške in tako imenovane »patriotične« organi- 
zacije, kar se Jugoslavije tiče, povsem identične cilje, to je predvsem rušenje 
dobrih odnosov in vsakršnih pozitivnih stikov z Jugoslavijo. V ponazoritev naj 
navedem samo reakcionarno, velikonemško in proti jugoslovansko delovanje ne- 
katerih krogov na Koroškem v zvezi z obmejnimi gospodarskimi odnosi. 

Ali je izvršni svet že ugotovil, kakšna je objektivna medsebojna povezanost 
med ustaškimi in rasističnimi krogi na Koroškem in Štajerskem? 

Kakšni so rezultati naših zahtev, da se prepove znani »Totengedankbuch« 
in odstrani spomenik v Grazu? Ali je izvršnemu svetu znano, kaj so avstrijske 
oblasti ukrenile proti avtorjem teh dveh dejanj, predvsem proti »-Društvu 
nemških Spodnjih Štajercev v Avstriji«, kateremu načeluje tudi nekdanji nacist 
iz Celja Hermann Rakusch? 

,Ali je izvršni svet že predlagal, da se prepove delovanje nacističnih in 
protislovenskih organizacij, v skladu z obveznostmi Avstrije iz državne pogodbe? 
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Jože Slavič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu skupščine tole vprašanje: 

Kako se bo izvajala druga multilateralna kompenzacija v tem letu? 
a) ali so predvideni drugačni načini prijav udeležencev? 
b) ali je zagotovljeno, da bo trajala manj časa? 
c) kako bo zagotovljena gospodarska smotrnost poteka odplačil — priori- 

teta? 
Po izkušnjah vemo, da je prav pri tem zadnjem največ nepravilnosti. 

Jože Melanšek, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Prvo vprašanje 

Ob uveljavljanju prve faze ustavnih sprememb se vse bolj pojavljajo vpra- 
šanja temeljne organizacije združenega dela (TOZD). Ker so mnenja zelo 
različna, postavljam za področje vzgoje in izobraževanja naslednja vprašanja: 

1. Kaj meni republiški sekretariat za prosveto in kulturo o TOZD v šolstvu: 
a) v osnovnem šolstvu, 
b) v srednjem šolstvu in 
c) v višjem in visokem šolstvu? 
2. Kako se pojmuje TOZD v teh šolskih zavodih? 
3. Kakšno je stališče izvršnega sveta SRS do tega problema? 
Prosim za odgovor na prihodnji seji! 

Drugo vprašanje 

Z zakonom o izločanju dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks 
v letu 1972 na posebne račune (Ur. 1. SFRJ, št. 39-396/72) se omejujejo ta 
sre,dstva zaradi politike omejevanja proračunske in druge porabe, ki prizadene 
po tem zakonu tudi sklade temeljnih izobraževalnih skupnosti, skupnosti otro- 
škega varstva idr. 

V zvezi s tem postavljam naslednja vprašanja: 
1. Koliko časa bomo še soglašali, da so izdatki za vzgojo in izobraževanje 

proračunska potrošnja? 
2. Ali so predstavniki SR Slovenije sodelovali pri pripravi tega zakona in 

kako tolmači izvršni svet SRS 14% omejitev tudi za področje vzgoje in izobra- 
ževanja? 

3. Kako tolmači izvršni svet 2. odstavek 2. člena omenjenega zakona in ali 
niso po naših stališčih do samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov 
ta področja izvzeta v SR Sloveniji? 

4. Ali ni bilo s tem porušeno stališče (družbenoekonomska izhodišča za leto 
1972) SR Slovenije za leto 1972? 

5. Ali smo in za koliko odstotkov smo prekoračili to stopnjo v SR Sloveniji: 
a) sredstva proračuna, 
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b) skladi občin, 
c) skladi temeljnih izobraževalnih skupnosti, otroškega varstva itd. 
Ali nismo ostali v mejah predvidenih 16%»? 
6. Kako se opravičuje porast v šolstvu, otroškem varstvu idr., če je bil 

zavod predan svojemu namenu šele ob koncu leta 1971 in s tem ni bremenil 
oziroma povečal zneska skladov za leto 1971. Za leto 1972 pa pomeni to povečani 
obseg dela, kar pa nikakor ne moremo šteti za običajni porast, ampak povečani 
obseg dela. Kaj meni izvršni svet o tem? 

7. Ali zakon res omogoča stabilizacijo našega gospodarstva v SFRJ in SRS 
in za koliko se bo zmanjšala stopnja inflacije? 

8. Ali ta ukrep ne negira ustavnih dopolnil in sporazumevanja ter do- 
govarjanja? 

Prosim za odgovor na prihodnji seji! 

Tretje vprašanje 

Znano je, da smo na predlog izvršnega sveta SRS sprejeli v skupščini 
program gradnje srednješolskih zavodov in v ta namen je SR Slovenija zago- 
tovila 3 milijarde S din. Ta sredstva, oplemenitena z deleži občin, pomenijo 
skupno 10 milijard S din. Ker se zadeva dokaj čudno zavlačuje, postavljam 
naslednja vprašanja: 

1. Zakaj se tako dolgo zavlačuje razdelitev teh sredstev in koliko časa bo 
trajalo, da bodo likvidna delno in v celoti? 

2. Koliko in katere občine (šole) bodo gradile iz tega naslova? 
3. Kako poteka celotno prizadevanje za gradnjo srednjih šol in kaj je 

z akcijo gradnje domov za dijake srednjih šol? 
4. Kdo bo razpolagal s sredstvi, ki ne bodo takoj likvidna, in v katere 

namene se bodo uporabljala do takrat? 
Prosim za odgovor na prihodnji seji! 

Četrto vprašanje 

Vse bolj pogosti so razpisi za razredni pouk. Podeželske šole (celo v razvitih 
občinah) so brez učiteljev. Vpis na pedagoško akademijo za razredni pouk je 
čedalje manjši. Sole, ki bi popolnoma nadomestila nekdanje učiteljišče, nimamo. 

Zato postavljam naslednja vprašanja: 
1. Kaj meni izvršni svet SRS v zvezi s problematiko učiteljev za razredni 

pouk? 
2. Kako se namerava odpraviti vrzel, ki se pojavlja ob tem? 
3. Ali je možno, da bi ta problematika čimprej prišla na dnevni red pro- 

svetno-kulturnega zbora skupščine SRS? 
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PREDLOG SKLEPOV IN PRIPOROČIL 

za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva 
v Socialistični republiki Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora razpravljala o stanju 
in problematiki sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji in 

ugotovila : 

Varovanje ustavnosti in zakonitosti je v samoupravni socialistični družbi 
ena temeljnih nalog vseh družbenih subjektov. Med temi imajo posebno od- 
govornost sodišča in javna tožilstva, ki v skladu s svojimi pristojnostmi na 
podlagi ustave in zakona varujejo pravice občanov in delovnih ljudi, organizacij 
združenega dela in drugih organizacij ter pravice in interese socialistične druž- 
bene skupnosti. 

Sodišča in javno tožilstvo so v povojnem obdobju večinoma uspešno oprav- 
ljala svoje naloge, izvirajoče iz razvojnih procesov in dogajanj v naši družbi. 
Š svojo družbeno angažiranostjo so pripomogla k stabilnejšemu razvoju druž- 
benega sistema, samoupravnih socialističnih družbenih odnosov in k zago- 
tavljanju ustavnosti in zakonitosti. 

Pri tem pa je potrebno ugotoviti pomanjkljivosti, ki zavirajo skladnejši 
razvoj pravosodja s celotnim razvojem družbenega sistema. Te so predvsem 
naslednje: 

— Vloga in položaj sodišč in javnega tožilstva nista prilagojena doseženemu 
razvoju samoupravljanja in spremenjenim funkcijam družbenopolitičnih skup- 
nosti, zato bo to osrednje vprašanje v drugi fazi ustavnih sprememb na tem 
področju. 

— Družbenopolitične skupnosti so doslej posvečale premajhno pozornost 
problematiki sodišč in javnega tožilstva, zaradi česar ti organi niso bih v za- 
dostni meri vključeni v razvojne tokove naše družbe in zato zaostajajo za 
splošnim družbenih razvojem. 

— Pomanjkanje ustreznega ozračja za preprečevanje družbeno škodljivih 
pojavov v določenih sredinah, pomanjkljivo družbeno nadzorstvo, premalo 
usklađeno delovanje organov nadzora in odkrivanja pri zatiranju kriminalitete 
ter nezadostna učinkovitost teh organov, sodišč in javnega tožilstva je imelo za 
posledico tudi premajhno učinkovitost boja proti družbeno negativnim pojavom, 
kar povzroča nezaupanje občanov in družbe do organov, ki jim je družba 
zaupala in naložila nalogo čuvanja ustavnosti in zakonitosti. 

— Obstajajo velike vrzeli pri pravnem urejanju družbenih odnosov. S po- 
zitivnimi predpisi predvsem ni urejena vrsta civilnopravnih razmerij in so 
sodišča prisiljena uporabljati pravna pravila, ki so veljala v starem družbenem 
sistemu in jih prilagajati današnjim potrebam. S predpisi tudi nista urejena 
nepravdni in izvršilni postopek. Obstaja tudi večje število pomanjkljivih splošnih 
aktov organizacij združenega dela in drugih organizacij. 
  Materialni pogoji za delo sodišč in javnega tožilstva so se sicer posto- 

poma izboljševali, vendar je potrebno ugotoviti, da sodišča in javna tožilstva 
resno zaostajajo glede uporabe znanstvenih in tehničnih dosežkov za napredkom, 
ki je že dosežen v nekaterih drugih družbenih dejavnostih. 
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f— ^Ažurnost in učinkovitost sodišč ni zadovoljiva kljub velikim prizade- 
vanjem sodnikov. Število nerešenih zadev se iz leta v leto povečuje. Razlog za 
premajhno učinkovitost sodišč je predvsem v premajhnem številu sodnikov, 
izvirajočem, v fluktuaciji sodniškega kadra, in v premajhnem interesu za delo 
v sodstvu. Ta interes je predvsem pogojen z višino osebnih dohodkov, ki še 
zaostajajo za osebnimi dohodki enako kvalificiranih delavcev v gospodarstvu, 
s prepočasnim reševanjem stanovanjskih problemov, z nezadostnim štipendi- 
ranjem, nezadostnim omogočanjem pripravniške prakse itd. Med objektivnimi 
vzroki nezadostne učinkovitosti so še: nezadostno število odvetnikov in služb 
pravne pomoči, veliko udeležencev v sodnem postopku, ki so na delu v tujini, 
pomanjkanje izvedencev, pomanjkljivosti v dostavi sodnih pošiljk po pošti itd. 

Med subjektivnimi vzroki nezadostne učinkovitosti sodišč je potrebno po- 
udariti: premajhna koncentracija postopka, odlaganje nekaterih težjih in druž- 
beno pomembnejših zadev, prelaganje obravnav za nedoločen čas, zavlačevanje 
z izdajo sodnih odločb, nezadostno obvladanje tehnike postopka s strani 
posameznih sodnikov itd. 

Sodišča in organi pravosodne uprave so sicer že sprejeli vrsto ukrepov za 
izboljšanje ažurnosti in učinkovitosti, ki pa povsod še niso dali zaželenih 
učinkov. 

—• Mreža občinskih sodišč je razdrobljena. Skoraj polovica občinskih sodišč 
ima tri sodnike ali manj. Zato ni mogoča specializacija sodnikov, ki jo terja 
razširjanje pristojnosti teh sodišč. 

— Kadrovska problematika pri sodiščih in javnem tožilstvu je zelo pereča. 
Nezasedenih je 71 sistemiziranih sodniških mest pri sodiščih splošne pristojnosti 
in 18 delovnih mest javnih tožilcev oziroma namestnikov. Na razpisana delovna 
mesta je vse manj odziva, zato praktično tudi ni mogoča nikakršna izbira 
kandidatov. Nezadovoljiva je tudi starostna struktura sodnikov. 

— Sedanji sistem štipendiranja pravnikov ni dovolj učinkovit, kar se odraža 
tudi v izredno majhnem številu pripravnikov pri sodiščih in javnem tožilstvu. 

— Skoraj povsem je zanemarjeno vprašanje podiplomskega izobraževanja 
kadrov pri sodiščih in javnem tožilstvu. Vzrok za to je predvsem v prezaposle- 
nosti sodnikov in javnih tožilcev z rednim delom, v neustrezni materialni 
stimulaciji za dodatni študij pa tudi v pomanjkanju materialnih sredstev, ki bi 
omogočala ta študij. 

— Število sodnikov porotnikov sicer narašča, ni pa ustrezna njihova 
socialna in starostna struktura in tudi dveletna mandatna doba je prekratka, 
da bi se mogli poglobiti v opravljanje sodniške funkcije. 

— Osebni dohodki sodnikov in javnih tožilcev so vsa zadnja leta močno 
zaostajali za osebnimi dohodki delavcev na ustreznih delovnih mestih v gospo- 
darstvu. S samoupravnim sporazumom o merilih za delitev dohodka in osebnih 
dohodkov, ki so ga sklenili pravosodni organi in ki se uporablja od 1. maja 
1971, so se sicer ublažile velike razlike v osebnih dohodkih delavcev na sodiščih 
in javnem tožilstvu, vendar osebni dohodki občinskih sodnikov in občinskih 
javnih tožilcev zaostajajo za osebnimi dohodki drugih pravnikov. 

— Sodišča in javno tožilstvo so doslej posvečali premajhno pozornost 
spremljanju in proučevanju družbenih odnosov in pojavov, ki so pomembni za 
uveljavljanje njihovih funkcij, in obveščanju skupščin družbenopohtičnih skup- 
nosti o izvajanju zakonov in o problemih pri njihovem delu. Evidenca sodne 
prakse je bila neenotna, premalo strokovna in organizirana, poročila sodišč 
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skupščinam pa so bila povečini rutinska letna poročila, ki so obravnavala pred- 
vsem organizacijsko in le v manjši meri družbeno problematiko. 

— Sodišča niso doslej podrobneje in kompleksno analizirala kaznovalne 
politike in na podlagi lastnih ocen, soočenih z ocenami družbe, tudi niso pod- 
vzela ustreznih konsekvenc. To pogojuje določene ocene o neustreznosti kaz- 
novalne politike, ki se vse bolj pojavljajo v javnosti. 

i— Sodišča in javna tožilstva so se doslej premalo angažirala pri seznanjanju 
širše javnosti s svojim delom in problemi. Zaradi njihove premajhne povezanosti 
s sredstvi javnega obveščanja in obratno je bila javnost pomanjkljivo seznanjena 
z delom sodišč in javnega tožilstva. 

Zaradi pomena, ki ga imajo sodišča in javno tožilstvo v utrjevanju zakoni- 
tosti in pravne varnosti občanov in delovnih ljudi ter organizacij združenega 
dela in drugih organizacij v našem družbenoekonomskem in političnem sistemu, 
in z namenom, da bi pospešili reševanje problemov, ki se pojavljajo na tem 
področju, je skupščina SR Slovenije sprejela naslednja 

I. 

stališča 

1. Pri opredeljevanju mesta in vloge sodišč in javnega tožilstva v spre- 
menjenih družbenoekonomskih in političnih odnosih je treba izhajati s stališča, 
da je ustavna pravica občanov in delovnih ljudi v organizacijah združenega 
dela in v njihovih drugih samoupravnih organizacijah, da v medsebojnih indi- 
vidualnih in kolektivnih sporih o zadevah in stvareh, ki jih samostojno urejajo 
ali z njimi razpolagajo, sami odločajo o načinu njihovega reševanja. Temeljna 
funkcija sodišč in javnega tožilstva naj bo tudi v prihodnje varovanje z ustavo 
in zakoni določene samoupravne socialistične ureditve, vendar predvsem tedaj 
in na tistih področjih, ki zahtevajo po svoji naravi intervencijo državnih 
organov. 

2. V skladu z zahtevami samoupravnega razvoja naj se z ustavnimi določ- 
bami zagotovi nadaljnji razvoj in krepitev porote. Omogočiti je treba uveljavitev 
različnih oblik sodelovanja občanov v sojenju z namenom, da bi bilo njihovo 
sodelovanje čimbolj učinkovito. 

3. Skladno s spremenjeno funkcijo družbenopolitičnih skupnosti in z novo 
opredeljeno vlogo organov pravosodja v ustavi je treba v celoti proučiti zakono- 
dajo s tega področja. 

II. 

sklepe 

1. Komisija skupščine SR Slovenije za pravosodje naj 
— aktivno sodeluje pri pripravah za sistemsko ureditev področja varstva 

ustavnosti in zakonitosti v drugi fazi ustavnih sprememb, 
— v sodelovanju s sodišči in javnimi tožilstvi daje pobude in predloge za 

spremembe in dopolnitve tistih zveznih predpisov, katerih sedanje določbe 
ovirajo uspešnejše delo sodišč in javnih tožilstev, 
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— v sodelovanju s sodišči in javnimi tožilstvi ter drugimi družbenopolitič- 
nimi dejavniki proučuje sistem in organizacijo pravosodja v samoupravni socia- 
listični družbi ter daje pobude za spremembe in dopolnitve obstoječih repu- 
bliških predpisov na področju pravosodja. 

2. Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja naj 
1—• izdela v sodelovanju s komisijo za pravosodje, z republiškim sekretaria- 

tom za pravosodje in oboo upravo in sodišči sistem volitev sodnikov in sodnikov 
porotnikov in njihove razrešitve ter izdela kriterije za imenovanje in razrešitev 
javnih tožilcev in njihovih namestnikov, 

— sprejme ukrepe za rešitev konkretnih najbolj perečih kadrovskih vpra- 
šanj in 

— pripravi sistemske rešitve za dolgoročnejšo kadrovsko politiko v sodstvu 
in javnem tožilstvu. 

3. Administrativna komisija skupščine SR Slovenije naj 
— prouči sistem nagrajevanja voljenih in imenovanih delavcev v organih 

pravosodja in predlaga ustrezne rešitve. 
4. Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj 
— pripravi predlog ukrepov, ki bodo zagotovili učinkovitejše delovanje 

organov nadzora in odkrivanja kaznivih dejanj, kot so inšpekcijske službe, 
davčna služba, organi za notranje zadeve itd. in njihovo skladnejše delovanje 
z javnim tožilstvom, 

-— prouči sistem izvajanja notranjega nadzora in odgovornosti za izvajanje 
samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela in drugih organizacij, 

—• pripravi predloge ukrepov, ki bodo zagotavljali sodiščem in javnim 
tožilstvom materialne pogoje za njihovo učinkovito in racionalno delovanje, 

— pripravi predlog za rešitev stanovanjskih problemov delavcev pri so- 
diščih in javnem tožilstvu, ki jih financira republika. 

5. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo naj 
— pripravi predlog ukrepov za izpopolnitev in nadaljnji razvoj ter moder- 

nizacijo dela sodišč v SR Sloveniji, 
■—1 poskrbi za učinkovitejši način štipendiranja študentov pravne fakultete 

za delo pri sodiščih in javnem tožilstvu, 
— v sodelovanju s sodišči in javnim tožilstvom poskrbi za izboljšanje 

stanja na področju dodatnega izobraževanja delavcev pri sodiščih in javnem 
tožilstvu (podiplomski študij, specializacija ipd.), 

— skrbi za učinkovitejše sodelovanje med sodišči in sredstvi javnega ob- 
veščanja. 

III. 

priporočila 

1. Občinske skupščine naj 
— spremljajo delo sodišč in javnih tožilstev, razpravljajo o njihovi proble- 

matiki v okviru občine, sprejmejo ukrepe za ustvarjanje potrebnih pogojev za 
njihovo učinkovito delovanje in z njimi sodelujejo pri naporih za odstranjevanje 
in preprečevanje družbeno škodljivih pojavov, 

— se zavzemajo za učinkovito sodelovanje in usklajevanje dela vseh služb 
nadzora in organov odkrivanja kaznivih in drugih protizakonitih dejanj ter 
sodelovanje teh organov s sodišči in javnimi tožilstvi, 
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— posvetijo posebno pozornost reševanju kadrovske problematike pri so- 
diščih in javnem tožilstvu na svojem območju in v ta namen sprejmejo posebne 
družbene dogovore o štipendiranju, zagotavljanju pripravniških mest, o ukrepih 
za usposabljanje kadrov za delo pri sodiščih in javnem tožilstvu kot tudi o zago- 
tavljanju drugih pogojev za delo v teh organih. 

2. Sodišča in javna tožilstva naj 
—se v izvrševanju svoje osnovne naloge doslednega zagotavljanja ustav- 

nosti in zakonitosti kot prvega pogoja za nadaljnjo graditev samoupravnega 
socialističnega sistema aktivno angažirajo pri odpravi subjektivnih vzrokov 
neučinkovitosti in neažurnosti dela sodišč, 

— posvetijo posebno pozornost družbeno negativnim pojavom v najširšem 
smislu in na to opozarjajo pristojne državne in samoupravne organe in organi- 
zacije, 

— analizirajo kaznovalno politiko in z ugotovitvami seznanjajo skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, 

i—• opozarjajo organizacije združenega dela na nepravilnosti in pomanjklji- 
vosti njihovih samoupravnih splošnih aktov, ki so jih ugotovili pri svojem delu, 

— aktivno sodelujejo pri pripravah predlogov za ustreznejšo normativno 
ureditev posameznih pravnih področij. 

3. Družbenopolitične organizacije naj 
— razpravljajo o problematiki sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji, 

spremljajo delo teh organov in s svojimi stališči pripomorejo k utrjevanju 
zavesti o ustavnosti in zakonitosti v naši družbi. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije naj izoblikuje družbene 
kriterije za izbiro kandidatov za sodnike, sodnike porotnike in javne tožilce. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije naj se posebej zavzame 
za utrditev vloge poravnalnih svetov in naj aktivno sodeluje pri pripravah za 
njihovo normativno ureditev. 

Zveza sindikatov Slovenije naj se posebej zavzame za uveljavljanje arbitraž 
kot institucij za reševanje sporov. 

4. Gospodarska zbornica SR Slovenije naj 
— si prizadeva za razvijanje odgovornosti svojih članov do družbene skup- 

nosti, za dosledno uveljavljanje ustavnih in zakonskih določil, gospodarskih 
načel in planskih smernic in za utrjevanje dobrih poslovnih običajev, 

— si prizadeva za čim večjo uveljavitev arbitraž pri reševanju sporov med 
njenimi članicami, 

•— sodeluje pri pripravah predlogov za normativno urejanje tistih pravnih 
področij, ki zadevajo medsebojna razmerja organizacij združenega dela. 

5. Sredstva javnega obveščanja naj 
— aktivno sodelujejo s sodišči in javnimi tožilstvi in objektivno seznanjajo 

javnost tako z njihovim delom kot tudi z njihovo problematiko, 
— skrbe za potrebno strokovno izobrazbo in družbeno razgledanost novi- 

narjev, ki delujejo na tem področju, in za njihovo poznavanje vloge in delovanja 
sodišč ter javnih tožilstev. 



Priloge 417 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Dom- 
žale, Postojna, Sevnica, Trebnje in Velenje, ter delegat mesta Ljubljane so na 
25. zasedanju dne 18. 9. 1972 obravnavali predlog sklepov in priporočil za 
nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Maribor ter delegat mesta 
Ljubljane, ki je govoril tudi v imenu ljubljanskih občin. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na za- 
sedanju, ta stališča republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da jih v smislu 
omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojni zbor obravnava in zavza- 
me do njih svoje stališče. 

V splošni in načelni razpravi delegatov je bila izražena podpora obravna- 
vanemu predlogu sklepov in priporočil. 

Kljub izčrpnosti tega gradiva je bilo izraženo mnenje, da v njem ni prišla do 
izraza širša analiza družbenih razlogov za sedanje neustrezno stanje pravo- 
sodja ter njegova neučinkovitost. 

Konkretno so vsi diskutanti ugotavljali izredno slabo kadrovsko stanje v 
pravosodju in opozarjali na to, da na številne razpise za sodnike in tožilce 
praktično ni odziva ali pa je ta tako skromen, da ne omogoča potrebne selekcije. 
Med vzroki za tako stanje so omenjali še vedno precej slabše osebne dohodke 
zaposlenih v pravosodju v primerjavi z gospodarstvom, perečo stanovanjsko 
problematiko in vpadanje družbenega ugleda pravosodja. V zvezi s tem je bilo 
danih več predlogov in sugestij za ukrepe na tem področju. 

Predlagano je bilo, da se štipendiranje na tem področju drugače obravnava 
kot doslej; večje pristojnosti naj bi imel pri tem republiški sekretariat za 
pravosodje in oboo upravo. 

Aktivno kadrovsko politiko na tem področju bi bilo treba podkrepiti tudi 
s hitrejšim reševanjem stanovanjskega problema s kreditiranjem stanovanjske 
gradnje ipd. 

Glede na to, da prehaja dve tretjini pravosodnih delavcev z občinskih na 
okrožna sodišča oziroma okrožna javna tožilstva so opozorili na že izoblikovan 
predlog mesta Ljubljane republiškim organom, da se financiranje stanovanjskih 
potreb v takih primerih sporazumno uredi. Sicer pa bi bilo treba podpreti 
prizadevanja v predlogu stališč, da je treba za stanovanja delavcev v pravosodju 
poskrbeti v okviru republike. 

Prav tako je bilo podprto stališče v sklepih, po katerem naj se dejansko 
ugotovi, koliko zaslužijo pravniki v gospodarstvu oziroma v pravosodju in da 
se na tej podlagi uskladijo, da ne bo takšnega prelivanja kadrov. 

Med vzroki za sedanje stanje so posebej opozorili tudi na zastarelost pred- 
pisov, kar še povečuje nujnost, da čimprej pridemo do ustreznih kodeksov. 

Drugi tak vzrok je v razmerju med sistemizacijo v pravosodju in normami, 
pri katerih še naprej vztrajamo, čeprav nimamo dovolj kadrov. Zato so ti 
preveč obremenjeni in tako se znajdemo pred dejstvom, da ti ljudje nimajo časa 
za svoje osebno izobraževanje. 

V zvezi s problemom financiranja pravosodja so se zavzeli za to, da bi bilo 
treba ob prenosu pristojnosti sočasno videti, kakšen del sredstev je treba pre- 
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nesti na občinske skupščine, ki financirajo občinska sodišča. Pri tem pa bi bilo 
nujno treba upoštevati ne le osebne dohodke, temveč tudi vsaj najnujnejše 
materialne izdatke, to je tudi sredstva za modernizacijo dela sodišč. Verjetno bi 
bilo treba razpravljati v zvezi s tem tudi o bolj smotrni organizaciji pravosodja. 
(Delegata občine Ljubljana in Celje.) 

Posebej pa je bila v razpravi podčrtana potreba, da v prihodnje najdemo 
boljše samoupravne vezi med pravosodnimi institucijami in nosilci združenega 
dela. Tu gre tako za zagotovitev večjega vpliva delovnih ljudi na te institucije 
kot tudi za to, da bodo te institucije imele podporo delovnih ljudi za svoje delo, 
saj je znano, da so tožilstva uspela nekatere zadeve uspešno rešiti šele ob 
ustrezni družbenopolitični klimi in podpori delovnih ljudi, zlasti po tretji 
konferenci Zveze komunistov Slovenije, po drugi konferenci Zveze komunistov 
Jugoslavije in 21. seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije. (Maribor.) 

Št.: 7-5/72 

Ljubljana, 20. 9. 1972 

POROČILA 

Odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. septembra 1972 obravnaval predlog 
sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva v SR Slove- 
niji, ki jih je predložila v obravnavo komisija za pravosodje skupščine SR 
Slovenije. 

V načelni razpravi so člani odbora poudarili, da dokument primerno obrav- 
nava problematiko dela sodišč in javnega tožilstva in da je dovolj konkretna 
podlaga za reševanje problemov na tem področju. Pravosodni organi so po- 
memben člen pri krepitvi ustavnosti in zakonitosti, s tem pa stabilnosti družr- 
benega sistema in nadaljnjega razvoja samoupravnih socialističnih družbenih 
odnosov. Zato člani odbora podpirajo napore predlagatelja, da bi globlje anali- 
zirali problematiko, s katero se pravosodni organi pri svojem delu srečujejo. 
Predlagani sklepi in priporočila so primeren napotek vsem odgovornim družbe- 
nim dejavnikom za reševanje problematike na obravnavanem področju. 

V konkretni razpravi so člani odbora soglasno sprejeli naslednja amand- 
maja: 

4. stran, točka II/2, prva alinea 

Na koncu alinee naj se črta vejica ter doda besedilo: »ter imenovanja javnih 
tožilcev in njihovih namestnikov,«. 

Ta dopolnitev je potrebna zaradi vsebine prvotnega teksta, saj se komisija 
skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja zadolžuje, da v sodelovanju s 
komisijo za pravosodje, z republiškim sekretariatom za pravosodje in občo 
upravo, s sodišči in javnimi tožilstvi izdela sistem volitev in razrešitev sodnikov 
in sodnikov porotnikov. Glede na to, da so javna tožilstva omenjena pri tej 
nalogi, je treba vsekakor dodati predlagano besedilo, saj je imenovanje javnih 
tožilcev in njihovih namestnikov prav tako odgovorna družbena naloga kakor 
izvolitev sodnikov in sodnikov porotnikov. 
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5. stran, točka 5, prva alinea 

Na koncu te alinee naj se črta vejica in doda naslednje besedilo: »in v ta 
namen prouči ustreznost sedanje mreže sodišč,«. 

Ker se za uspešno in kvalitetno delo sodišč zahteva vedno večja specializa- 
cija sodnikov in ker se je že večkrat razpravljalo o ustreznosti sedanje mreže 
sodišč v SR Sloveniji, se republiškemu sekretariatu za pravosodje in oboo 
upravo nalaga tudi dolžnost, da prouči, ali je sedanja mreža sodišč ustrezna. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora 
Martin Košir. 

St.: 7-5/72 

Ljubljana, 20. 9. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na 38. seji odbora dne 25. aprila 
1972 obravnaval naslednja gradiva: 

— informacijo o delu gospodarskih sodišč v SR Sloveniji (skupaj z dopolnit- 
vijo te informacije), ki jo je izdelalo višje gospodarsko sodišče; 

— problemi pravosodja v SR Sloveniji — gradivo je pripravila komisija 
za pravosodje skupščine SR Slovenije; 

— osnutek sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnih tožilstev 
v SR Sloveniji, ki jih je pripravila komisija za pravosodje skupščine SR Slo- 
venije; 

— predlog za dopolnitev zakona o izvršbi za poplačilo denarnih terjatev 
uporabnikov družbenih sredstev, ki ga je sestavila komisija za pravosodje skup- 
ščine SR Slovenije. 

Poslanci so se strinjali s tem, da se o problemih dela gospodarskih sodišč 
posebej razpravlja v telesih skupščine SR Slovenije, še posebej pa v gospodar- 
skem zboru. Menili so, da bi taka obravnava morala biti v skladu z določbami 
ustave in s poslovnikom skupščine SR Slovenije pogosteje na dnevnem redu 
zasedanj skupščine. Gospodarski zbor pa naj bi pogosteje obravnaval poročila o 
delu gospodarskih sodišč. Res je, da je ta odbor, kakor tudi gospodarski zbor v 
zadnjih dveh letih obravnaval posredno tudi določena področja iz dela gospo- 
darskih sodišč, vendar bolj v zvezi s problemi, ki so jih sprožili bodisi komisija 
za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije bodisi služba družbenega knjigo- 
vodstva. 

Poslanci so podprli predlog komisije za pravosodje, da se dopolni zakon o 
izvršbi za poplačilo denarnih terjatev uporabnikov družbenih sredstev, kot je 
sicer že prej predlagalo tudi gospodarsko sodišče v Ljubljani. To so storili tudi 
zato, ker bo s sprejemom tega predloga v bistveni meri skrajšan postopek za 
izterjavo medsebojnih denarnih terjatev gospodarskih organizacij, na kar odpade 
80% dosedanjega dela gospodarskih sodišč. S tem se bodo zmanjšali tudi zelo 
visoki stroški gospodarskih organizacij za sodne takse, ki so se od 3,7 milijarde 
S din v letu 1969 povečali na okoli 5,3 milijarde S din v letu 1971 ali za več 
kot 40 ®/o. S tem in s sprejemom predloga za uvedbo malotnega postopka v zade- 
vah do 5000 din bi se obravnava teh zadev pred gospodarskimi sodišči zelo 
zmanjšala, tako da bi gospodarska sodišča svoje delo usmerila predvsem na še 
bolj ažurno in kvalitetno reševanje pomembnejših gospodarskih sporov in ka- 
zenskih zadev. 
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Glede na to, da bi mnogo spornih zadev in razmerij, ki jih sedaj rešuje 
gospodarsko sodstvo, lahko gospodarske organizacije izvensodno urejale tako, da 
bi te spore prepuščale v rešitev stalnemu razsodišču pri gospodarski zbornici 
SR Slovenije ali pa raznim oblikam stalnih ali občasnih arbitraž pri svojih zdru- 
ženjih, so se vsi člani odbora zavzeli za to, da gospodarske organizacije v pogod- 
bah uvedejo stalno prakso vnašanja arbitražnih klavzul, saj se je tako urejanje 
teh zadev pokazalo ne samo veliko hitrejše, ampak tudi znatno cenejše. 

Poslanci niso imeli pripomb h kaznovalni politiki niti ne k ažurnosti v delu 
gospodarskih sodišč v SR Sloveniji za obdobje zadnjih treh in pol let. Menili so, 
da je realna ocena predstavnika višjega gospodarskega sodišča, da se je kazno- 
valna politika gospodarskih sodišč v naši republiki v letu 1971 in v prvem 
kvartalu 1972 izboljšala v primerjavi z letoma 1969 in 1970. 

Poslanci so glede informacije o delu gospodarskih sodišč imeli še pripombo 
predvsem o odnosu gospodarskih sodišč do skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti. Izraženo je bilo mnenje, da bi gospodarska sodišča še bolj kot doslej s 
svojimi poročili morala opozarjati na družbeno negativne pojave, kar bi lahko 
delala, če bi jih sistematično spremljala in proti njim ukrepala takoj. Nekateri 
poslanci so bili mnenja, da na tako poročilo, kot je bilo predloženo, ne bi bilo 
potrebno čakati več kot dve leti. Poslanci so bili mnenja, da bi gospodarska 
sodišča za nekatere novo uvedene predpise, ki so važni za medsebojne odnose 
gospodarskih organizacij, iz svoje sodne prakse lahko kmalu ugotovila, ali so 
popolnoma v skladu z našo družbeno stvarnostjo, ali morda ne omogočajo kaz- 
niva dejanja oziroma ne dopuščajo izvršitev medsebojnih pogodbenih obveznosti. 
Po mnenju poslancev bi zlasti na tem področju gospodarska sodišča morala v 
večji meri realizirati svojo ustavno nalogo ter opozarjati skupščine občin in 
republike na take primere takoj, ko se pojavijo, ne pa dopuščati, da postane 
kršenje predpisov praksa. 

Odbor ni imel nobenih načelnih pripomb niti predlogov za spremembo ozi- 
roma dopolnitev osnutka sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnih 
tožilstev v SR Sloveniji, ki jih je pripravila komisija za pravosodje skupščine 
SR Slovenije. Odbor je menil, da je osnutek sprejemljiv. 

Odbor je menil, da je informacija o delu gospodarskih sodišč dobro sestav- 
ljena in da predstavlja realen in plastičen prikaz problematike gospodarskih 
prestopkov in prekrškov. 

Glede kadrovske problematike sodišč je bilo izraženo mnenje predvsem o 
občinskih sodiščih splošne pristojnosti v tem smislu, da bi bila potrebna bolj 
racionalna organizacija teh sodišč, kot je sedanja. Eno občinsko sodišče bi nujno 
moralo pokrivati več občin, tako da bi se znižalo število dosedanjih 42 občinskih 
sodišč. Tako bi se vplivalo na lažjo rešitev kritičnega stanja kadrov, omogočena 
pa bi bila tudi specializacija občinskih sodnikov. Tako mnenje o organizaciji 
občinskih sodišč pa v odboru ni bilo docela enotno, saj je bilo slišati tudi po- 
polnoma nasprotno mnenje: da je v cilju približevanja sodišč občanom nujno 
potrebno, da so sodišča na sedežu komun, ker bi sicer bila preveč oddaljena od 
občanov. 

Poslanci so glede odvetništva in druge pravne pomoči izrazili mnenje, da 
je ta družbena služba v mnogih občinah zelo slabo razvita ali je sploh ni. V pri- 
hodnje bi morale skupščine družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitične 
organizacije posvetiti večjo skrb za razvoj odvetništva. Isto velja tudi za po- 
ravnalne svete. 
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Poleg navedenega je bil izražen tudi pomislek glede sedanjega načina dela 
javnih tožilstev. Nekateri poslanci so menili, da v zadnjem obdobju javni tožilci 
vlagajo predloge za uvedbo postopka zaradi suma izvršitve gospodarskih pre- 
stopkov in jih brez zadostnih dokazov okvalificirajo kot kazniva dejanja. Ko se 
kasneje izkaže, da ne gre za kaznivo dejanje, pa je prepozno, saj so o uvedbi 
preiskovalnega postopka že poročali časopisi in druga sredstva javnega ob- 
veščanja. To po mnenju teh poslancev negativno deluje na poslovne odnose in 
s tem tudi na dohodek organizacij, katerih delavci (vodilni) so bili v postopku. 
S tem v zvezi je bilo izraženo tudi mnenje, da na tak način javna tožilstva 
uprizarjajo »lov na čarovnice«, kar se v nobenem primeru ne bi smelo zgoditi in 
tudi ni v skladu s proklamirano politiko. 

Odbor je sklenil, da svoje pripombe k informaciji o delu gospodarskih sodišč 
in h gradivu o problemih pravosodja dostavi komisiji za pravosodje skupščine 
SR Slovenije. 

St.: 021-41/72 

Ljubljana, 3. 5. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. sep- 
tembra 1972 obravnavala osnutek sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč 
in javnega tožilstva v SR Sloveniji, ki ga je predložila komisija za pravosodje 
skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi komisija k osnutku teh sklepov in priporočil ni imela 
pripomb. 

V obravnavi o podrobnostih je komisija imela naslednje pripombe: 
V ugotovitvah na 1., 2. in 3. strani tega osnutka bi bilo treba, po mnenju 

komisije, uskladiti ugotovitve, ki so si nekoliko nasprotujoče, in sicer predvsem 
ugotovitev v drugem odstavku na 1. strani, da »so sodišča in javno tožilstvo 
pripomogla k stabilnejšemu razvoju družbenega sistema, samoupravnih sociali- 
stičnih družbenih odnosov in k zagotavljanju ustavnosti in zakonitosti«, po drugi 
strani pa je v drugi alinei tretjega odstavka na 1. strani dana precej kritična 
ugotovitev, da »se ti organi niso v dovoljšnji meri vključevali v razvojne tokove 
naše družbe in zato zaostajajo za splošnim družbenim razvojem;«. 

Po mnenju komisije naj stališča, navedena pod I na 4. strani, ne bi bila 
predmet tega akta, ki pomeni konkreten akcijski program za nadaljnje delo 
sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji s ciljem, da se izboljša njihovo delo- 
vanje ter krepi načelo ustavnosti in zakonitosti. Tako načelna stališča o mestu in 
vlogi sodišč in javnega tožilstva ne sodijo v okvir tako konkretnega akta; o 
vprašanjih, ki jih obravnavajo omenjena stališča, že razpravljajo pristojna te- 
lesa v zvezi s predvidenimi ustavnimi spremembami na področju pravosodja. 
Navedena izhodišča bodo tudi predmet javne razprave. Kar zadeva naloge, 
navedene v točki 3, pa je komisija poudarila, da se ta naloga deloma že izvaja v 
skladu z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k 
ustavi SR Slovenije oziroma bo določena v ustavnem zakonu za izvedbo nove 
ustave. 

St.: 7-5/72 

Ljubljana, 8. 9. 1972 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini 
samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, 

trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti 

Uvodne pripombe 

Predlog za izdajo zakona in v njem izražene teze imajo namen v glavnih 
obrisih pojasniti osnovne razloge in način nove pravne ureditve položaja oseb- 
nega dela v našem družbenoekonomskem sistemu. Gre torej za novo sistemsko 
ureditev teh področij osebnega dela in za vsebinsko pomembne spremembe v 
duhu ustavnih dopolnil. 

V tej fazi priprave zakona so zanemarjene nekatere podrobnosti, ki se 
nanašajo na razčlenjevanje pogojev za opravljanje, odpiranje in prenehanje 
zasebnih dejavnosti. Zaradi boljšega pregleda so izpuščene tudi nekatere dejav- 
nosti, ki ne temelje v tolikšni meri na zasebnikovih delovnih sredstvih. V zvezi 
s tem so izpuščene kulturne oziroma poklicne dejavnosti, negospodarske inte- 
lektualne storitve ter druge negospodarske dejavnosti. Za te bo treba posebej 
proučiti pogoje za njihovo opravljanje na podlagi stališč, ki bodo sprejeta za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti. Pričakujemo, da bodo na razpravah o tem 
zakonskem predlogu odpadle tudi še prisotne dileme, ali naj se v enem zakonu 
zajame širše področje različnih dejavnosti ali pa naj se s posebnimi zakoni 
urejajo posamezna področja osebnega dela. V pričujočem predlogu so vsebovane 
predvsem gospodarske dejavnosti, ki zahtevajo rabo delovnih (osnovnih) sred- 
stev. Druge dejavnosti pa naj bi bile urejene s posebnimi zakoni. 

I. 

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

1. Osnovna izhodišča 

1. 1. Razloge za pravno ureditev vprašanj osebnega dela občanov s sred- 
stvi v njihovi lastnini z republiškim zakonom oziroma z republiškimi zakoni je 
treba iskati predvsem v družbenoekonomskem razvoju naše socialistične samo- 
upravne družbe, ki je v SR Sloveniji prerasel obstoječo pravno ureditev zaseb- 
nega obrtništva, gostinstva, prevozništva, brodarstva in drugih zasebnih dejav- 
nosti, uveljavljeno pretežno v letih 1963 do 1965, to je že v času pred gospodar- 
sko in družbeno reformo. 

1. 2. Stališča za pravno ureditev družbenoekonomskega položaja občanov, ki 
za pridobivanje dohodka z zasebnimi delovnimi sredstvi opravljajo gospodarske 
dejavnosti in druge poklicne oziroma pridobitne posle, so se oblikovala skladno 
s splošnim družbenoekonomskim razvojem našega socialističnega samouprav- 
nega gospodarstva. 

Dokumenti IX. kongresa ZKJ, stališča zvezne konference SZDL in Zveze 
sindikatov Jugoslavije opredeljujejo družbenopolitično vlogo in ekonomski po- 
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men, ki naj ga ima osebno delo z zasebnimi sredstvi v okviru socialističnega 
plansko-tržnega gospodarstva. Po teh stališčih naj zasebna sredstva izgubljajo 
svoj zasebnolastniški značaj zlasti takrat, če se ta sredstva in osebno delo njiho- 
vega lastnika povezuje z delom drugih delavcev in tudi z družbenimi sredstvi v 
različnih — posebnih — oblikah združenega dela. 

1. 3. Temeljna načela o samostojnem osebnem delu občanov, ki z delovnimi 
sredstvi v njihovi lastnini opravljajo kmetijsko, obrtno, gostinsko aH turistično 
dejavnost in z zakonom določeno drugo gospodarsko ali negospodarsko dejav- 
nost, so vsebovana v XXXV. ustavnem amandmaju SR Slovenije, ki določajo: 

—• da je zajamčena svoboda samostojnega osebnega dela občanov z delov- 
nimi sredstvi v njihovi lastnini, ki opravljajo obrtno, gostinsko, turistično in z 
zakonom določeno drugo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, kadar oprav- 
ljanje dejavnosti ustreza načinu, materialni podlagi in možnostim osebnega dela; 

— dajejo občanom načeloma enak družbenogospodarski položaj ob enakih 
pravicah in obveznostih kot delovnim ljudem v organizacijah združenega dela; 

— omogočajo občanom medsebojno združevanje njihovega dela in sredstev 
za skupno gospodarjenje in razpolaganje z dohodkom ter povezovanje njihovega 
dela in sredstev v poslovnem sodelovanju z organizacijami združenega dela, ob 
vodenju skupnega poslovanja in delitvi dohodka; 

— dovoljujejo zaposlovanje delavcev, v skladu s sporazumom, ki delavcem 
zagotavlja socialno varnost in stabilnost; 

— omogočajo združevanje dela občana in njegovih sredstev z delom drugih 
delavcev in družbenimi sredstvi v posebnih organizacijah združenega dela; 

—• zagotavljajo občanom lastninsko pravico, samostojno gospodarjenje z de- 
lovnimi sredstvi in z delom dohodka, ki jim pripada na osnovi vloženih sredstev 
in dela, pravico do poslovnega vodstva in do deleža pri ustvarjenem dohodku. 

1.4. Izhajajoč iz teh ustavnih načel za ureditev pravnega in družbeno- 
gospodarskega položaja osebnega dela ob uporabi zasebnih delovnih sredstev 
bo imelo tako delo v prihodnje pomembnejšo vlogo v naši družbi. 

Razumljivo je, da je osnova naše družbenopolitične ureditve v nadaljnjem 
razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ki temelje na razvoju 
proizvajalnih sredstev družbene lastnine. Razne oblike združenega dela ob veliki 
koncentraciji družbenih sredstev in temu ustrezni ekonomskopolitični odnosi 
bodo imeli dominantno vlogo v gospodarstvu in v družbi sploh. Seveda bodo te 
oblike združenega dela z družbenimi sredstvi prevladovale tudi v organiziranju 
in v razvoju majhnih enot na področju tako imenovanega malega gospodarstva 
in male industrije proizvodnje in storitev, ki temelje na sredstvih družbene 
lastnine. Toda hkrati z naraščanjem moči družbenega samoupravnega gospo- 
darstva se bo večala tudi potreba po raznih oblikah osebnega dela z zasebnimi 
delovnimi sredstvi kot prehodnih lastninskih oblikah, ki omogočajo ustrezno 
vključevanje osebnega dela s sredstvi zasebne lastnine v družbenoekonomske 
odnose združenega dela. 

1. 5. Objektivno gledano, razvoj družbenoekonomskih odnosov in družbene 
proizvodnje že sedaj omogočata vključitev osebnega dela z zasebnimi sredstvi v 
naš celotni družbenoekonomski razvoj, tako da lahko postaja zasebno delo 
v vse večjem obsegu komplementaren del proizvodnje družbenega sektorja. 
Sproža pa se vprašanje, v katerih dejavnostih in pri kakšnih delovnih sredstvih 
(glede načina dela) lahko kdo združuje svoje delo z delom drugih delavcev, da 
presežna vrednost, ustvarjena z njihovim skupnim delom, ne postane predmet 
prilaščevanja tujega dela s strani lastnika sredstev. 
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Vsekakor gre za to, da se na določeni ravni tako ustvarjeno presežno delo 
podružblja oziroma da postane element za udeležbo delavca pri delitvi dohodka. 
Bistvena pa je pri tem zainteresiranost družbe za spodbujanje razvoja osebnega 
dela s sredstvi zasebne lastnine, za vlaganje zasebnih sredstev in za večje za- 
poslovanje delavcev v teh dejavnostih. Očitno je, da prihodnjih potreb gospo- 
darstva in porabe ne bo mogoče kriti niti adekvatno zadovoljiti z majhnimi ka- 
pacitetami, z organizacijo dela in tehnologijo, ki je značilna za to področje 
osebnega dela, urejeno na klasičen način, ki ga konservirajo sedanji predpisi s 
svojimi neekonomskimi omejitvami. 

1.6. Za občana, ki z osebnim delom in s svojimi sredstvi samostojno oprav- 
lja neko gospodarsko oziroma poklicno dejavnost, sta osnovnega pomena njegov 
družbenogospodarski položaj in pravna varnost njegovih pravic in obveznosti. 
Da bi do kraja izkoristil možnosti za svoje delo in poslovanje, mora biti dovolj 
stimuliran, da vlaga svoja sredstva v takšno dejavnost, v okviru zakonskih 
možnosti pa naj povečuje število delavcev. Zato bo treba spremeniti in dopol- 
niti davčne predpise glede davka na dohodek, prometnega davka za reproduk- 
cijski material ipd. 

Za vlaganje kapitala v razvoj poslovanja, odpiranje novih delovnih mest, 
modernizacijo tehnologije dela, v sanitarno tehnična sredstva ipd. so v pred- 
logu za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij 
združenega dela že predvidene davčne olajšave. 

1.7. Bistveno pa je ob vsem tem seveda vprašanje, kako vključiti osebno 
iniciativo in znanje za organizacijo takšnih obrtnih ter njim sorodnih dejav- 
nosti, v katerih se bodo maksimalno uveljavljale določene oblike preraščanja 
osebnega dela v združbeno delo, z elementi samoupravljanja in delitve dohodka, 
ki veljajo v delovnih organizacijah nasploh. Vprašanje je torej, katere dejavnosti 
so primerne za takšno organiziranje, katere pa naj poslujejo v dosedanji obliki. 
Ker ni mogoče računati s precizno razmejitvijo zgoraj navedenih oblik opravlja- 
nja teh dejavnosti, je možna rešitev v tem, da se širše, jasneje in precizneje, 
kot je to sedaj, definirajo pogoji za razvoj določenih organizacijskih oblik 
zasebnih dejavnosti, osnovanih na povezovanju osebnega dela in zasebnih sred- 
stev za delo z delom delavcev in družbenimi sredstvi. Hkrati pa bi bilo treba 
dosledneje urediti tudi položaj tistih dejavnosti, ki bodo na tem področju poslo- 
vale na dosedanji način kot klasične zasebne dejavnosti. Zaradi tega vsebuje 
predlagano gradivo tudi elemente za povezovanje in postopno preraščanje oseb- 
nega dela v določene oblike združenega dela, v katerih nastajajo tudi ustreznejši 
družbeni odnosi. Predvsem gre za vprašanje, kako spodbuditi delovne ljudi k 
združevanju njihovega dela in delovnih sredstev z delom drugih oseb v poseb- 
nih organizacijah združenega dela in kako preprečiti, da se presežno delo, 
ustvarjeno z delom drugih delavcev, ne spremeni v zasebni kapital. To je 
osnovno vsebinsko vprašanje za razvoj osebnega dela z zasebnimi sredstvi ob 
bolj sproščeni iniciativi. 

1. 8. Novo pravno ureditev samostojnega osebnega dela s sredstvi v last- 
nini občanov pri opravljanju gospodarskih dejavnosti pa nam nalaga ustavni 
zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije, 
ki v 13. in 19. členu določa, da se morajo do 31. decembra 1972 uskladiti z 
ustavnimi amandmaji zakoni, ki se nanašajo na osebno delo: 

— zakon o poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list SFRJ št. 43/65 in 
57/65); 
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— temeljni zakon o obrtnih in drugih določenih zadrugah (Uradni list SFRJ, 
št. 16/65); 

— temeljni zakon o gostinski dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 8/65, 15/68 
in 30/68), razen določb 3. člena, 36. do 41. člena, 49. a in 49. b člena; 

— temeljni zakon o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem pro- 
metu (Uradni list SFRJ, št. 27/65 in 30/68), razen določbe 24. a člena; 

— zakon o obrtno nabavno prodajnih zadrugah (Uradni list SRS, št. 44/69); 
— zakon o zasebnem gostinstvu (Uradni list SRS, št. 11/65); 
— zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov (Uradni list SRS, 

št. 5/64 in 12/70); 
<— zakon o opravljanju javnega prevoza z motornimi vozili v lasti zaseb- 

nikov (Uradni list SRS, št. 7/64). 

2. Sedanja pravna ureditev 

2. 1. Po splošnem zakonu o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov in 
zakonu o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov se lahko občani ukvarjajo 
samo z obrtmi in z obrti podobnimi dejavnostmi, ki so kot takšne določene v 
zvezni odredbi o gospodarskih dejavnostih, ki se štejejo za obrti (ta odredba 
našteva 137 vrst gospodarskih dejavnosti) in republiški odredbi o obrtnih gospo- 
darskih dejavnostih (ki našteva še 100 vrst obrti in obrti podobnih dejavnosti). 
Z gospodarskimi dejavnostmi, ki ne veljajo za obrti po zvezni in republiški 
odredbi, se občani torej ne smejo ukvarjati. Ta omejitev se torej tiče vrst gospo- 
darskih dejavnosti. Republiška odredba omejuje razen tega še opravljanje dejav- 
nosti samostojnih obrtnikov iz stroke »izdelovanje kemičnih izdelkov«, ker do- 
loča, da ne smejo izdelovati sredstev, ki vsebujejo strupe. 

Druga omejitev obrtništva je postavljena glede uporabe dopolnilnega dela 
drugih oseb. Zakon je postavil načelo, da sme dopolnilno delo v obrtni delavnici 
opravljati največ pet delavcev, pri čemer pa velja za dopolnilno delo tudi delo 
ožjih družinskih članov samostojnega obrtnika v njegovi delavnici, če tako 
delo stalno opravljajo kot svoj redni in glavni poklic. 

Tretja omejitev zadeva poslovne prostore. Zakon o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč v 15. členu določa, da sme državljan, ki se ukvarja 
z obrtno ali kakšno drugo dovoljeno zasebno dejavnostjo, pridobiti in imeti v 
lasti poslovno zgradbo ah poslovni prostor, ki po svoji zmogljivosti ustreza 
njegovi dejavnosti. Z zakonom še ni urejeno vprašanje, kako velike poslovne 
prostore in poslovne stavbe lahko imajo občani, ki samostojno opravljajo dejav- 
nosti v lasti. Omejitev, ki se tiče poslovnih prostorov, postavlja republiška 
odredba o obrtnih gospodarskih dejavnostih, ko našteva, za katere vrste obrti in 
obrti podobne dejavnosti ni potreben obrtni delavnici samostojnega obrtnika 
poslovni prostor. Ostale gospodarske dejavnosti lahko opravljajo obrtne delav- 
nice samostojnih obrtnikov le, če imajo na razpolago poslovni prostor. 

Četrta omejitev je omejitev glede števila obrtnih delavnic. Posameznik sme 
ustanoviti le eno obrtno delavnico, ta pa lahko opravlja eno ali pa več obrtnih 
dejavnosti. 

Peta omejitev pa se tiče pogojev, ki jih mora izpolnjevati občan, če hoče 
ustanoviti obrtno delavnico. Zakon namreč razlikuje obrti, za katerih opravljanje 
je potrebna strokovna izobrazba, od obrti, za katere zadostuje strokovna uspo- 
sobljenost tistega, ki želi ustanoviti določeno obrtno delavnico. 
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Tudi temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov omejuje obseg 
opravljanja dejavnosti obrtnih delavnic samostojnih obrtnikov. Načelo zakona je, 
da se sme gradnja investicijskega objekta oddati samo gospodarski organizaciji, 
registrirani za dejavnost, v katero gradnja spada. Obrtnim delavnicam samo- 
stojnih obrtnikov, registriranim za dejavnost, v katero spadajo dela, se smejo 
oddati le posamezna dela na investicijskem objektu. 

2. 2. Republiški zakon o zasebnem gostinstvu dovoljuje občanom, da s svo- 
jim osebnim delom in s svojimi sredstvi opravljajo gostinsko dejavnost ob po- 
gojih, ki jih določa zakon. Ti pogoji so: Gostišče lahko ustanovi le občan, ki mu 
je gostinska dejavnost v njem glavni poklic. Občan sme imeti le eno gostišče. 
Dopolnilno delo v gostišču samostojnega gostitelja smejo opravljati največ trije 
delavci. Pri tem se delo ožjih družinskih članov in delo vajencev, ki jih je 
samostojni gostitelj po predpisih dolžan imeti, ne šteje za dopolnilno delo. 

2. 3. Po republiškem zakonu o opravljanju javnega prevoza z motornimi 
vozili v lasti zasebnika velja dovoljenje zasebnega avtoprevoznika za prevoz le 
v območju občine, v kateri prebiva, in v območju sosednjih občin, zunaj tega 
območja pa samo, če se prevoz začne ali konča v tem območju. 

Za javni prevoz lahko občan uporablja le eno vozilo. Republiški zakon pred- 
videva za dopolnilno delo drugih oseb sovoznika. 

2. 4. Po odredbi o obrtnih gospodarskih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 
10/64) se kot obrti podobna dejavnost šteje tudi prevoz z brodom in s čolni ter 
izposojanje čolnov. To dejavnost občani z namenom pridobivanja dohodka lahko 
opravljajo pod naslednjimi pogoji: 

1. posamezniki, ki se ukvarjajo s prevozi z brodom in s čolni ter z izposo- 
janjem čolnov, morajo imeti dovoljenje pristojnega občinskega upravnega 
organa; 

2. za opravljanje prevoza v obalnem pomorskem prometu morajo posamez- 
niki opraviti izpit pred komisijo luške kapetanije, če nimajo zahtevane izobrazbe, 
in registrirati plovno sredstvo pri luški kapetaniji; 

3. dopolnilno delo drugih oseb lahko opravlja največ 5 delavcev. 
Omejitve za opravljanje posameznih dejavnosti so torej precejšnje. 
2. 5. Opravljanje domače in umetne obrti 
Pod gospodarsko dejavnost v domači obrti je razumeti zgolj proizvodnjo in 

druga dela, pri katerih gre za pretežno ročno izdelavo, značilno za krajevni 
običaj oziroma tradicijo na določenem področju. 

Pravna opredelitev domače in umetne obrti ter obseg in pogoji za njeno 
opravljanje doslej niso urejeni z zakonodajo. 

2. 6. Temeljni zakon o blagovnem prometu v 26. členu omogoča gospodar- 
skim organizacijam, da s pismeno pogodbo prepuste nekomu, ki ni pri njih v 
delovnem razmerju, da proti plačevanju dogovorjenega zneska opravlja dejav- 
nost posamezne manjše enote ali izločenega poslovnega mesta — za promet na 
drobno z določenimi proizvodi. Za opravljanje takšne trgovinske dejavnosti 
lahko občan uporablja svoja delovna sredstva (poslovne prostore, inventar). Po 
poravnavi dogovorjenega zneska samostojno razpolaga z dohodkom in plačuje 
obveznosti ter prispevke, ki so predpisani za samostojno opravljanje gospodarske 
dejavnosti. 

2. 7. Temeljni zakon o blagovnem prometu postavlja omejitev glede pro- 
izvodov, ki jih lahko prodaja tisti, ki mu je prepuščena trgovinska dejavnost. 
To so kmetijski živilski proizvodi, proizvodi za vsakdanjo porabo, kmetijsko 
orodje, proizvodi, ki so potrebni za motorni cestni promet, in predmeti, ki se 
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navadno prodajajo v turističnem prometu. Republiškemu zakonu je prepuščeno, 
da trgovinsko dejavnost zasebnika omeji le na določene proizvode, na določeno 
območje in lahko natančneje predpiše še druge pogoje in način opravljanja take 
dejavnosti. 

Z dopolnitvijo temeljnega zakona o blagovnem prometu iz leta 1968 je bilo 
tudi določeno, da tisti, ki mu je prepuščeno opravljanje trgovinske dejavnosti, 
ne more zaposlovati drugih oseb, če ni v republiškem zakonu drugače določeno. 

Naša republika dozdaj še ni uredila več vprašanj v zvezi z določbami 
26. člena temeljnega zakona o blagovnem prometu. 

2. 8. Opravljanje intelektualnih storitev v projektiranju zgradb, strojev, 
naprav, tehnoloških procesov, deseignov ipd., ki so gospodarskega pomena, 
doslej ni bilo vključeno v področje osebnega dela kot dejavnost, ki jo občani 
lahko opravljajo z namenom pridobivanja dohodka. Te dejavnosti opravljajo 
občani kot avtorska dela za zasebne porabnike in za delovne organizacije. 

2. 9. Prikaz sedanje pravne ureditve osebnega dela na področju kmetijstva, 
gozdarstva, zdravstva in drugih intelektualnih storitev ter poklicnih gospodar- 
skih in negospodarskih dejavnosti smo zaradi posebnosti pri opravljanju le-teh 
izpustih. V okviru temeljnih in splošnih določil tega zakonskega predloga bi 
bile lahko zajete vsaj nekatere od teh dejavnosti zlasti tiste, ki za tako delo 
zahtevajo delovna sredstva in poslovne prostore, del dejavnosti s področja kme- 
tijstva (vzreja priščancev ipd.), zobotehnična dejavnost ipd. Vsekakor pa bi 
bilo potrebno za te dejavnosti podrobneje opredeliti promet, obseg in področje 
poslovanja. 

3. Sedanje stanje in razlogi za zaostajanje pri opravljanju zasebnih 
dejavnosti 

3.1. Pozitivne spremembe v prejšnjem poglavju navedenih zakonov in od- 
redb, ki so vplivale na poslovanje samostojnih obrtnikov, se kažejo v poveča- 
nem številu obrtnih delavnic, gostišč in v avtoprevozništvu ter v sorazmernem 
povečanju narodnega dohodka in številu zaposlenih delavcev v obrti. 

Glede proizvodov in storitev obrti, gostinstva in njim sorodnih dejavnosti je 
objektivno ugotovljena njihova stalna deficitarnost. V SR Sloveniji so bila v 
preteklem obdobju sicer izpolnjena predvidevanja srednjeročnega plana v za- 
sebni obrti in v zasebnem gostinstvu. 

Za leto 1971 razpolagamo le s prejšnjimi podatki zavoda SRS za statistiko. 
Po teh podatkih je bil v zasebni obrti leta 1971 povečan narodni dohodek proti 
letu 1965 nominalno za 293 %>. V tem obdobju je naraslo tudi število obrtnih 
delavnic od 9125 na 11 858 ah za 30 "/o. Tudi število zaposlenih delavcev je 
naraslo za 78'%. V letu 1971 je bilo zaposlenih 9364 delavcev, pri čemer pa 
vendarle pride samo okoli 0,79 delavca na obrtno delavnico. 

Hitreje kot obrt se je razvilo zasebno gostinstvo. Od leta 1965 do 1971 se 
je povečal narodni dohodek nominalno za 367%. Število gostišč je naraslo od 
1521 na 2188 ah za 44'%». Število zaposlenih delavcev pa je naraslo od 625 v 
letu 1965 na 1128 v letu 1971 ali za 80'% ter pride na eno gostišče 0,52 delavca. 

V tem obdobju je tudi močno naraslo število oseb, ki se ukvarjajo z obrt- 
nimi dejavnostmi v postranskem poklicu, in sicer od 902 na 4331 oseb ali 
za 380 '"/o. 
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Povečano število obrtnih delavnic, določen napredek v delovnih sredstvih 
in v delovno povečanem zanimanju obrtnikov za investiranje v poslovne pro- 
store pa tudi večje število (okoli 4500) občanov, ki so priglasili opravljanje obrt- 
nih dejavnosti kot postranski poklic, ne opravičuje pričakovanega »burna« v 
angažiranju osebnega dela ter zasebnih sredstev za delo v obrti. 

Povečanje obrtnih kapacitet, še posebej pa modernizacija sredstev za delo, 
gre predvsem na račun konjunkturnejših dejavnosti in možnosti hitrega zaslužka 
ter na račun prehajanja na serijsko proizvodnjo. Maloserijska proizvodnja se 
zadnja leta vse bolj uveljavlja kot dopolnitev družbeni industrijski proizvodnji. 
Medtem pa storitvene dejavnosti močno zaostajajo glede na potrebe in razvoj 
gospodarstva in potrošnje. To se odraža tudi v upadanju solidnosti izdelkov in 
storitev, zlasti glede oblikovno in tehnično zahtevnejših proizvodov in storitev 
po individualnih željah naročnikov. 

3.t2. Napredek obrti z vidika kvalitete del zaostaja tudi zaradi doslej preveč 
liberaliziranih pogojev glede zahtev po strokovni izobrazbi oziroma strokovni 
usposobljenosti, kar še posebej velja za tiste stroke, za katere je jasno, da jih ni 
mogoče opravljati brez ustrezne strokovne izobrazbe in prakse. Ta problem se 
odraža tudi pri vzgoji vajencev. Razvoj tehnologije in potreba po hitrem prilaga- 
janju in spreminjanju delovnih procesov, uporabi novih surovin, strojev in oro- 
dij zahteva vse širšo razgledanost in večjo strokovno izobrazbo kadrov tako v 
industriji kot v obrti. Ob tem spoznanju je zelo pomembno, ah bo in s kakšnimi 
pogoji glede izobrazbe po novem zakonu obrtni mojster oziroma samostojni 
obrtnik ali gostilničar itd. lahko zagotovil solidnost in strokovnost opravljenega 
dela, še posebej pa strokovno vzgojo vajencev. Slednje je pomembno tembolj 
tudi zato, ker limitirano število dopolnilnih delavcev sili vajence po končani učni 
dobi, da se zaposle drugod, predvseim v industriji. Tam pa sodobna delitev dela, 
povzročena z razvojem tehnologije, vsebuje vrsto najrazličnejših tehnoloških 
operacij, katerim se hitro privadi le razgledan in strokovno podkovan delavec. 
O problematiki v zvezi z odpravo pomočniških in mojstrskih izpitov ter o spro- 
stitvi pogojev glede izobrazbe pri izdaji dovoljenj za samostojno opravljanje 
obrti govore že priporočila in sklepi skupščine SR Slovenije. Zahteva po stro- 
kovni izobrazbi oziroma usposobljenosti, je tudi eden od pogojev, da bo nosilec 
dovoljenja sam z osebnim delom opravljal svojo dejavnost. 

3. 3. Meje in pogoji za opravljanje obrtnih in storitvenih ah podobnih dejav- 
nosti z osebnim delom glede lastninske pravice na delovnih sredstvih in poslovnih 
prostorih so za obrti določene le za poslovne prostore z zakonom o nacionali- 
zaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list SFRJ, št. 52/58). 
Po 5. členu citiranega zakona sme pridobiti in biti lastnik poslovne zgradbe ali 
prostora občan, ki se ukvarja z obrtno ali kakšno drugo dovoljeno zasebno 
dejavnostjo, če taka zgradba oziroima prostor po svoji zmogljivosti ustreza nje- 
govi dejavnosti. Če občan ah njegov dedič preneha opravljati dovoljeno obrtno 
dejavnost, ostanejo v njegovi lasti le poslovni prostori, ki ne merijo več kot 
70 m2, sicer taki prostori postanejo družbena lastnina. 

Taka pravna ureditev in enotna omejitev zasebne lastnine do poslovnih 
prostorov ne stimulira zasebnega obrtnika za investicije v poslovne prostore. 
Poslovni prostor do 70 m2 na prometnem kraju za določene dejavnosti, bifeji, 
urarstvo, optika, izdelovanje modnih predmetov in podobno pomeni nekaj dru- 
gega kot v mizarski, tesarski, ključavničarski, avtomehaničarski in v drugih 
dejavnostih, ki zahtevajo mnogo večji delovni prostor. Položaj pa je glede 
poslovnih prostorov otežen še zato, ker se namesto porušenih starih zgradb, v 
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katerih so bili poslovni prostori, niso na za to odrejeni lokaciji gradili novi. Pa 
tudi v zakonu o razlastitvi ni predvidena obveznost investitorja, da obrtni delav- 
nici oziroma občanu, ki se ukvarja z določeno dejavnostjo, preskrbi drug, dejav- 
nosti ustrezen poslovni prostor, če se poruši stavba ali če se tak prostor uporabi 
v druge namene. 

3. 4. Dosedanji zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov dovoljuje 
največ pet delavcev za »dopolnilno delo drugih«, zakon o zasebnem gostinstvu 
pa tri delavce. Zakon o opravljanju javnega prevoza z motornimi vozili v lasti 
zasebnikov pa dovoljuje uporabo dopolnilnega dela enega delavca — sovoznika. 
Življenje je pokazalo, da so potrebe po opravljanju obrtnih in gostinskih dejav- 
nosti na posameznih področjih gospodarskih dejavnosti in razmere za oprav- 
ljanje le-teh tako različne, da enotna ureditev za vse in vsakogar onemogoča 
vodenje racionalne gospodarske politike, kar prav gotovo nasprotuje splošnim 
družbenim interesom. 

Razlike v obrtnih dejavnostih se kažejo v tem, da npr. pet delavcev pri 
delu na visokoproduktivnih strojih in avtomatih pri enostavni predelavi osnov- 
nega materiala v končni proizvod za trg pomeni že tovarno v malem, medtem ko 
v nekaterih storitvenih dejavnostih, zlasti pri opravljanju takih storitev, ki za- 
htevajo posebne kreativne sposobnosti obrtnika in individualno izdelavo z ude- 
ležbo visoko kvalificiranega dela, pet delavcev v dopolnilnem delu še ne daje 
osnove za uvajanje sodobne tehnologije in za racionalno delitev dela ter za- 
poslitev delavcev. 

Takšne razlike poznamo tudi v zasebnih gostinskih dejavnostih. V majh- 
nem bifeju na prometnem kraju, kjer točijo le alkoholne pijače iz steklenic in 
morda prodajajo delikatesne jedi, večje število od teh zaposlenih prav gotovo 
ni potrebno. Drugačna pa je situacija v gostiščih oziroma v restavracijah, kjer 
pripravljajo gostom hrano po izbiri in kjer gostje lahko tudi prenočujejo. Takšna 
gostišča, katerih dejavnost je .— mimogrede povedano — tudi manj akumula- 
tivna kot le točenje pijač v bifejih, pa nujno potrebujejo več delavcev, če naj 
bodo storitve kvalitetne. Delo v takih gostiščih pa največkrat zahteva tudi več- 
izmensko delo, če naj se delavcem zagotovi normalen delovni čas. 

Razmere v našem gostinstvu kažejo, da sodobni turistični promet, od kate- 
rega pričakujemo vedno več, najbolj potrebuje prav take vrste manjših gostišč 
s kompletno oskrbo. To pa so pogosto tudi razdrobljene dejavnosti, za katere 
družbeni sektor ni zainteresiran. 

Delo ožjih družinskih članov pri opravljanju obrtne ah gostinske dejavnosti 
je sedaj različno urejeno. V gostinstvu se tako delo ne šteje kot dopolnilno delo, 
v obrti pa. 

3. 5. Za uveljavljanje ustavnih pravic občanov do osebnega dela z zaseb- 
nimi sredstvi je posebno pomembna tudi pravna opredelitev obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti in opredelitev obsega in pogojev za njih opravljanje. 
To spada po XXXIV. ustavnem amandmaju SR Slovenije in identičnem XXIV. 
ustavnem amandmaju SFRJ v materijo, ki se ureja z zakoni. Ta materija je 
do izdaje novega zakona o osebnem delu urejena za obrti z zvezno odredbo o 
gospodarskih dejavnostih, ki se štejejo za obrti (Uradni list SFRJ, št. 49/63), in 
z republiško odredbo o obrtnih gospodarskih dejavnostih (Uradni list SRS, 
št. 10/64). Za zasebno gostinstvo in turizem ter za zasebno prevozništvo pa je to 
urejeno v posebnih zakonih. 

V zvezi z dosedanjimi predpisi, s katerimi se pravno opredeljujejo gospo- 
darske dejavnosti za področje zasebnega dela, kot tudi glede obsega in pogojev 
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za opravljanje posameznih dejavnosti je v dosedanji praksi zaradi vrzeli v teh 
predpisih zlasti pri izdaji obrtnih dovoljenj pogosto prišlo do težav, še posebej 
glede neenotnega tolmačenja teh predpisov. Pričujoči predlog zakona teži k taki 
pravni opredelitvi tega področja, ki naj zagotovi enotnost v izvajanju predpisov 
in prepreči neenakopravno obravnavanje občanov pred zakonom. 

3. 6. Zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov (Uradni list SRS, 
št. 5/64) daje možnost opravljanja obrtnih storitev za posameznike tudi osebam, 
ki žele opravljati tako dejavnost kot svoj postranski poklic (osebe v delovnem 
razmerju, osebni upokojenci, invalidi, gospodinje in drugi, ki niso v delovnem 
razmerju). Tako liberalizacijo in poenostavljanje je narekovala tedanja situacija, 
da bi se ustvarili pogoji za hitrejše razširjanje predvsem storitvenih dejavnosti. 
Na tak način se je šušmarstvo navajalo naiegalno opravljanje obrti. 

Dosedanje izkušnje s tega področja kažejo, da niso bila dosežena pričako- 
vanja glede povečanja storitvenih dejavnosti. Pojavili pa so se problemi v zvezi s 
takim delom predvsem pri tistih, ki so v rednem delovnem razmerju v družbenih 
delovnih organizacijah. Pogoste so pritožbe delovnih organizacij, da taki »obrt- 
niki« med rednim delom odvajajo stranke in da v posameznih primerih celo 
odnašajo material ter da si nedovoljeno »izposojajo« orodje in podobno. Številni 
so tudi primeri, ko se taki obrtniki v postranskem poklicu ne ukvarjajo le s sto- 
ritvami, pač pa s proizvodnjo ah celo s podjetniškimi posli. 

3. 7. Zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov v 11. »členu omogoča 
ustanovitev skupne obrtne delavnice, ki jo ustanovi največ šest oseb, ki name- 
ravajo skupaj opravljati obrt. Dopolnilno delo je mogoče uporabiti samo, če je 
manj kot šest ustanoviteljev obrtne delavnice in skupno število ustanoviteljev 
in delavcev ne presega števila šest. 

Namen te zakonske določbe, da bi se obrtniki združevali zlasti za oprav- 
ljanje sorodnih dejavnosti ter tistih, ki se med seboj dopolnjujejo, in da se 
olajša odpiranje obrti tistim, ki nimajo ustreznih prostorov ah opreme, ni bil 
dosežen. Samostojni obrtniki skupnih delavnic niso ustanavljali predvsem zato, 
ker jim enotna omejitev zaposlenih ne daje prednosti glede racionalne delitve 
dela in zaposlovanja delavcev. Zaradi tega tudi sredstva za delo ne bi bila 
bolje izkoriščena. Poleg tega je opazna tudi bojazen, da preostali delavniški pro- 
stori z nad 70 m2 površine ne bodo nacionalizirani, ko v njih preneha z dejav- 
nostjo. 

3. 8. Pogodbeno družbeno obrtno delavnico lahko ustanovi samostojni obrt- 
nik že sedaj na podlagi republiškega zakona o obrtnih delavnicah samostojnih 
obrtnikov s pogodbo, ki jo sklene z občino, gospodarsko organizacijo ah z drugo 
družbenopravno osebo. Samostojni obrtniki se za ustanavljanje teh delavnic 
niso zanimali. Razlogov za to je več. Po določbah zakona bi obrtnikova zasebna 
obrtna delavnica postala družbena obrtna delavnica. Tako postane tudi firma 
družbena lastnina. Po 57. členu točke 4 in 5 bi imel obrtnik pravico do od- 
škodnine za vrednost sredstev, ugotovljeno z ustanovitveno pogodbo, in pravico 
za uporabo neamortiziranega oziroma neodplačanega dela tako vloženih sredstev, 
ne pa tudi pravico do ponovnega vlaganja oziroma reinvestiranja svojih sred- 
stev. V zvezi s tem niso bila dana nikakršna pojasnila zlasti glede valorizacije 
njegovih sredstev, njegove pravice do odtujitve delovnih sredstev in tudi ne 
glede upravljanja — tj. samoupravljanja z njegovimi sredstvi, ki bi bila obrav- 
navana kot družbena sredstva. Obrtnik kot bivši imetnik obrti bi sicer delal in 
vodil poslovanje družbene obrtne delavnice, za kar bi prejemal s pravilnikom 
določen delež za osebne dohodke. Torej ne bi bil udeležen pri dobičku glede 
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na uspeh svojega dela in vloženih sredstev. Imel bi pravico do socialnega in 
pokojninskega zavarovanja, pri čemer je zanj ostalo odprto vprašanje glede 
pogojev za odkup let, kar ni urejeno z drugimi predpisi. Vse to obrtnika ni 
dovolj stimuliralo, da bi se odrekel samostojnemu poslovnemu odločanju in raz- 
polaganju s svojimi sredstvi, ki bi se sicer spremenila v kredit oziroma v trajno 
družbeno lastnino. Zato so sedanji predpisi glede preraščanja osebnega dela 
z zasebnimi delovnimi sredstvi v združeno delo, v katerem naj se razvijajo 
določene oblike samoupravljanja, ostali na papirju le kot ideja, ne pa kot izdelan 
stimulativen sistem. To pa še ne pomeni, da posamezni obrtniki sploh niso za- 
interesirani za ustanovitev pogodbenih delavnic, za povezovanje svojega dela 
in svojih sredstev z delom drugih delavnic in tudi z družbenimi sredstvi ob 
uvajanju soupravljanja oziroma samoupravljanja. Bistveno pri tem je, da bi 
v takem načinu dela obrtniki videli možnost poslovnega in ekonomskega razvoja 
ter pravno varnost zlasti glede svoje imovine, nasledstvenih pravic, udeležbe 
pri dobičku, v vodstvu podjetja in možnosti socialnega oziroma pokojninskega 
zavarovanja. 

4. Družbena potreba za nadaljnji razvoj dejavnosti s področja osebnega dela 

4. 1. Dinamičen gospodarski in družbeni razvoj, razvoj industrije in grad- 
beništva, naraščanje standarda, posebej pa še večja poraba visokokvalitetnih 
dobrin ter naraščanje domačih in tujih turističnih potreb ustvarja pogoje za 
hitrejšo in dinamičnejšo rast obrtnih dejavnosti. S porastom teh dejavnosti bi 
bili vsaj delno ublaženi razvojni disproporci, pri čemer pa bi razvoj obrti in 
njim sorodnih dejavnosti še vedno zaostajal za drugimi gospodarskimi gibanji 
in potrebami. 

Razvijanje trga in družbene proizvodnje, gledano predvsem s stališča vse 
večjega uveljavljanja serijske proizvodnje, nenehno poraja nove dodatne in 
pomožne gospodarske dejavnosti. Le-teh ne bi bilo mogoče uspešno organizirati 
v družbenem sektorju, ki pogosto zato tudi nima materialnega interesa. Na- 
daljnji hitrejši razvoj industrije in njeno prizadevanje za uveljavitev v med- 
narodni delitvi dela pa pomeni ustvarjati in razvijati sodobno tehnologijo, kar 
nujno povzroči, da se iz proizvodnje izloča določen asortiment izdelkov. Posledice 
tega se kažejo v rastočem odmikanju velikoserijske proizvodnje od proizvodnje 
manjših količin proizvodov, zlasti po individualnih željah naročnikov, ter v 
opuščanju storitev. 

Delitev dela zaradi uvajanja sodobnih tehničnih strojev, orodij in naprav 
ter sodobna organizacija poslovanja in uvajanje nove tehnologije bosta zahte- 
vali tudi hitrejšo modernizacijo obrtništva, višjo raven tehnične opredeljenosti, 
večjo produktivnost in ekonomičnost poslovanja. 

4. 2. Potrebna bo tudi določnejša usmeritev proizvodne obrti v dolgoročno 
kooperacijo z industrijskimi podjetji. Posebej še glede proizvodnje različnih 
sestavnih delov, polizdelkov, dodelave ali delne obdelave ter v proizvodnji 
določenega asortimenta proizvodov, ki sestoje iz številnih sestavnih delov in se 
ne proizvajajo v večjih količinah. V ta namen bi bila v obrti možna tudi 
nadaljnja uporaba sedaj neizkoriščenih in že amortiziranih družbenih sredstev 
za delo. Gradbena obrt bi se lahko hitreje razvijala predvsem v popravilih 
in vzdrževanjih stanovanj in poslovnih prostorov. 



432 Priloge 

To bo zahtevalo znatno večjo preusmeritev v sodobno opremo, organizacijo 
dela in racionalnejše vključevanje zlasti kvalificiranih delavcev. Poleg tega bo 
taka usmeritev tudi v gradbeništvu narekovala potrebo po specializaciji in večji 
povezanosti ter poslovnem sodelovanju s podjetji za gradnjo in za gospodarjenje 
s stanovanjskim fondom. Lahko pričakujemo, da bo tudi industrializacija, zlasti 
visokih gradenj, spodbujala razvoj gradbenih obrtnih kapacitet za dovršitvena 
dela. 

4. 3. Zaradi izredno hitrega razvoja turizma se na področju gradnje turi- 
stičnih kapacitet odvija močna investicijska aktivnost, v katero se zlasti v 
zadnjem času vse bolj vključuje tudi zasebni sektor. Z gradnjo majhnih 
gostinskih obratov — gostišč in penzionov — ki jih zasebniki gradijo pogosto 
tudi v krajih, kjer ni družbenega gostinskega obrata, se razširja asortiment naše 
turistične ponudbe. S tem se širijo možnosti za razvoj turizma tudi zunaj ožjih 
turističnih področij. Na turističnem tržišču predstavlja ta kategorija turističnih 
kapacitet nujno dopolnilo hotelski industriji, poleg tega pa se s spodbujanjem 
gradnje takih objektov hitreje povečuje turistični posteljni fond. Nadaljnji 
razvoj turizma pa terja tudi vrsto spremljajočih dejavnosti, kar hkrati narekuje 
vsestranski razvoj osebnega dela z zasebnimi sredstvi. 

Nadaljnja ekspanzija porabe trajnih dobrin in vse večja zaposlenost žena 
bo zahtevala povečan obseg osebnih storitev, popravil in vzdrževalnih del na 
raznih strojih in gospodinjskih aparatih. Zaostajanje teh dejavnosti v primerjavi 
z naraščajočimi potrebami negativno deluje na standard delovnih ljudi. Le 
s sistematičnim razvojem mreže servisnih dejavnosti in z uporabo sodobne 
mehanizacije bo mogoče zadovoljiti rastoče potrebe prebivalstva. 

4. 4. Riazvoj osebnega dela s sodobnimi sredstvi za delo bo precejšnjega 
pomena ne samo zaradi njegove dopolnilne vloge v zadovoljevanju potreb 
gospodarstva in potrošnikov, temveč tudi zato, ker nudi precejšnje možnosti za 
zaposlovanje delavcev. To velja zlasti za področja, kjer razvoj in modernizacija 
gospodarstva zmanjšujeta število delovnih mest. Hkrati pa to nudi možnosti 
za delo in za zaposlovanje zdomcev. 

Številni zdomci se namreč vračajo z novimi delovnimi navadami, s stro- 
kovno usposobljenostjo in tudi s finančnimi sredstvi, zato se lahko vključijo na 
področju osebnega dela z odpiranjem novih dejavnosti in s tem, da uvozijo 
potrebna delovna sredstva. To naj spodbuja k večji in širši ponudbi določenih 
proizvodov in storitev, kar lahko ugodno vpliva na stabilnost cen. 

4. 5. Posredni učinek razvoja teh dejavnosti je tudi v ustreznejši selekciji 
kadrov. S tem se namreč odpirajo možnosti za zaposlovanje zlasti tistih delavcev, 
ki se kljub svojim sicer vsestranskim delovnim sposobnostim le težko prilagodijo 
zahtevam specializirane in avtomatizirane proizvodnje ter delitvi dela, kakor jo 
zahteva moderna industrija. Saj prav taki delavci, ki osebno ne vidijo možnosti 
za osebno prilagoditev ožji specializaciji in dopolnitvi znanja, pogosto zavirajo 
hitrejši napredek tehnologije. 

Nujno pa bo prišlo tudi do selekcije med obrtniki posebej zato, ker se zlasti 
naprednejšim odpira pot za njihovo strokovno in poslovno uveljavitev. V pre- 
teklosti se je namreč pogosto dogajalo, da je prišel v spor z družbo sposoben 
obrtnik, ne pa tisti, ki dela po ustaljenih nortnah in navadah in nima nikakršnih 
ambicij razširjati poslovanje. Napreden obrtnik pa bo v tem gospodarskem 
prostoru videl velike možnosti za širjenje svojega poslovanja prek različnih 
oblik povezovanja gvojega dela in svojih sredstev z delom drugih delavcev in 
z družbenimi sredstvi in prek sodelovanja z združenim delom. 
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ii. 

NAČELA, na katerih naj temelji zakon 

5. Uvodne določbe 

5. 1. Zakon ureja pogoje samostojnega osebnega dela občanov, ki z delov- 
nimi sredstvi v njihovi lastnini z namenom pridobivanja dohodka opravljajo 
določene gospodarske dejavnosti. 

Občani, ki opravljajo v tem zakonu določene zasebne dejavnosti, lahko 
skladno s pogodbo in zakonom medsebojno združujejo svoje delo in svoja 
delovna sredstva v pogodbene delovne skupnosti, v zadruge in v pogodbene 
delovne organizacije in v njih skupaj razpolagajo z dohodkom iz skupnega dela. 

5. 2. Kot saimostojne zasebne dejavnosti občani lahko z osebnim delom in 
s svojimi delovnimi sredstvi po tem predlogu zakona opravljajo obrtne, go- 
stinske, avtoprevozniške, brodarske, trgovinske in projektivne gospodarske de- 
javnosti, če to ustreza načinu, materialni podlagi in možnostim osebnega dela, 
kakor je to določeno s tem zakonom. 

V okviru samostojnega opravljanja zasebnih dejavnosti v smislu prvega 
odstavka 5. 1. točke spadajo vsa dela s področja proizvodnje in storitev, kot je 
določeno s tem predlogom zakona, kolikor zaradi splošnih družbenih interesov ni 
za določeno dejavnost ali v okviru le-te za obseg poslovanja z zakonom drugače 
določeno. 

Po tem načelu zakonskega predloga se le globalno določa, kaj štejemo kot 
obrtne, gostinske, avtoprevozniške, brodarske, trgovinske in projektivne (miš- 
ljene so intelektualne storitve gospodarskega pomena) gospodarske dejavnosti, 
ki jih občani lahko opravljajo s samostojnim osebnim delom in s svojimi delov- 
nimi sredstvi. 

Zakonski predlog predvideva, da republiški sekretariat za gospodarstvo daje 
mnenje, ali določena dejavnost ali obseg poslovanja spada v okvir naštetih 
dejavnosti. 

Menimo, da je predvidena rešitev primernejša kot naštevanje dejavnosti 
oziroma poklicev v posebni nomenklaturi kot dejavnosti, ki se štejejo za obrtne, 
gostinske, prevozniške ipd. S predlaganim načinom se v večji meri omogoča 
prilagajanje zasebnih gospodarskih dejavnosti dejanskim potrebam bodočega 
gospodarskega in družbenega razvoja, posebno še, če upoštevamo predvideno 
preraščanje osebnega dela v različne stopnje in oblike združenega dela. Pred- 
lagana opredelitev dejavnosti omogoča večjo elastičnost, zlasti pri uvajanju 
novih dejavnosti, ki se nenehno pojavljajo zaradi evolucije trga, tehnološkega 
napredka in delitve dela. 

V tej zvezi pa se pojavlja vprašanje, kako bo v praksi možno nadzorovati, 
ali nosilec dejavnosti prekoračuje obseg, ki mu je dovoljen. 

Odgovor na to je v načelu, da se predmet poslovanja registrira in v do- 
voljenju določi tako, da nosilec dovoljenja — razen če je to drugače določeno — 
lahko opravlja vsa dela, ki spadajo v okvir širšega oziroma ožjega poklica glede 
na nomenklaturo poklicev ali stroke. 

5. 3. Za samostojno zasebno gospodarsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: 
dejavnost) štejemo: 

— opravljanje dejavnosti, ko delajo občani sami ali s pomočjo ožjih dru- 
žinskih članov, in 

28 
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— opravljanje take dejavnosti z zaposlovanjem drugih oseb v okviru z 
zakonom določenega obsega oziroma števila delavcev glede na način poslovanja, 
vrsto dejavnosti, obseg poslovanja, uporabljeno stopnjo mehanizacije ali tehno- 
logije dela. 

Občani, ki pri opravljanju dejavnosti zaposlujejo druge osebe, smejo upo- 
rabljati delovna sredstva in poslovne prostore kot osnovna sredstva le v obsegu, 
ki ga določa zakon. 

5. 4. Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost v smislu 1. alinee 
1. odstavka prejšnje teze, lahko skladno s pogodbo in zakonom združujejo 
svoje delo in delovna sredstva z organizacijami združenega dela v različne 
oblike kooperacije in druge oblike poslovnega sodelovanja in v okviru tega 
sodelovanja sodelujejo pri upravljanju skupnih zadev in pri delitvi dohodka, ki 
ga ustvarijo s tem sodelovanjem. 

To ustavno načelo 2. točke XXXIV. amandmaja lahko uveljavijo delovni 
ljudje le, če delajo sami, to je, če ne zaposlujejo drugih oseb, in v soglasju s 
statutom ali z drugim samoupravnim aktom delovne organizacije. 

5. 5. Občani imajo lastninsko pravico na delovnih sredstvih in poslovnih 
prostorih, ki ustrezajo ekonomski in tehnični naravi opravljanja dejavnosti 
oziroma gornji meji za zaposlovanje drugih oseb, kot je določena s tem zakonom. 

Kadar obrtniki ali gostinci zaposlujejo druge osebe, smejo pri opravljanju 
obrtne oziroma gostinske dejavnosti uporabljati osnovna sredstva, ki po vred- 
nosti ne presegajo 300 000 dinarjev za eno delovno mesto glede na gornjo mejo 
za zaposlovanje drugih oseb, povečano za delovno mesto obrtnika oziroma 
gostinca. Vrednost osnovnih sredstev se ob vsakokratni predpisani revalorizaciji 
osnovnih sredstev poviša za odstotek, za katerega se ob tej revalorizaciji poveča 
vrednost osnovnih sredstev v gospodarstvu SR Slovenije. 

Večjo vrednost osnovnih sredstev na eno delovno mesto smejo občani pri 
delu uporabljati: 

— če znaša vrednost poslovnih prostorov nad 50 °/o v seštevku vrednosti 
osnovnih sredstev; 

— če večjo vrednost strojev in opreme narekuje sodobnejši tehnološki 
proces, če je to v skladu s splošnim družbenim interesom. 

Za prekoračitev vrednosti osnovnih sredstev po 2. odstavku te teze je po- 
trebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa, ki ga izda na podlagi 
mnenja gospodarske zbornice SR Slovenije. 

XXXIV. ustavni amandma nalaga zakonsko določitev lastninske pravice 
občanov na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih. Merila za obseg sredstev, 
ki morajo po ustavni določbi »ustrezati opravljanju dejavnosti s samostojnim 
osebnim delom«, je zelo težko postaviti. Potreben obseg sredstev je namreč zelo 
različen v posameznih dejavnostih in tudi z enakimi objektivnimi merili ni 
mogoče zajeti vseh specifičnosti pri opravljanju ene storitve, še težje pa v 
različnih strokah in pogojih dela. 

Pri oceni ponuđenih rešitev in sprejemanju stališč je treba nujno upoštevati 
splošen družbenogospodarski interes, da se napredek tehnike in tehnologije dela 
razvija tudi v zasebnih dejavnostih, da so obrtne delavnice, gostinski obrati in 
sredstva v javnem prometu tudi v zasebnem sektorju čimbolje urejeni oziroma 
da omogočajo tako proizvodnjo in storitve, da bi se tudi na teh področjih 
povečala raven produktivnosti in ekonomičnosti dela. 
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Iz navedenih razlogov zakonski predlog predvideva, da se obseg sredstev 
za področja obrti, gostinstva, trgovine in biroje določi po vrednosti osnovnih 
sredstev za enega dopolnilnega delavca v skladu s cenzusom o zaposlovanju 
drugih oseb v dopolnilnem delu. Navedeni so tudi pogoji za revalorizacijo in 
za morebitno povečanje vrednosti osnovnih sredstev. 

Upoštevano je tudi ustavno načelo, ki za delovnega človeka oziroma nosilce 
dejavnosti, ki svoje delo in delovna sredstva združuje z delom drugih oseb v 
posebnih organizacijah združenega dela (pogodbena delovna organizacija), ne 
predvideva omejitve lastninske pravice na delovnih sredstvih. 

Pri tem načelu je v zakonskem predlogu opuščena možnost, da se poslovni 
prostor določi po njegovi površini. Določanje obsega poslovnih prostorov po 
površini je prav gotovo združeno z enakimi težavami, ker je površina potrebnega 
(ali »ustreznega«) prostora v tolikšni meri odvisna od načina dela in specifičnosti 
dejavnosti, da jih ni mogoče meriti z enakimi merili. 

Vrednost osnovnih sredstev na delovno mesto v predlagani višini pa je za 
klasičen način samostojnega opravljanja dejavnosti zadostna osnova za uvajanje 
moderne tehnologije dela in za ekonomsko uporabo sredstev. 

Za prevozniške dejavnosti (cestni in vodni promet) pa so potrebna merila, 
ki zlasti za plovna sredstva v obalnem pomorskem prometu po svojem obsegu 
dopolnjujejo storitve, ki so najbolj potrebne in kjer večji plovni objekti niso 
ekonomični in tudi ne potrebni. 

Tudi to načelo upošteva naravo dela in družbeni pomen dejavnosti ter 
načelo, da je osnova dejavnosti osebno delo nosilca dovoljenja. 

Glede na navedeno bi bila omejitev lastnine na sredstvih za delo, s katerimi 
občani lahko opravljajo gospodarske dejavnosti in druge pridobitne posle, 
pogojena glede na vrsto dejavnosti le z limitom števila zaposlenih delavcev 
oziroma vajencev, ustrezno ekonomskim in tehnično-tehnološkim pogojem dela. 
Obe načeli, to je načelo o zaposlovanju drugih oseb v dopolnilnem delu in načelo 
o lastninski pravici oziroma o pravici do uporabe določene vrednosti osnovnih 
sredstev ob načelu, po katerem nosilec dovoljenja lahko preide v višjo obliko 
združevanja svojega dela in delovnih sredstev, predstavlja ekonomsko omeje- 
vanje obsega poslovanja oziroma postopno odpravlja te omejitve za pogodbene 
delovne skupnosti ter za pogodbene delovne organizacije kot posebne organi- 
zacije združenega dela. 

5. 6. Če občani v samostojnem Opravljanju s tem zakonom določenih de- 
javnosti ali v pogodbeni delovni skupnosti prekoračijo z zakonom določeno 
zgornjo mejo za zaposlovanje drugih oseb ali če pri opravljanju dejavnosti 
prekoračijo z zakonom določen obseg delovnih (osnovnih) sredstev, morajo v 
zakonskem roku (šest mesecev) organizirati poslovanje po načelih, ki veljajo za 
poslovanje pogodbene delovne skupnosti oziroma za pogodbene delovne orga- 
nizacije kot posebne oblike združenega dela. 

V tem načelu je določen rok šestih mesecev, v katerem mora biti osebno 
delo v smislu 5. točke XXXIV. amandmaja organizirano kot posebna organi- 
zacija združenega dela v primeru, če so presežene meje z zakonom dovoljenega 
števila delavcev. Načelo vključuje obveznost takega prehoda tudi v primeru, 
če je prekoračena meja pri uporabljanju večje vrednosti osnovnih sredstev, kot 
je z zakonom določeno. V določeni dejavnosti je zlasti z modernimi avtomati ali 
z visoko produkcijskimi stroji mogoče preseči družbene okvire samostojnega — 
klasičnega — opravljanja gospodarske dejavnosti. 

28* 
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6. Opravljanje gospodarske dejavnosti 

6. 1. Za opravljanje dejavnosti po 5. 1. in 5. 2. tezi so lahko: 
a) obrtne delavnice; 
b) gostinski obrati: bifeji, gostilne, restavracije, penzioni in prenočišča; 
c) poslovalnice: avtoprevoznikov z motornimi vozili v prostem cestnem pro- 

metu; in brodarjev z majhnimi plovnimi objekti v obalnem (pomorskem) pro- 
metu ter v jezerskem in rečnem prometu; 

č) prodajalne; 
d) biroji. 
6. 2. Občan lahko odpre obrtno delavnico, gostinski obrat, poslovalnico, 

trgovino oz. biro, kjer trajno ali sezonsko oziroma občasno opravlja določeno 
dejavnost na podlagi dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, če 
ima predpisano strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost, če je to pogoj za 
opravljanje določene dejavnosti, pri katerih sta od kakovosti proizvoda odvisna 
varnost življenja in premoženja uporabnikov in če izpolnjuje druge z zakonom 
določene pogoje. 

6. 3. Občan sme odpreti le eno obrtno delavnico, gostinski obrat, posloval- 
nico, prodajalko ali biro. 

Zakon določa pogoje, po katerih občan lahko opravlja poleg osnovne de- 
javnosti, za katere ima dovoljenje, tudi druge sorodne oziroma dopolnilne 
dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost. 

6. 4. Dovoljenje za obrtno delavnico, gostinski obrat, poslovalnico, proda- 
jalno ali biro izda pristojni upravni organ občine, v kateri bo poslovni prostor 
oziroma poslovni sedež dejavnosti. 

Dovoljenje se ne sme odreči, če prosilec izpolnjuje z zakonom predpisane 
pogoje. 

Dovoljenje za odpiranje obrtne delavnice, gostinskega obrata ah poslovalnice 
ni mogoče prenesti na drugega. 

6. 5. Obrtna delavnica, gostinski obrat, poslovalnica oziroma prodajalna ali 
biro :mora imeti poslovni sedež. 

Za poslovni sedež se šteje kraj oziroma občina, v kateri je poslovni prostor, 
za katerega je izdano dovoljenje. 

Poslovni prostor ni potreben, kadar ga narava dela ne terja. 
Če narava dela ne zahteva poslovnega prostora, je poslovni sedež v kraju 

stanovanja nosilca dovoljenja. 
Šteje se, da ima nosilec dovoljenja poslovne prostore tudi, kadar posluje 

v najetih poslovnih prostorih. 
6. 6. Zakonski drug, družinski član ali druga oseba ne more samostojno 

opravljati dejavnosti v prostorih in z delovnimi sredstvi, za katere je že izdano 
dovoljenje, lahko pa je soustanovitelj pogodbene delovne skupnosti (za skupno 
opravljanje dejavnosti) v skladu z določili tega zakona. 

6. 7. Obrtna delavnica, gostinski obrat in poslovalnica, prodajalne ali 
biro morajo poslovati pod polnim imenom nosilca dovoljenja z navedbo pred- 
meta poslovanja. Iz navedbe poslovnega predmeta mora biti razvidno, s kakšnimi 
deli, proizvodi ali storitvami se nosilec ukvarja, s katerega področja posameznih 
obrtnih, gostinskih, prevozniških, brodarskih oziroma trgovinskih ali projek- 
tantskih dejavnosti in v kakšnem obsegu jih opravlja. 

6. 8. Občan lahko navede kot predmet poslovanja le tista dela, ki jih po- 
kriva s stopnjo svoje izobrazbe oziroma usposobljenosti skladno z nomenklaturo 
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poklicev širšega oziroma ožjega profila. Kot predmet poslovanja lahko navede 
izdelovanje določenega predmeta ali opravljanje storitev tudi, kdor nima dokaza 
o strokovni izobrazbi oziroma o usposobljenosti, razen če gre za izdelavo pred- 
metov ali opravljanje storitev, pri katerih sta od kakovosti proizvoda ali storitev 
odvisna varnost življenja oz. premoženja uporabnikov. Mnenje o tem daje 
gospodarska zbornica SR Slovenije — varianta: republiški sekretariat za gospo- 
darstvo SR Slovenije. 

6. 9. Obrtno delavnico samostojnega obrtnika in gostinski obrat samostoj- 
nega gostinca mora voditi in v njej opravljati posle tisti, na kogar se glasi 
dovoljenje. 

Samostojni avtoprevoznik oziroma brodar pa mora osebno upravljati mo- 
torno vozilo oziroma plovno sredstvo, s katerim opravlja dejavnost. 

6. 10. Obrtna delavnica, gostinski obrat oziroma poslovalnica lahko sklepa 
z organizacijami združenega dela in z drugimi družbenimi pravnimi osebami 
pogodbe o dolgoročnem ali priložnostnem sodelovanju, o kooperaciji in o oprav- 
ljanju dejavnosti za določene potrebe. 

V pogodbi o poslovnem sodelovanju, o kooperaciji in o Opravljanju de- 
javnosti za določene potrebe je lahko določeno, da vlaga organizacija združenega 
dela, občina, krajevna skupnost ali druga pravna oseba v obrtno delavnico, 
v gostinski obrat ter v poslovalnico sredstva za razvoj njene dejavnosti ali da 
garancijo za kredit, pod pogojem, da nosilec zasebne dejavnosti kot pogodbena 
stranka sprejme v zvezi s tem ustrezne obveznosti. 

6. 11. Obrtne delavnice, gostinski obrati, prodajalne ali biroji, poslovalnice 
(v nadaljnjem .besedilu: obratovalnice) lahko glede ugotavljanja in delitve 
celotnega dohodka in dohodka poslujejo po načelih, ki veljajo za organizacije 
združenega dela. Delitev dohodka se ureja z delovno pogodbo oziroma z drugim 
splošnim aktom obratovalnice, ki ga potrdi občinski upravni organ. V delovni 
pogodbi, ki jo sklene obratovalnica z delavci, se za delavca določijo kalkulativni 
osebni dohodki kot osnova za njegovo udeležbo pri dobičku. 

Osnove za kalkulativne osebne dohodke delavcev in nosilca dejavnosti ter 
merila za njihovo udeležbo pri dobičku, ustvarjenem s skupnim delom, se 
določijo v kolektivni pogodbi na podlagi dogovora, ki ga skleneta sindikat 
storitvenih dejavnosti in gospodarska zbornica SR Slovenije. 

S sklenitvijo delovne pogodbe in s pristopom h kolektivni pogodbi v smislu 
prejšnjega odstavka ali s sprejetjem statuta oziroma splošnega akta po prvem 
odstavku teze pridobe delavci in nosilec dovoljenja oziroma obratovalnica 
pravice, ki jih določa zakon. 

Z uvajanjem instituta o udeležbi delavcev pri dobičku, ustvarjenem s 
skupnim delom po delovni pogodbi, ki jo sklene nosilec dejavnosti z delavci že 
pri klasičnem samostojnem opravljanju dejavnosti, se uveljavlja kot prva ozi- 
roma prehodna oblika združenega dela. 

Udeležba delavcev pri dobičku v zasebnih dejavnostih se predvideva že 
v zakonu o delovnih razmerjih pri zasebnih delodajalcih in v davčni zakono- 
daji. 

S sklenitvijo take delovne pogodbe naj bi nosilec zasebne dejavnosti pri- 
dobil pravico zaposlitve nekaj (do 50 "/») več delavcev in smel v dejavnosti 
uporabljati ustrezno večja osnovna sredstva. Menimo, da bi bilo treba v pravni 
sistem vgraditi elemente (mišljena sta predvsem družbeni dogovor in davčna 
politika), ki bodo ne le omogočali, temveč tudi stimulirali občana, da svoje delo 
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z delom drugih delavcev postopno združuje v takih in v višjih oblikah zdru- 
ževanja. 

Čeprav se s tem institutom, to je z udeležbo delavcev pri dohodku in v 
skupnem obratu, uvajajo nove kvalitete, je jasno, da šele pogodbena delovna 
organizacija predstavlja izrazitejši korak v smeri uveljavljanja samoupravnih 
pravic delavcev oziroma delovne skupnosti. 

6. 12 Kot obrtna dejavnost se šteje po tem zakonu: izdelava vsakovrstnih 
proizvodov, ki se pridobijo z obdelavo, dodelavo in preoblikovanjem materiala 
in polizdelkov, s sestavljanjem ali vgrajevanjem, vzdrževanje in popravilo pred- 
metov ter opravljanje osebnih in drugih storitev z uporabo živega dela, strojev, 
naprav in orodij, če s tem ali z drugimi zakoni posamezna dejavnost ni drugače 
opredeljena oziroma prepovedana. 

Kot izdelki in storitve obrtne delavnice po tem predlogu ne štejejo izdelki, 
ki se dobijo brez kakršnekoli predelave, obdelave ali dodelave in kombiniranja 
ter sestavljanja ali vgrajevanja tujih izdelkov. 

6. 13. Za gostinsko dejavnost šteje priprava hrane in pijače, strežba s hrano 
in pijačo, sprejemanje gostov na prenočevanje ter opravljanje s tem povezanih 
dopolnilnih dejavnosti. 

Občan, ki opravlja gostinske dejavnosti, lahko kot dopolnilno dejavnost 
prevaža goste z motornimi vozili, t' plovnimi objekti, z vlečnicami ali z motornimi 
sanmi na smučiščih; se ukvarja s predelavo živil in pijač za potrebe svojega 
obrata; opravlja dejavnosti, ki so namenjene razvedrilu in rekreaciji gostov, ter 
opravlja druge posle, ki so običajni v gostinski dejavnosti. 

6. 14. Za prevozniške dejavnosti javnega prevoza oseb in stvari z motornimi 
vozili v prostem cestnem prometu, ki jih po tem predlogu zakona lahko oprav- 
ljajo občani kot samostojni avtoprevozniki, se štejejo: 

1. prevozi oseb z enim avtotaksijem oziroma z enim motornim vozilom, ki 
ima največ 10 sedežev, vključno voznikovega; 

2. prevozi stvari z enim motornim vozilom, brez priklopnika ali pol- 
priklopnika. 

Samostojni avtoprevoznik lahko sklene z občino posebno pogodbo in na 
njeni podlagi opravlja prevoze šolskih otrok, delavcev in potnikov v krajih, 
kjer ni organiziran redni linijski cestni promet. Te prevoze sme opravljati z 
enim majhnim avtobusom, ki ima največ 21 sedežev vključno z voznikovim, 
oziroma z enim srednjim avtobusom, ki ima največ 29 potniških sedežev in 2 
sedeža za voznika in spremljevalca. 

6. 15, Za prevozniške dejavnosti s plovnimi objekti v pomorskem obalnem, 
rečnem in jezerskem prometu, ki jih občani kot samostojni brodarji lahko 
opravljajo, se štejejo: 

a) prevozi oseb in stvari v obalnem prometu: 
1) z eno malo potniško ladjo, ki ima največ do 15 BRT in je opremljena 

za prevoz do 100 potnikov; 
2) z enim hidrobusom, ki ima največ 80 sedežev; 
3) z motornimi čolni ah s čolni na vesla; 
b) prevozi turistov v obalnem prometu: 
1) z eno izletniško motorno jahto (za obalno križarjenje), ki je opremljena 

z največ dvanajstimi ležišči vključno s tremi ležišči za posadko; 
2) z eno motorno jadrnico, ki ima motor za glavni, jadra pa za pomožni 

pogon ali obratno in je opremljena z največ desetimi ležišči vključno s tremi 
ležišči za posadko; 
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c) prevozi razsutega tovora ali kosovnega blaga v obalnem prometu z enim 
čolnom, ki ima do 10 BRT, ali z eno ladjo, ki ima največ do 50 BRT; 

č) prevozi oseb in stvari na rekah ali jezerih z enim čolnom na vesla, ki 
ima največ 25 sedežev, ter prevozi s splavi; 

d) posojanje majhnih čolnov, jadrnic in drugih plovil za rekreacijo v tu- 
rističnih krajih. 

6. 16. Za trgovinske dejavnosti, ki jih občani z osebnim delom opravljajo 
v zasebnih prodajalnah, se šteje nadrobna prodaja: 

a) kmetijskih in živilskih proizvodov; 
b) tehničnih proizvodov, kot so kmetijsko orodje, proizvodi, potrebni za 

vzdrževanje motornih vozil; 
c) galanterijski in drogerijski proizvodi in čistilna sredstva za osebno 

porabo ter predmeti, ki se običajno prodajajo v turističnem prometu. 
Ne glede na hitro rast trgovske mreže, ki se odraža predvsem v odpiranju 

velikih prodajnih enot v večjih potrošnih centrih, še vedno močno zaostaja 
razvoj malih prodajaln za prodajo življenjskih in drobnih gospodarskih po- 
trebščin zlasti na podeželju in v odročnih krajih. 

Pobude za pravno ureditev majhnih zasebnih prodajaln so se v javnosti 
manifestirale po številnih sredstvih javnega obveščanja. Problem teh prodajaln 
je bil obravnavan tudi na dnevnem redu družbenopolitičnih organizacij pred- 
vsem z vidika, da bi se prebivalstvu zagotovila ugodnejša oskrba z osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami v krajih, od katerih so oddaljene večje prodajne 
enote. 

Smatramo, da je v prirejanju pravnega položaja zasebnih prodajaln treba 
upoštevati specifične potrebe posameznih občin z okolico. Zato naj bi se po- 
drobnejše urejanje tega vprašanja v kar največji meri prepustilo občinskim 
skupščinam, ki bodo glede na svoje razmere najustrezneje urejale zadevno 
problematiko. 

6. 17. Za projektivne dejavnosti, ki jih lahko opravljajo s samostojnim 
osebnim delom kot intelektualne storitve gospodarskega pomena, se štejejo: 

1. projektiranje zgradb: 
a) projektiranje družinskih stanovanjskih hiš; 
b) projektiranje poslovnih prostorov, gospodarskih poslopij in drugih grad- 

benih objektov za opravljanje gospodarskih dejavnosti do 300 m2; 
2. projektiranje in konstruiranje strojnih in elektrotehničnih naprav in 

orodij; 
3. projektiranje tehnoloških procesov, tehničnih izboljšav in njihovo ute- 

kavanje; 
4. projektiranje idejnih in konstrukcijskih načrtov za izdelke splošne ali 

individualne porabe; 
5. projektiranje designov in izdelava osnutkov, modelov in izvedbenih na- 

črtov (modno kreiranje izdelkov, opreme in embalaže splošne ali individualne 
porabe); 

6. izdelovanje tehničnih in ekonomskih študij, analiz marketinga in po- 
dobno. 

Za nadaljnji neoviran razvoj gospodarstva in za njegove specifične potrebe 
je posebnega pomena dostop do tehnične, tehnološke, ekonomske in druge 
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dokumentacije ali načrtov. Težave pri dostopu do take dokumentacije imajo 
delovne organizacije, ki pogosto nimajo tehničnih in drugih strokovnih ljudi za 
reševanje problemov izven njihove redne dejavnosti. Pri uvajanju sodobne 
tehnologije v proizvodne procese se srečujejo s tehnično-tehnološkimi problemi 
različnih strok in specializiranih poklicev ter strokovne usmerjenosti. Dostop do 
idejne, projektivne in tehnološke dokumentacije pa je eden izmed pomembnih 
dejavnikov za razvoj malega gospodarstva s področja družbene in zasebne obrti. 

Problem enih kot drugih pa se kaže v tem, da večje projektivne organizacije 
ne kažejo razumevanja za njihove zelo raznovrstne in razdrobljene probleme. 
Praviloma je nivo tehnologije v srednjih in malih podjetjih pod nivojem velikih 
delovnih organizacij. Taka podjetja in zasebniki se zatekajo k organiziranju 
strokovnjakov od drugod, ki jim ta dela opravljajo na svojo roko kot ne- 
registrirano dejavnost ali kvečjemu pod naslovom avtorskih del. Zaradi takega 
stanja izvajalci teh intelektualnih storitev zanje ne prevzemajo odgovornosti in 
se izogibajo plačilu družbenih obveznosti. 

To nevzdržno stanje skuša zakonski predlog odpraviti z legalizacijo oseb- 
nega dela na tem področju ob določenih pogojih. Zaradi tega bo treba v tem 
zakonu in z drugimi predpisi podrobneje opredeliti pogoje glede izobrazbe, 
prakse oziroma strokovne usposobljenosti in odgovornosti nosilca dejavnosti 
ter druge pogoje za opravljanje določenih intelektualnih storitev. 

6. 18. Pri presoji, katere dejavnosti in v okviru teh, katere posle in v 
kakšnem obsegu lahko občani samostojno opravljajo na dosedanji način kot 
zasebne obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in projektivne dejavnosti, je 
treba najprej upoštevati, ali tako delo opravljajo sami ah z zaposlovanjem 
drugih delavcev, poleg tega pa še merila glede na: 

— predmet poslovanja — dela; 
— obseg delovnih sredstev — (osnovnih sredstev); 
— vrsto izdelkov, način njihove izdelave (individualen serijski) in tehno- 

loške značilnosti pri delu glede uporabe delovnih sredstev; 
i— gospodarskopolitični pomen takega dela zlasti z vidika popestritve in 

večje ponudbe izdelkov in storitev za trg, za dopolnitev družbeni proizvodnji 
ter za odpiranje novih delovnih mest. 

Mnenje o tem, kakšna dela in kakšne storitve sodijo v obseg zasebnih 
dejavnosti iz posameznih strok ali poklicev, ki jih občani lahko samostojno 
opravljajo ob upoštevanju cenzusa glede števila drugih delavcev, naj daje 
republiški sekretariat za gospodarstvo na zahtevo občinskega upravnega organa. 
To mnenje da republiški sekretariat za gospodarstvo na podlagi opisa del za 
posamezno stroko ali poklic po vrsti dejavnosti in obsegu poslov, ki ga predlaga 
gospodarska zbornica. Zbornica lahko dopolnjuje opis del po ustreznem postopku 
v skladu s potrebami gospodarstva in z razvojem tehnologije. 

Taka pravna opredelitev obsega del za zasebno opravljanje gospodarskih 
dejavnosti s predlaganimi omejitvami glede števila delavcev in z opisom del ter 
obsegom poslov daje temeljitejšo podlago za enotno tolmačenje predpisov, kot 
jo daje sedanja nomenklatura. Ob trdnejšem pravnem položaju takega dela pa 
zasebnikove ambicije za širjenje poslovanja usmerja v prehod na druge oblike 
povezovanja njegovega dela in sredstev do ustanovitve posebne organizacije 
združenega dela. 

6. 19. V obrtni delavnici samostojnega obrtnika ah v gostinskem obratu 
samostojnega gostinca je ob pogojih, ki jih določa zakon, dovoljeno dopolnilno 
delo drugih delavcev. 
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I. varianta: 

1) Dopolnilno delo na podlagi delovne pogodbe lahko opravlja največ pet 
delavcev. 

2) V obrtni delavnici samostojnega obrtnika, ki se ukvarja pretežno s 
storitveno dejavnostjo, sme ob pogojih, ki jih določa zakon, opravljati dopolnilno 
delo največ deset delavcev. 

Samostojni obrtnik oziroma gostinec sme v smislu prejšnjega odstavka 
zaposliti več kot pet delavcev le z dovoljenjem, ki ga po prosti presoji izda 
pristojni občinski upravni organ. Ob pogojih, ki jih določa zakon, je za takšno 
dovoljenje potrebno soglasje pristojnega republiškega upravnega organa. 

II. varianta: 

A. Samostojni obrtnik, ki se ukvarja z opravljanjem določene gospodarske 
dejavnosti, lahko na podlagi delovne pogodbe zaposli: 

a) največ pet delavcev: 
—• če se ukvarja s tako proizvodnjo ali storitvami, ko z uporabo avtomatov 

in drugih visokoprodukcijskih strojev opravlja storitve ali proizvaja v linijskem- 
kontinuiranem tehnološkem procesu z enostavno predelavo surovin proizvode 
za tržišče; 

•—• če opravlja storitve z gradbeno mehanizacijo, storitve z avtodvigali, 
z avtovleko, z viličarji ter z vlečnicami in žičnicami; 

— če se ukvarja s predelavo in izdelavo ter s prodajo živil (v mesarstvu, 
pekarstvu, slaščičarstvu, mlinarstvu, predelavi sadja ipd.); 

— če se ukvarja s storitvami z izdelovanjem — tiskanjem prospektov, 
tiskovin, cenikov, reklam, etiket, embalaže, vizitk ter s tiskanjem napisov na 
predmetih papirne galanterije in konfekcije; 

— če se ukvarja z izdelovanjem raznovrstnih predmetov, pri katerih se 
osnovne tehnološke operacije opravljajo strojnim preoblikovanjem (brez od- 
vzemanja delcev), to je s plastično deformacijo, z vulkanizacijo, z vlečenjem, 
valjanjem, stiskanjem, upogibanjem in sekanjem materiala oz. polproizvodov, 
delno pa z izdelovanjem in montiranjem drugih sestavnih delov za kompletiranje 
predmetov; 

— če se ukvarja z izdelovanjem raznovrstnih izdelkov, ki se izdelujejo 
serijsko in pri katerih se osnovne tehnološke operacije opravijo s strojno ob- 
delavo na funkcionalno-tehnološko različnih produkcijskih strojih (z odvzema- 
njem delcev), delno pa s preoblikovalnimi stroji in z ročno obdelavo in montažo 
ter kompletiranjem z drugimi deli; 

— če se ukvarja z obdelavo materiala oz. polizdelkov, z bruniranjem, pati- 
niranjem kovin, z galvanizacijo, s cinkanjem, kositranjem, eluksiranjem, vaku- 
umskim naparevanjem, emajliranjem predmetov ipd.; 

— če se ukvarja s pridobivanjem in mletjem opekarske in lončarske gline, 
kaolina, peska, proda, kamna, žganjem apna, izdelovanjem opeke ipd.; 

— če se ukvarja z avtomatiziranim kemičnim čiščenjem oblek in drugih 
tekstilnih predmetov ali s pranjem in likanjem perila; 

— če se ukvarja z optiko *— montiranjem in s popravili očal in drugih 
optičnih instrumentov; 

— če se ukvarja z urarstvom, zlatarstvom, juvelirstvom, filigranstvom, 
brušenjem dragih kamnov ipd.; 
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— če se ukvarja z opravljanjem fotografskih storitev; 
i— če se ukvarja z ženskim in moškim frizerstvom -ali samo z ženskim oz. 

moškim frizerstvom, s kozmetiko obraza in telesa (vključno savne), s pedi- 
kerstvom ipd.; 

b) največ sedem delavcev: 
— če se ukvarja deloma z izdelovanjem novih proizvodov po posameznem 

naročilu in merah ali z izdelovanjem izdelkov po posameznih merah, deloma pa 
s popravili in vzdrževanjem v stroko spadajočih del; 

— če se ukvarja z izdelovanjem proizvodov za trg ali po posebnem naročilu 
kupca in če je tak izdelek odvisen od posebnih obrtnikovih sposobnosti oz. od 
posebnih zahtev mode, ali če gre za izdelavo izdelkov, ki zahtevajo posebne 
estetske in funkcionalne lastnosti, proces dela pa pretežno kvalificirano delovno 
silo (razen iz točke a); 

— če se ukvarja s popravljanjem in vzdrževanjem gospodinjskih strojev in 
aparatov; 

— če se ukvarja z izdelovanjem raznih strojev in naprav; z izdelavo stroj- 
nih delov, orodij in konstrukcij; z vzdrževanjem in predelovanjem in montažo 
strojev; z izdelovanjem in montažo stavbne, gospodinjske, stanovanjske opreme; 
z izdelovanjem, montažo in vzdrževanjem pisarniške, gostinske, ladijske opreme; 
z izdelovanjem opreme in opremljanjem hotelov, vikendov, prodajaln ipd.; z 
izdelavo in s popravili manjših plovnih objektov (čolnov, splavov, jaht, ipd.); 
z izdelovanjem in s popravili lovskega in športnega orožja, športne opreme ipd.; 

— če se ukvarja z dejavnostmi gradbenih strok (zidarstvom, fasadarstvom, 
tesarstvom, krovstvom, stavbnim mizarstvom, cementninarstvom, kamnose- 
štvom; plinskim, vodovodnim in elektro-instalaterstvom, izdelovanjem in mon- 
tažo klimatskih naprav, s pleskarstvom, pečarstvom ipd.); 

— če se ukvarja s popravili in vzdrževanjem transportnih sredstev, motor- 
nih vozil, traktorjev, kmetijskih strojev ipd., pri čemer delo zahteva posebno 
tehnično opremljenost delavniških prostorov (avtoservisne delavnice ali za po- 
pravila kmetijske in gradbene mehanizacije); 

— če se ukvarja izključno s popravili in vzdrževanjem proizvodov raznih 
strok oz. poklicev oz. z opravljanjem osebnih storitev — razen v primerih iz 
prejšnjih točk; 

— če se ukvarja z izdelovanjem ali predelovanjem raznih izdelkov v 
smislu točke a) in če gre za izdelovanje oz. dopolnitev izdelkov po lastnem 
patentu oz. iznajdbi (po predložitvi patentne dokumentacije). 

B. Samostojni gostinec, ki se ukvarja z opravljanjem določene gostinske 
dejavnosti, lahko na podlagi delovne pogodbe glede na vrsto gostinskega obrata 
zaposli: 

a) v gostilni največ pet delavcev; 
b) v restavraciji ali v penzionu največ sedem delavcev. 
V sezoni lahko občinski upravni organ izda samostojnemu gostincu dovo- 

ljenje, po katerem sme zaposliti največ do 10 delavcev. 

III. varianta: 

Samostojni obrtnik in samostojni gostinec sme v obrtni dela.vnici oziroma 
v gostinskem obratu zaposliti največ deset delavcev. 
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Opomba: 

Navedene številke glede zaposlovanja delavcev pri občanih, ki samostojno 
opravljajo gospodarske dejavnosti, so le orientacijske kot osnova za razpravo. 
Predlog I. in II. variante izhaja iz stališča, da je uporaba dela drugih delavcev 
najbolj omejena v tistih dejavnostih, ki se ukvarjajo s serijsko proizvodnjo v 
glavnem ob uporabi visokoprodukcijskih strojev in opreme. 

Nadaljnje izhodišče predloga je v tem, da se s povečanjem cenzusa pospeši 
širjenje zmogljivosti na področju storitev in v izdelovanju takih izdelkov, od- 
visnih od kreativnih sposobnosti obrtnika in od dela pretežno kvalificiranih 
delavcev na univerzalnih strojih in napravah. Predlog po II. varianti temelji 
predvsem na razčlenjevanju tehnološko-gospodarskih značilnostih, ki so v po- 
sameznih strokah. V isti stroki se posameznik lahko ukvarja izključno z izdelo- 
vanjem novih izdelkov (serijsko), drugi se v tej stroki ukvarja z izdelovanjem 
in s popravili izdelkov, tretji pa samo s popravili in vzdrževanjem. Zato cenzusa 
za zaposlovanje delavcev ni mogoče določiti po strokah na podlagi nomenklature 
dejavnosti, ker se dela v isti stroki močno razlikujejo. 

Predlagane spremembe glede dovoljenja števila delavcev pa bi morale biti 
vezane za dosledno kontrolo obsega poslov, števila delavcev in na doslednejšo 
davčno politiko ter na uvedbo ostrejših kazni zoper kršilce predpisov. 

Glede na I. in III. varianto bi bilo potrebno sprejeti ustreznejša merila za 
rabo delovnih (osnovnih) sredstev. 

C. Samostojni avto prevoznik, ki opravlja prevozniške dejavnosti (po 2. točki 
teze 6.14) s prevozom stvari, sme za dopolnitev svojemu osebnemu delu na 
podlagi delovne pogodbe zaposliti enega delavca-sovozača, ki skupaj z njim 
opravlja motorno vozilo. 

D. Občani, ki kot samostojni brodarji opravljajo prevozniške dejavnosti po 
točki a), 1 in 2; po točki b 1 in 2 ter po točki e) teze 6.15, smejo na podlagi 
delovne pogodbe zaposliti največ tri delavce kot posadko na plovnem objektu, 
ki skupaj z njimi delajo na plovnem objektu. 

E. Občani, ki kot samostojni prodajalci opravljajo trgovinske dejavnosti, 
smejo na podlagi delovne pogodbe zaposliti največ tri delavce. 

F. Občani, ki samostojno opravljajo projektiranje po tezi 6.19, smejo na 
podlagi delovne pogodbe zaposliti največ tri delavce. 

6. 20. Za delo drugih oseb pri opravljanju dejavnosti (A, B, C, D, E in F 
iz prejšnje teze) se ne šteje delo ožjih družinskih članov nosilca dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti, razen če je to z zakonom drugače določeno. 

Varianta: 

Delo zakonca se ne šteje za delo drugih oseb. Delo drugih družinskih članov 
pa se šteje za delo drugih le, kadar jim je tako delo glavni poklic. 

Za ta predlog (brez variante) govori vrsta negativnih pojavov v dosedanji 
praksi. Tako delo pogosto ni prijavljeno, zato družinski člani niso zdravstveno in 
pokojninsko zavarovani. Kadar so v delovnem razmerju drugod, gredo njihove 
nezgode pri delu doma v breme socialnega zavarovanja. Cesto pride tudi do 
socialnih problemov, če se zakonca ali drugi ožji družinski člani po več letih 
skupnega dela razidejo, ne da bi prizadeti lahko uveljavili svoje pravice iz 
takega dela. 
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6. 21. Z namenom, da skupaj opravljajo določeno obrtno ali gostinsko de- 
javnost, se sme združiti in ustanoviti pogodbeno delovno skupnost (skupno 
obrtno delavnico oziroma skupni gostinski obrat) več samostojnih obrtnikov 
oziroma gostincev v enakih dejavnostih oz. v dejavnostih, ki se medsebojno 
dopolnjujejo. 

V pogodbeni delovni skupnosti se glede zaposlovanja drugih oseb lahko 
uveljavijo določbe o udeležbi delavcev pri dobičku (teza 6. 11.). 

Skupno število ustanoviteljev pogodbene delovne skupnosti ter zaposlenih 
delavcev ne sme preseči za več kot 50 % (zaokroženo navzdol) cenzusov o za- 
poslovanju delavcev, ki so določeni za posamezne dejavnosti oziroma vrste del. 
V nobenem primeru pa skupno število ustanoviteljev take pogodbene delovne 
skupnosti in v njej zaposlenih delavcev ne sme preseči števila petnajst. Za ob- 
veznosti pogodbene delovne skupnosti jamčijo z vsem svojim premoženjem tisti, 
ki so jo ustanovili. 

6. 22. Za ustanovitev pogodbene delovne skupnosti skupnega gostinskega 
obrata sklenejo ustanovitelji oz. samostojni obrtniki oziroma gostinci pismeno 
pogodbo, ki jo potrdi pristojni občinski upravni organ. 

Pogodba o ustanovitvi pogodbene delovne skupnosti mora obsegati: 
a) polna imena ustanoviteljev-samostojnih obrtnikov oz. gostincev; 
b) predmet poslovanja; 
c) poslovni sedež in poslovni prostor; 
č) način vodstva pogodbene delovne skupnosti; 
d) način delitve dohodka, vključno z udeležbo delavcev pri dobičku, določbe 

o materialni odgovornosti nasproti tretjim osebam; 
e) način in pogoje za izstop posameznih ustanoviteljev pogodbene delovne 

skupnosti in za vstop novih sopogodbenikov; 
f) določbe o načinu prenehanja pogodbene delovne skupnosti. 
6. 23. Za ustanovitev pogodbene delovne skupnosti morajo biti izpolnjeni 

pogoji, ki veljajo sicer za samostojno opravljanje dejavnosti. Za ustanovitev po- 
godbene delovne skupnosti, v kateri se opravlja samo ena obrtna oziroma go- 
stinska dejavnost, mora imeti eden od ustanoviteljev (ki vodi poslovanje) pred- 
pisane strokovne usposobljenosti ustrezne stroke za opravljanje osnovne ali 
dopolnilne dejavnosti. Ce se ustanovi pogodbena delovna skupnost za opravljanje 
več dejavnosti ali če opravlja dopolnilno dejavnost, mora imeti predpisano stro- 
kovno usposobljenost za vsako dejavnost oz. dopolnilno dejavnost vsaj eden 
izmed ustanoviteljev. 

Za ustanovitev pogodbene delovne skupnosti se izda samo eno dovoljenje. 
Ce vstopi v pogodbeno delovno skupnost sopogodbenik, ki ima strokovno 

usposobljenost za obrtno-gostinsko dejavnost, katere skupna obrtna delavnica 
oziroma gostinski obrat ne opravlja, se lahko razširi poslovanje delavnice — 
gostinskega obrata — tudi na to dejavnost. Ce izstopi iz skupne obrtne delavnice 
— gostinskega obrata .— tudi edini soustanovitelj oz. sopogodbenik, ki je imel 
strokovno usposobljenost za neko dejavnost, mora skupna obrtna delavnica — 
gostinski obrat — prenehati s to dejavnostjo. 

Ce se zaradi vstopa novega sopogodbenika v skupno obrtno delavnico — 
gostinski obrat — poslovanje razširi na novo dejavnost, mora pristojni občinski 
upravni organ preveriti, ali so izpolnjeni za to predpisani pogoji. 

Razširitev oz. omejitev dejavnosti v zvezi z vstopom ali izstopom v smislu 
prejšnjih odstavkov ugotovi pristojni občinski upravni organ z odločbo. 
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6. 24. Domača obrt 

Domača obrt je gospodarska dejavnost, ki jo opravljajo občani na domu 
sami ali s elani skupnega gospodinjstva. 

Za domačo obrt oziroma za predmete domače obrti se štejejo: 
— izdelki, ki se izdelujejo na tradicionalen način, ki je značilen za določeno 

etnografsko območje; 
—• izdelki, ki ohranijo značilnosti ročnega dela, in 
— izdelki, ki nimajo značaja serijske proizvodnje glede uporabe strojev in 

tehnologije dela. 
6. 25. Občani, ki bodo opravljali domačo obrt, morajo to priglasiti pristoj- 

nemu občinskemu upravnemu organu. 

6. 26. Opravljanje dejavnosti kot postranski poklic 

Pri oceni takega dela ne moremo mimo ugotovitev, da občani s postranskimi 
poklici tudi v prihodnje lahko prispevajo k zadovoljevanju potreb po storitvah 
zlasti tam, kjer te dejavnosti še vedno zaostajajo za potrebami prebivalstva. Po- 
leg tega ne gre prezreti dejstva, da je >— čeprav včasih skromen — zaslužek iz 
tega naslova marsikomu pomemben dodaten vir dohodka. S takim delom se 
v Sloveniji ukvarja okoli 4500 oseb, ki so priglasile to dejavnost (po statističnih 
podatkih za leto 1969). 

Mnenje je, da bi se z zakonom prepovedalo opravljanje postranskega po- 
klica. Vsekakor bo treba pri izdelavi zakonskega osnutka proučiti problem 
takega dela, vendar z vidika, da se postranski poklic ne prepove, pač pa da se 
z ustreznimi predpisi omogoči občinam omejitev in usmerjanje takega dela v 
okvire družbenega interesa. Praksa namreč kaže, da je treba rešiti ta problem 
z omejevanjem tega dela pri zaposlenih v delovnih organizacijah, medtem ko naj 
bi se tistim, ki niso v delovnem razmerju (osebni upokojenci, invalidi in drugi), 
zagotovile širše možnosti za opravljanje postranskega poklica (ne le za posamez- 
nike in ne le v storitvenih delih). V okvir takega dela bi spadale tudi razne 
turistične storitve, prodaja spominkov, kompletni penzioni ali samo preno- 
čišča. Tisti, ki so v delovnem razmerju, morajo za opravljanje takega dela imeti 
soglasje njihove delovne organizacije, če opravljajo dejavnost, ki je poslovni 
predmet te organizacije. Priglasitelji postranskega poklica morajo izpolnjevati 
pogoje glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti, kot bo to določeno za 
opravljanje redne obrti oziroma dejavnosti iste ali podobne stroke. Poleg tega 
pa mora postati delovni prostor med opravljanjem takega dela dostopen inšpek- 
cijskim in drugim organom, ki opravljajo kontrolne preglede v javnem interesu. 

7. Ustanovitev in poslovanje pogodbene delovne organizacije 

Ustanavljanje in poslovanje 

7.1. Da bi lahko občani v svojem in v splošnem družbenem interesu uve- 
ljavili svoje ustvarjalne sposobnosti ter krepili materialno osnovo v opravljanju 
dejavnosti, lahko sklenejo z delavci pogodbo o ustanovitvi pogodbene delovne 
organizacije. V takšnih organizacijah združujejo svoje delo in delovna sredstva 
z delom drugih oseb in z družbenimi sredstvi ob uvajanju takih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov in pogojev poslovanja, ki veljajo nasploh v organi- 
zacijah združenega dela. 



446 Priloge 

7.2. Pogodbeno delovno organizacijo (v nadaljnjem besedilu: PDO) lahko 
ustanovijo občani, ki izpolnjujejo pogoje za samostojno opravljanje dejavnosti. 

Občan sme ustanoviti le eno PDO in vanjo vložiti svoje delo in delovna 
sredstva. 

V pogodbi se določi, katera načela o poslovanju in o upravljanju, ki veljajo 
za združevanje dela in družbenih sredstev v organizacijah združenega dela, bodo 
veljala za PDO in na kakšen način se bodo uporabljala. 

7. 3. Občan, ki namerava ustanoviti pogodbeno delovno organizacijo, sklene 
z delavci posebno pogodbo (ustanovno pogodbo), s katero se v skladu z zakonom 
določijo pravice in obveznosti, ki jih imajo ustanovitelj in delavci organizacije. 

Ustanovno pogodbo potrdi pristojni upravni organ občine, v kateri bo sedež 
organizacije. Občinski upravni organ je dolžan potrditi tako pogodbo, če so iz- 
polnjeni vsi zakonski pogoji. 

Ce občinski upravni organ zavrne potrditev pogodbe, se lahko občan pri- 
toži na pristojni republiški upravni organ. 

Občinski upravni organ, ki je potrdil ustanovno pogodbo, sme zahtevati 
razvezo pogodbe le tedaj, če občan ne izpolnjuje obveznosti, ki jih je prevzel z 
ustanovno pogodbo, sicer pa samo v primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon 
oziroma ki so v pogodbi izrecno določeni. 

7. 4. Z namenom, da skupaj opravljajo določeno obrt, sme več obrtnikov oz. 
občanov skupaj ustanoviti PDO in v njej združiti svoje delo in delovna sredstva 
z delom drugih delavcev, s tem da je nosilec ustanovne pogodbe le eden od 
soustanovitelj ev. 

Medsebojna razmerja, vrednost vloženih deležev posameznih soustanovi- 
telj ev-so vlagateljev, vprašanje poslovnega vodstva takšne organizacije ter druge 
pravice in dolžnosti ustanoviteljev se določijo v ustanovni pogodbi, ki jo občani 
sklenejo med seboj in z delavci ob potrditvi pristojnega občinskega upravnega 
organa. 

7. 5. Za proučevanje vprašanj v zvezi s sklepanjem ustanovne pogodbe usta- 
novi občinska skupščina posebno komisijo, v kateri so predstavniki finančnih, 
gospodarskih in drugih organov občine in predstavniki sindikata. 

Komisija prouči predloge, ki jih je za sklenitev pogodbe dal občan, in sicer 
z vidika splošnih družbenih interesov in interesov delavcev organizacije. Svoje 
mnenje o teh predlogih in morebitne nove predloge za potrditev takšne pogodbe 
sporoči komisija za gospodarstvo oziroma za obrt pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu. 

7. 6. Ko občinski upravni organ, pristojen za gospodarstvo oziroma za obrt, 
potrdi ustanovno pogodbo, se mora PDO vpisati v register pri okrožnem gospo- 
darskem sodišču. 

Z vpisom v register je PDO ustanovljena in s tem postane pravna oseba. 
7. 7. Na podlagi ustanovne pogodbe sprejmeta ustanovitelj in delovna skup- 

nost statut organizacije. Občinska skupščina oziroma njen pristojni upravni or- 
gan potrdi statut PDO. 

7. 8. Ustanovitelj PDO je dolžan zagotoviti sredstva za ustanovitev in za- 
četek poslovanja. 

Vrednost vloženih sredstev se določi v ustanovni pogodbi. 
V ustanovni pogodbi se določijo postopek in merila za morebitno revaloriza- 

cijo ali razvrednotenje sredstev ustanovitelja, vloženih v poslovni sklad PDO. 
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7. 9. Sredstva za ustanovitev in začetek dela oziroma za poznejše poslo- 
vanje PDO lahko zagotovijo tudi družbenopolitične skupnosti, delovne organi- 
zacije oziroma druge družbene pravne osebe. 

Sredstva, ki jih v PDO vložijo organizacije iz prejšnjega odstavka, so druž- 
bena lastnina. 

Način in pogoji, pod katerimi se vlagajo v PDO sredstva po prvem odstavku, 
se določijo z ustanovno pogodbo ali s posebno pogodbo med ustanoviteljem in 
organom, ki potrjuje ustanovno pogodbo, in organizacijo iz prvega odstavka 
tega člena. 

7.10. Za poslovanje PDO in za njene obveznosti do družbene skupnosti se 
smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za delovne organizacije, če z zakonom 
ali na podlagi zakona v ustanovni pogodbi ni drugače določeno. 

Za svoje obveznosti odgovarja PDO z vsemi svojimi sredstvi v skladu s 
predpisi, ki veljajo za delovne organizacije. 

Soustanovitelji odgovarjajo za obveznosti pogodbene delovne organizacije 
največ do višine sredstev, ki jih vložijo v organizacijo. 

Drugi sovlagatelji odgovarjajo za te obveznosti le v pogojih, ki so določeni 
v ustanovni pogodbi oziroma v pogodbi o sovlaganju sredstev. 

Osnovne pravice in obveznosti ustanovitelja 

7.11. Po ustanovitvi PDO postane ustanovitelj njen vodja oziroma direktor, 
če ni v ustanovni pogodbi drugače določeno. Pri tem ima ustanovitelj smiselno 
enake pravice in dolžnosti, kot jih ima po splošnih predpisih direktor delovne 
organizacije. Obseg pravic in dolžnosti ustanovitelja kot poslovnega vodje orga- 
nizacije se podrobneje določi v ustanovni pogodbi in v statutu PDO. 

Ustanovitelj organizira delo in vodi poslovanje PDO ter samostojno izvršuje 
svoje pravice in dolžnosti v skladu ž zakonom, ustanovno pogodbo in s sta- 
tutom PDO. 

7.12. Ce zaradi bolezni ali daljše odsotnosti ne more opravljati svojih dolž- 
nosti, lahko imenuje svojega namestnika, ki bo vodil poslovanje v organizaciji 
v mejah zakona in po določilih ustanovne pogodbe ter statuta organizacije. 

7. 13. Na sredstvih, ki jih je vložil v PDO, ima ustanovitelj lastninsko 
pravico. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka sme vzeti ustanovitelj iz PDO samo, če je 
to v ustanovni pogodbi dogovorjeno, toda ne prej kot v petih letih od dneva 
ustanovitve, tj. od dneva, ko jih vloži v poslovni sklad oz. v dveh letih od dneva 
odpovedi. 

7. 14. V ustanovni pogodbi se določijo pogoji in način, po katerem delovna 
skupnost iz dela dohodka, ki ji pripada po delitvi, postopno odplačuje ustanovi- 
telju njegova sredstva, vložena v poslovni sklad PDO, ki tako v višini dopla- 
čanega dela postanejo družbena lastnina. 

7. 15. Z ustavno pogodbo se lahko določi, da režim obveznega odplačevanja 
po prejšnjem odstavku ne velja za določena ustanoviteljeva sredstva (poslovni 
prostori, zemljišče in podobno). 

7. 16. Ustanovitelj lahko svoja sredstva, izvirajoča iz odplačil ali kakor koli 
pridobljena iz poslovanja, ponovno vloži v poslovni sklad PDO v skladu z dolo- 
čili ustanovne pogodbe. 
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Ustanoviteljeva sredstva, vložena v poslovni sklad po prejšnjem odstavku, 
so lahko oproščena davka oziroma se pri ponovnem vlaganju obravnavajo v 
smislu davčnih olajšav, ki se določijo z zakonom o prispevkih in davkih občanov. 

7.17. V poslovni sklad PDO lahko vloži ustanovitelj tudi druga svoja sred- 
stva, če je tako naknadno ali postopno vlaganje v skladu z določili ustanovne 
pogodbe. 

7.18. Ustanovitelj ima pravico do dela dohodka pogodbene delovne organi- 
zacije na račun svojega deleža v sredstvih organizacije in svojega delovnega 
uspeha, odvisno od višine sredstev, ki so namenjena za osebne dohodke, oziroma 
od drugih elementov, ki so določeni v zakonu oziroma ustanovni pogodbi. 

7.19. Ce ustanovitelj umre, podedujejo njegove premoženjske pravice v 
zvezi s PDO njegovi dediči po zakonu o dedovanju. 

7. 20. Ustanovitelj PDO lahko svoje pravice v zvezi s PDO prenese ob so- 
glasju delovne skupnosti na svojega družinskega člana. 

Ugotavljanje in delitev dohodka oziroma dobička ter razpolaganje s sredstvi 
pogodbene delovne organizacije 

7. 21. Glede ugotavljanja celotnega dohodka in dohodka, obračunavanja 
amortizacije osnovnih sredstev, materialnih stroškov in drugih vprašanj v zvezi 
z ugotavljanjem in delitvijo dohodka oz. dobička PDO se smiselno uporabljajo 
predpisi, ki veljajo za ugotavljanje in delitev dohodka delovnih organizacij. 

Ostanek dohodka, ki ga ustvarijo s svojim delom delavci pogodbene delovne 
organizacije, je osnova za oblikovanje družbenih sredstev v tej organizaciji. 

7. 22. Merila za razdelitev ostanka dohodka med ustanoviteljem in delovno 
skupnostjo po odbitku dovoljenih osebnih dohodkov po ustanovni pogodbi ozi- 
roma samoupravnem sporazumu, se lahko določijo na podlagi razmerja, s kakrš- 
nim sta ustanovitelj in delovna skupnost udeležena pri delitvi sredstev za osebne 
dohodke, pri čemer se najprej pokrijejo obveznosti, ki gredo ustanovitelju in 
družbeni skupnosti za vložena sredstva v poslovni sklad PDO. Merila so lahko 
določena tudi na podlagi kombinacije ustanoviteljevih vloženih sredstev in 
osebnih dohodkov ter družbenih sredstev (ki se formirajo v poslovanju) in oseb- 
nih dohodkov delavcev. Lahko pa se v ustanovni pogodbi tudi določi, da se od 
skupnih sredstev, namenjenih za sklade, najprej odbijejo dogovorjene obresti 
za vložena sredstva ustanovitelja in družbe, ostanek pa se deli po pogodbeno 
določenih merilih. 

7. 23. Del dohodka iz prejšnje teze sta ustanovitelj in delovna skupnost 
dolžna vložiti v rezervni sklad PDO. Višina vlaganja v rezervni sklad iz dela 
dohodka ustanovitelja se v skladu z zakonom določi z ustanovno pogodbo. 

7. 24. Ce zaradi odplačevanja vrednosti ustanoviteljevih sredstev preidejo 
vsa sredstva PDO v družbeno lastnino oziroma če se ustanoviteljeva sredstva 
znižajo pod minimum, ki je določen v ustanovni pogodbi, sprejme delovna skup- 
nost organizacije sklep, po katerem PDO izgubi svoj dotedanji status in postane 
gospodarska organizacija v smislu splošnih predpisov. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se preostala ustanoviteljeva sredstva, vlo- 
žena v poslovni sklad organizacije, spremenijo v njegov kredit organizaciji. 

Sklep iz prvega odstavka te teze je treba predložiti registru gospodarskih 
organizacij. Z dnem vpisa v register dobi dotedanja PDO status organizacije 
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združenega dela. Dotedanji organi delovne skupnosti organizacije postanejo 
organi upravljanja organizacije združenega dela, ustanovitelj pa direktor te 
organizacije. 

Poslovno odločanje 

7. 25. Poslovne odločitve, ki se nanašajo na delovni proces in tekoče poslo- 
vanje FDO, sprejema ustanovitelj. V pomembnih zadevah, ki se tičejo gospo- 
darjenja z dohodkom in ki se določijo v ustavni pogodbi oziroma v statutu 
organizacije, mora ustanovitelj za svoje odločitve dobiti soglasje delovne skup- 
nosti oziroma njenega organa upravljanja. 

V zadevah, ki se tičejo gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi, 
ter o drugih zadevah; o katerih na podlagi zakona o ustanovni pogodbi ali v sta- 
tutu in v drugih splošnih aktih ni drugače določeno, sprejema odločitve delovna 
skupnost kot celota (ustanovitelj in zaposleni), skladno z načeli, ki veljajo za 
združevanje dela in družbenih sredstev v organizacijah združenega dela in o 
samoupravljanju. 

7. 26. V ustanovni pogodbi se določijo samoupravne pravice delovne skup- 
nosti, o katerih njen organ upravljanja sprejema svoje odločitve le v soglasju 
z ustanoviteljem in sicer: 

— o spremembah ustanovne pogodbe, statuta organizacije in drugih sploš- 
nih aktih, ki zadevajo pravice ustanovitelja; 

— o imenovanju ah o razrešitvi delavcev na vodilnih in vodstvenih mestih; 
— o osnovnih principih poslovne politike in organizacije pogodbene delovne 

organizacije; 
— o gospodarskih programih in načrtih te delovne organizacije in ukrepih 

za njihovo izvršitev; 
— o najetju kreditov, o sredstvih za skupno vlaganje in poslovanje glede 

vlaganja sredstev drugih sovlagateljev, o združevanju sredstev, namenskem 
vlaganju in kreditiranju; 

— o planu amortizacije (za sredstva drugih sovlagateljev), o programu inve- 
sticij ter investicijskega vzdrževanja. 

7. 27. V ustavni pogodbi je lahko določeno, da o sprejemu delavcev na delo 
odloča ustanovitelj, če šteje delovna skupnost do trideset delavcev. O nadalj- 
njem sprejemanju in o prenehanju dela v PDO odločata ustanovitelj in delovna 
skupnost sporazumno v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. 

Število delavcev v pogodbeni delovni organizaciji ni omejeno. 
7. 28. Ustanovitelj ima pravico, da zadrži izvršitev sklepa, ki ga je delovna 

skupnost sprejela v smislu 7. 27 in 7. 28 teze, če meni, da sklep nasprotuje usta- 
novni pogodbi oziroma poslovnim interesom organizacije. Tak sklep mora 
ustanovitelj predložiti v odločitev posebni arbitraži. 

Arbitraža ima dva člana in predsednika. Po enega člana določita ustano- 
vitelj in delovna skupnost organizacije. Predsednika arbitraže imenuje okrožno 
gospodarsko sodišče. 

Nadzorstvo 

7. 29. Nadzor nad tem, kako ustanovitelj izpolnjuje obveznosti, določene v 
zakonu oziroma ustanovni pogodbi, opravlja za gospodarstvo oziroma za obrt 
pristojen občinski upravni organ. 
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Za nadzorstvo nad poslovanjem pogodbene delovne organizacije se smiselno 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za delovne organizacije. 

Prizivna arbitraža ima dva člana. Po enega člana prizivne arbitraže dolo- 
čita republiški sindikat in ustrezno združenje samostojnih obrtnikov (zbornica), 
predsednika pa imenuje višje gospodarsko sodišče v Ljubljani. 

Odločba prizivne arbitraže je dokončna. 

8. Obrtne zadruge 

8. 1. Zaradi trajnega organiziranja skupne obrtne proizvodnje oziroma 
opravljanja obrtnih storitev in drugih z zakonom določenih dejavnosti, pove- 
čanja produktivnosti dela, ustvarjanja sredstev za skupno poslovanje in dose- 
ganja drugih gospodarskih koristi ob razvijanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov lahko združujejo samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje 
na podlagi pogodbe in v skladu z zakonom svoje delo in sredstva v obrtnih 
zadrugah. 

8. 2. Obrtne zadruge se lahko ukvarjajo z opravljanjem več obrtnih dejav- 
nosti. 

Obrtne zadruge umetne in domače obrti se ukvarjajo s tem, da oskrbujejo 
svoje člane z materialom in delovnimi sredstvi in da organizirajo skupno pro- 
dajo del in storitev svojih članov, kot tudi z drugimi dejavnostmi, ki jih določa 
zakon. 

Obrtno nabavno-prodajne zadruge se ukvarjajo s tem, da oskrbujejo svoje 
člane z reprodukcijskim materialom in z delovnimi sredstvi, organizirajo pro- 
izvodnjo in storitve in prodajajo proizvode in storitve svojih članov in z dru- 
gimi dejavnostmi, ki jih določa zakon. 

Člani obrtno nabavno-prodajnih zadrug so lahko tudi delovne organizacije, 
obrtne skupnosti in drugi delovni ljudje, ki se ukvarjajo z obrtno dejavnostjo. 

8.3. Obrtne zadruge ali obrtno nabavno-prodajne zadruge (v nadaljnjem 
besedilu: obrtne zadruge) so lahko splošne in specializirane po vrstah dejavnosti, 
s katerimi se ukvarjajo. 

Obrtne zadruge iz prejšnjega člena opravljajo dejavnosti ali za svoje člane 
določene posle (varianta: v skladu z možnostmi) tudi za nečlane zadruge. 

8. 4. Zaradi racionalnejše proizvodnje in storitev, predelave obrtnih proiz- 
vodov, prometa z izdelki in produkcijskimi sredstvi ter z namenom povečanja 
dohodka lahko združujejo obrtne zadruge svoje delo in delovna sredstva z druž- 
benimi sredstvi in z združenim delom, da bi skupno proizvajali, nabavljali, gra- 
dili, uredili ali izkoriščali proizvodne naprave, tehnološke postopke, opremo in 
objekte. 

Sredstva, ki so jih člani zadruge združili z družbenimi, ostanejo v lasti 
zadružnikov, če ni s pogodbo drugače določeno. 

Medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz razmerij, določenih v tem 
členu, se urejajo s pogodbo v skladu z zakonom. 

8. 5. Član zadruge oziroma samostojni obrtnik, ki je vložil v zadrugo svoja 
sredstva, ima v skladu z zakonom in splošnim aktom zadruge pravico do dela 
dohodka kot nadomestila za vrednost vloženih sredstev ter pravico do ponov- 
nega ali naknadnega vlaganja teh sredstev. Ta pravica ugasne, ko so vložena 
sredstva odplačana. 

Varianta: Ta pravica ugasne, kolikor sredstev iz odplačil ponovno ne vloži 
v zadrugo. 
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Članski delež ne daje pravice do nadomestila in do dela dohodka. 
8. 6. Član obrtne zadruge, ki trajno dela v obrtni zadrugi oziroma ki s svo- 

jim sodelovanjem z zadrugo letno ustvarja najmanj tolikšno vrednost kot po- 
prečno delavci v zadružnem delu v isti ali podobni dejavnosti na območju 
SR Slovenije, izpolnjuje v skladu z zakonom pogoje za zdravstveno varstvo in 
pokojninsko zavarovanje kot osebe v delovnem razmerju. 

8. 7. Samostojni obrtnik je lahko član obrtne zadruge tudi, če svojo dejav- 
nost pretežno opravlja samostojno in če z zadrugo sodeluje v skladu s splošnim 
aktom zadruge za dolgoročno ali priložnostno izdelovanje določenih izdelkov 
oziroma za opravljanje določenih storitev ter se oskrbuje v zadrugi z materialom, 
reprodukcijskimi in drugimi delovnimi sredstvi oziroma se poslužuje storitev, 
s katerimi se zadruga ukvarja. 

8. 8. Obrtne zadruge in druge obrtne skupnosti se lahko združujejo v obrtno 
zadružno zvezo SR Slovenije. 

Obrtna zadružna zveza nudi svojim članicam organizacijsko, strokovno, teh- 
nično in drugačno pomoč. 

Obrtna zadružna zveza SR Slovenije opravlja lahko za svoje člane tudi 
gospodarske dejavnosti. 

Za ustanovitev in organizacijo Obrtne zadružne zveze SR Slovenije se smi- 
selno uporabljajo predpisi o gospodarskih zbornicah, kolikor pa opravlja gospo- 
darske dejavnosti, pa predpisi o poslovnih združenjih. 

Obrtna zadružna zveza SR Slovenije je pravna oseba in se vpiše v register 
pri okrožnem gospodarskem sodišču. 

Obrtna zadružna zveza SR Slovenije je članica gospodarske zbornice SR 
Slovenije. 

Obrtna zadruga ali druga obrtna skupnost, ki je članica Obrtne zadružne 
zveze SR Slovenije, se ni dolžna včlaniti v gospodarsko zbornico SR Slovenije. 

8. 9. Premoženje v družbeni lastnini, ki preostane po likvidaciji obrtne za- 
druge, prevzame občina na območju likvidirane obrtne zadruge. Občina dodeli 
to premoženje drugi zadrugi ah delovni organizaciji, ki prevzame dejavnost 
likvidirane obrtne zadruge. Ce take zadruge ali organizacije ni, dodeli občina 
premoženje Obrtni zadružni zvezi SR Slovenije, ki ga uporabi za razvoj dejav- 
nosti svojih članic. 

8. 10. Za razmerja, ki niso urejena s temi določili, veljajo splošni predpisi 
o delovnih organizacijah. 

2. Ustanovitev obrtne zadruge 

8. 11. Obrtne zadruge ustanavljajo samostojni obrtniki in drugi delovni 
ljudje. Ustanovitelji obrtne zadruge postanejo njeni člani z vpisom zadruge v 
register gospodarskih organizacij, drugi pa s sprejemom v članstvo. 

Član obrtne zadruge lahko postane vsak samostojni obrtnik ne glede na 
svoje proizvodne zmogljivosti, ki se odloči za trajnejše gospodarsko sodelovanje 
oziroma za delo v obrtni zadrugi in sklene v ta namen pismeno pogodbo, kakor 
tudi tisti občani, ki se skupaj z obrtnikom ukvarjajo z opravljanjem obrtne 
dejavnosti. Kot trajnejše gospodarsko sodelovanje se šteje združevanje dela in 
sredstev ah poslovno sodelovanje v smislu točke 8. 7. z obrtno zadrugo za 
daljše obdobje. 

8.12. Obrtno zadrugo lahko ustanovi najmanj 30 delovnih ljudi, ki s svojimi 
ali skupnimi delovnimi sredstvi opravljajo obrtno-gospodarsko dejavnost. 

29» 
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8. 13. O ustanovitvi zadruge sklepa ustanovni zbor. Ustanovni zbor sprejme 
akt o ustanovitvi obrtne zadruge in sprejme njen začasni statut, izvoli začasni 
zadružni svet ter določi rok za izvolitev rednih organov upravljanja zadruge. 

Začasni zadružni svet izvoli upravni odbor zadruge in imenuje začasnega 
direktorja obrtne zadruge. 

Pobudo za ustanovitev obrtne zadruge lahko dajo tudi delovne organizacije, 
če se pismeno zavežejo za določeno poslovno sodelovanje. 

Sredstva za ustanovitev in začetek dela zagotove ustanovitelji obrtne za- 
druge v obliki deležev v delovnih sredstvih, s kreditom ali na drugačen način. 

Sredstva zagotove lahko tudi delovne organizacije iz tretjega odstavka tega 
člena ah družbenopolitične skupnosti. Ce te sklenejo z ustanovitelji zadruge 
pogodbo, da bo obrtna zadruga opravljala določene dejavnosti, ne morejo biti 
pogoji za opravljanje teh dejavnosti za obrtno zadrugo manj ugodni, kot so za 
podjetje v ustanavljanju nasproti njegovemu ustanovitelju. 

8. 14. O ustanovitvi obrtne zadruge se sporazumejo ustanovitelji na usta- 
novnem zboru s sklenitvijo ustanovne pogodbe, s katero se določijo medsebojna 
razmerja, ki izvirajo iz združevanja njihovega dela in sredstev in rok za sprejem 
statuta obrtne zadruge. 

Določbe statuta ne morejo biti v nasprotju s pogodbo o ustanovitvi obrtne 
zadruge in z določili tega zakona. 

8.15. Obrtna zadruga velja za ustanovljeno in postane pravna oseba z 
dnem, ko je vpisana v register gospodarskih organizacij. 

Dokler obrtna zadruga ni vpisana v register, odgovarjajo ustanovitelji za- 
druge nerazdelno za obveznosti, nastale v zvezi z ustanovitvijo. 

8.16. Obrtna zadruga sme začeti z dejavnostjo, za katero so predpisani 
pogoji, ko te pogoje izpolni. 

8.17. Članstvo v obrtni zadrugi je prostovoljno. 
Pogodba o ustanovitvi obrtne zadruge določa v skladu s tem zakonom po- 

goje za članstvo v obrtni zadrugi. Član obrtne zadruge je lahko fizična ali pravna 
oseba. 

8. 18. Kdor izpolnjuje pogoje, ima pravico, da postane član zadruge. O spre- 
jemu v članstvo odloča organ obrtne zadruge, določen s statutom te zadruge. 

Zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen sprejem v zadrugo, je dovoljena 
pritožba na najvišji organ upravljanja. Fizična ali pravna oseba, kateri je tudi 
ta organ zavrnil sprejem v zadrugo, lahko vloži v 30 dneh po zavrnitvi zahtevo, 
da o tem odloči občinsko sodišče, ki je pristojno po sedežu obrtne zadruge. 

8. 19. Članstvo preneha k izstopom, z izključitvijo in s smrtjo zadružnika, 
za tiste delovne ljudi, ki so v delovnem razmerju z obrtno oziroma obrtno 
nabavno-prodajno zadrugo, pa tudi s prenehanjem delovnega razmerja. 

Statut obrtne zadruge določa način in pogoje za izstop iz obrtne zadruge 
ter pogoje, pod katerimi se lahko izreče izključitev. 

Glede izključitve se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega od- 
stavka prejšnjega člena. 

8. 20. Obrtna zadruga mora voditi imenik članov. 
8. 21. Ce je s pogodbo o ustanovitvi obrtne zadruge določeno, da člani 

vložijo v zadrugo deleže, določa njihovo višino in pogoje plačila statut obrtne 
zadruge. 

Višina in pogoji plačila deleža so lahko različni glede na gospodarsko moč 
zadružnikov in glede na obseg njihovega gospodarskega sodelovanja z obrtno 
zadrugo. 
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Za člane obrtne zadruge, ki niso samostojni obrtniki ali pravne osebe, 
veljajo najnižji deleži in najugodnejši plačilni pogoji. 

8. 22. Pogodba o ustanovitvi obrtne zadruge lahko določa, da odgovarjajo 
za obveznosti obrtne ali obrtno nabavno-prodajne zadruge, ki jih ni mogoče 
poravnati iz njenih sredstev, člani zadruge (jamstvo). 

Statut obrtne zadruge določa, da člani zadruge odgovarjajo za obveznosti 
zadruge, nastale do prenehanja članstva, z določenim mnogokratnikom vpisanega 
deleža še določeno dobo po prenehanju članstva (jamstvena doba). 

Po preteku jamstvene dobe se delež vrne. 
Ce je v obrtni zadrugi uvedeno jamstvo, mora biti to razvidno iz firme 

zadruge. 
8. 23. Statut obrtne zadruge potrjuje občinska skupščina. 
8. 24. Premoženjska razmerja med obrtno zadrugo in njenimi člani se 

urejajo s pogodbo, ki mora biti v skladu z zakonom, ustavno pogodbo in sta- 
tutom. 

Pogodba mora biti pismena. 
Ce se statut po sklenitvi pogodbe spremeni ali dopolni, ostanejo za razmerja, 

ki so urejena s pogodbo, v veljavi določbe pogodbe in statuta, ki so veljale ob 
sklenitvi pogodbe. 

8. 25. Pri upravljanju obrtne zadruge imajo člani in delavci, zaposleni 
v zadrugi, enake pravice. Delavci morajo biti zastopani v organih upravljanja 
v sorazmerju z njihovim prispevkom k dohodku obrtne zadruge. 

Statut obrtne zadruge določa, o katerih vprašanjih odločajo člani in delavci 
neposredno, katera pa poverjajo organom upravljanja. 

8. 26. Najvišji organ obrtne zadruge je zbor zadružnikov. 
Pri manjših zadrugah lahko določa statut zadruge, da opravlja funkcije 

individualnega izvršilnega organa predsednik kolegijskega izvršnega organa. 
8. 27. Člani in delavci obrtne zadruge imajo pravico, da organizirajo kot 

organizacije združenega dela vsak del zadruge, ki pomeni delovno celoto, v 
kateri je uspeh skupnega dela občanov in delavcev lahko potrdi kot vrednost 
na trgu ali v zadrugi in je lahko na tej podlagi samostojno izražena. 

Delavci dela zadruge, ki se ukvarjajo z lastno obrtno proizvodnjo ali s 
storitvami, prodajo potrošnega blaga, in pomenijo delovno celoto iz prejšnjega 
odstavka, imajo pravico, da organizirajo svojo temeljno organizacijo združenega 
dela. 

Samoupravni sporazum, sklenjen med obrtno zadrugo in temeljno organi- 
zacijo združenega dela, določa, kakšne samoupravne pravice in dolžnosti imajo 
temeljne organizacije iz prejšnjih dveh odstavkov. 

8. 28. Člani in delavci obrtne zadruge enakopravno odločajo o delitvi do- 
hodka za svoje osebne dohodke in skupne potrebe ter za razširitev materialne 
osnove združenega dela. 

Za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb pripada članom obrtne za- 
druge del ustvarjenega dohodka v sorazmerju z njihovim deležem pri poslovnem 
uspehu zadruge, in sicer glede na njihovo vloženo delo, vložena sredstva in 
glede na obseg njihovega gospodarskega sodelovanja z zadrugo. Delavcem 
zadruge pripada del ustvarjenega dohodka za osebne in skupne potrebe v 
sorazmerju z njihovim deležem pri poslovnem uspehu obrtne zadruge po 
enakih načelih kot v vsaki drugi delovni organizaciji. Del dohodka, ki gre v 
sklade, postane družbena lastnina. 
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8. 29. Splošni akt obrtne zadruge določa v skladu s statutom in samo- 
upravnim sporazumom temelje in merila za delitev dohodka na del za razširitev 
materialne osnove združenega dela, na del za skupne potrebe članov obrtne 
zadruge in delavcev ter na del za osebne potrebe članov in delavcev zadruge. 

Splošni akt obrtne zadruge določa načela in merila za delitev osebnega 
dohodka med delavce po njihovem skupnem sedanjem in minulem delu, 
članom obrtne zadruge pa tudi po obsegu njihovega gospodarskega sodelovanja 
z obrtno zadrugo. 

8. 30. Člani obrtne zadruge imajo v zvezi s ponovnim vlaganjem svojih 
sredstev in odplačil in glede drugih svojih sredstev, pridobljenih iz poslovanja, 
smiselno enake pravice, kot so določene v točki 7.16. za ponovno vlaganje 
sredstev podjetnika v pogodbeno delovno organizacijo. 

8. 31. O pripojitvi, spojitvi, razdelitvi, spremembi v druge oblike zdru- 
ženega dela in o prenehanju obrtne zadruge odločajo z referendumom člani 
in delavci obrtne zadruge. 

Zadruga preneha tudi, če se število njenih članov — obrtnikov in zaposlenih 
delavcev zniža pod 30 in ostane na tej višini več kot šest mesecev. 

III. 

finančne posledice zakona 

S predlaganim se državnim organom ne nalagajo dolžnosti, zaradi katerih 
bi se povečali njihovi izdatki za opravljanje dolžnosti na področju obrti, gostin- 
stva ter prevozništva. 

Tudi za druge organizacije ne bodo nastali izdatki pri izvajanju svojih 
nalog na naštetih področjih. 

POROČILA 

Odbor za družbenoekonomske odnose ter odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet republiškega zbora sta na seji dne 18. septembra 1972 obravnavala pred- 
log za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi 
lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in 
projektivne gospodarske dejavnosti, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo izvršni svet. 

Odbora sta bila seznanjena tudi s pripombami gospodarske zbornice SR 
Slovenije in skupščine občine Škofja Loka k predlogu za izdajo zakona. 

V razpravi sta odbora ugotovila, da ekonomski razlogi narekujejo vključitev 
tega gospodarskega področja v celotni sistem našega samoupravnega gospo- 
darstva. V zvezi s tem je potrebna revizija pravnih predpisov, ki se nanašajo 
na to področje. S tem bi omogočili in pospešili nadaljnji razvoj teh gospodarskih 
dejavnosti ter stimulirali zasebno pobudo, hkrati pa s pravnimi normami ter 
ustrezno ekonomsko politiko zagotovili, da lastninska pravica na delovnih 
sredstvih ne more postati podlaga za eksploatacijo dopolnilnega dela drugih 
oseb. 

Glede na to, da je razvoj osebnega dela občanov z delovnimi sredstvi v nji- 
hovi lastnini dokajšnjega pomena ne samo zaradi njegove dopolnilne vloge v za- 
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dovoljevanju potreb gospodarstva in občanov, marveč tudi zato, ker nudi 
dodatne možnosti za zaposlovanje delavcev, je treba vzporedno s pripravami 
zakona o osebnem delu občanov revidirati in dopolniti tudi druge predpise, ki 
direktno ali indirektno posegajo na to področje. Sem sodijo: vprašanje lastninske 
pravice, dedovanja, obsega in zakupa delovnih prostorov; davčni sistem in 
davčna politika in s tem zvezan sistem finančnega nadzorstva; socialno zava- 
rovanje nosilcev zasebnih obrti; delovno-pravna razmerja, vštevši kolektivne 
pogodbe; kreditna politika do teh dejavnosti oziroma do njihovih nosilcev; 
ustrezna dopolnitev kazenskega zakonika ter zakonov o prekrških in gospodar- 
skih prestopkih glede protipravnih dejanj, storjenih v okviru opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti. 

K posameznim tezam sta odbora dala naslednje pripombe in mnenja: 

Uvodne določbe (5) 

Podprla sta zamisel, da zakon zajame celotno področje osebnega dela obča- 
nov. Pri tem sta menila, da bi bilo treba proučiti, ali naj projektiranje ostane 
v tem zakonu ali pa naj se zajame v gradbenem zakonu ali celo v posebnem 
zakonu, ki bi obravnaval tudi druge intelektualne storitve. 

Prav tako je bil podprt predlog, da ne bi bilo treba v zakonu naštevati vseh 
gospodarskih dejavnosti, ki jih občani lahko opravljajo z osebnim delom. 
Pravilno je stališče v predlogu za izdajo zakona, da izrecno prepoveduje le 
tiste dejavnosti, ki jih občani ne smejo opravljati. Občinskim skupščinam pa 
naj bi bila dana možnost, da pospešujejo razvoj tistih dejavnosti, za katere 
menijo, da so potrebne na njihovem območju za zadovoljevanje potreb občanov. 
Glede na sedanje potrebe bi morale občine podpirati predvsem razvoj storitvenih 
dejavnosti. 

—• Omejitve, ki jih vsebuje predlog zakona (da se obseg sredstev, za katera 
je občanu zagotovljena lastninska pravica, določi v sorazmerju z dovoljeno 
gornjo mejo zaposlovanja drugih oseb), so sicer načeloma sprejemljive, vendar 
bi bilo treba do izdelave predloga zakona poiskati še druga, bolj poenotena, 
objektivna in predvsem enostavna merila, ki bi čimbolj zmanjševala diskre- 
cijsko pravico posameznih pristojnih organov, ki bi odločali o višini omejitev. 
Hkrati pa omejitve ne bi smele zmanjševati interesa občanov, da vlagajo svoja 
finančna sredstva v investicije za osnovna sredstva. Temeljno omejitev bi 
moralo predstavljati število delavcev, ki jih sme zaposliti občan. 

—• Določitev meje po površini poslovnih prostorov bi bila neprimerna, ker 
je ni možno enako uporabiti za različne vrste dejavnosti. V tej zvezi bi bilo 
potrebno doseči spremembo zakona o nacionalizaciji poslovnih prostorov. 

Postavljeno je bilo vprašanje, ali predvidena struktura vrednosti osnovnih 
sredstev (da smejo večjo vrednost osnovnih sredstev na eno delovno mesto 
uporabljati občani, če znaša vrednost poslovnih prostorov nad 50l0/o v seštevku 
vrednosti osnovnih sredstev) ne bo vplivalo na to, da se bo v poslovne zgradbe 
vlagalo več kot v modernizacijo proizvodnega procesa. 

Opravljanje gospodarskih dejavnosti (6) 

— Odbora sta se strinjala, da se za dopolnilno delo drugih sprejme III. 
varianta. Menila sta, da predlagana I. varianta zadržuje dejansko dosedanje 
stanje, medtem ko je II. varianta izredno komplicirana in bi povzročala težave 
tako pri izdaji dovoljenj kot pri kontroli izvajanja zakona. III. varianta pred- 
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stavlja možnost za razvoj tistim občanom, ki imajo sredstva in sposobnost, da 
s svojo dejavnostjo preraščajo v višje organizacijske oblike in pri tem lahko 
zaposlujejo večje število delavcev. 1 

— Glede opravljanja domače obrti sta odbora sprejela stališča in načela, ki 
so izražena v predlogu za izdajo zakona, menila pa sta, da bi bilo treba v 
zakonu opredeliti tudi umetno obrt. 

— V zvezi z nekaterimi predlogi, da se prepove opravljanje dejavnosti kot 
postranskega poklica, je bilo postavljeno vprašanje, ali se z zakonom sploh 
lahko prepove opravljanje take obrti, posebno če nosilec izpolnjuje vse pogoje 
glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti, ki so določeni za opravljanje 
redne obrti iste ali podobne stroke. 

Pogoji opravljanja obrti kot postranskega poklica s strani občanov, ki niso 
v delovnem razmerju, pa naj bi se izenačili s pogoji, pod katerimi opravljajo 
občani redno obrt. 

Poslanci so menili, da omejitve te vrste dejavnosti ne moremo doseči z 
administrativnimi ukrepi. Zato naj bi dali možnost, da lahko delovna organi- 
zacija, ki da svojemu delavcu soglasje za opravljanje takega dela, to soglasje 
odvzame, če delavec ne izpolnjuje svojih obveznosti do delovne organizacije. 

Ustanovitev in poslovanje pogodbene delovne organizacije (7) 

— Odbora v celoti podpirata uzakonitev predvidene oblike preraščanja 
klasičnega osebnega dela v prehodne oblike združenega dela, organiziranega 
na samoupravnih načelih. Menila pa sta, da naj bi v zakonu prevladovala 
zamisel, da ekonomski interesi spodbujajo Občana, da v primeru prekoračitve 
zgornje meje za zaposlovanje drugih oseb ali prekoračitve obsega osnovnih 
sredstev organizira poslovanje po načelih, ki veljajo za pogodbene delovne 
organizacije. Zakon sam naj bi zagotavljal, da v takem primeru nastaja nov 
družbenoekonomski odnos med lastnikom sredstev in zaposlenimi delavci. 

V zakonu pa bi bilo treba določiti minimum osnovnih pogojev dela in pravic 
delavcev za prehodno obdobje šestih mesecev. 

Odbora predlagata, da republiški zbor obravnava na seji tudi gradivo 
sekcije republiške konference SZDL k predlogu za izdajo zakona. 

Republiškemu zboru odbora predlagata, da sprejme predlog za izdajo 
zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini 
samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in projektivne 
gospodarske dejavnosti, s tem da predlagatelj pred sestavo predloga prouči 
mnenja in pripombe, ki so bila dana na raznih posvetovanjih. 

Za svojega poročevalca sta odbora določila poslanca Jožeta Dernovška. 

St.: 313-9/72 

Ljubljana, 19. 9. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
20. septembra 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, 
ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, go- 
stinske, prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 
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Odbor je bil seznanjen tudi s pripombami, ki jih je dala gospodarska 
zbornica SR Slovenije, 

V uvodni razpravi so se člani odbora strinjali, da je potrebno, da se pripravi 
zakon, v katerem bo v celoti obravnavano delo v zasebnem sektorju obrti, 
gostinstva, trgovine in prevozništva ter intelektualnih storitev na način, ki bo 
v skladu z novimi načeli o samostojnem osebnem delu občanov, navedenih 
v XXXV. ustavnem amandmaju SR Slovenije. 

Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da je vsebina zakona tako v izhodiščih 
kot tudi glede opravljanja gospodarskih dejavnosti in glede ustanavljanja in 
poslovanja pogodbenih delovnih organizacij ter obrtnih zadrug dovolj liberalna, 
da bo prispevala k nadaljnjemu razvoju zasebnih gospodarskih dejavnosti, saj je 
v skladu s sedanjo situacijo na področju samostojnega osebnega dela občanov 
s sredstvi v njihovi lastnini. 

Poslanci so s tem v zvezi menili, da v predlogu za izdajo zakona niso dovolj 
jasno nakazani spremljajoči ukrepi in da ni ustreznih zagotovil, iz katerih bi bilo 
razvidno, da se bodo predvidene spremembe na tem področju resnično ob- 
vladale, kar pomeni, da bo razvoj zasebne obrtne in druge gospodarske de- 
javnosti šel po predvideni poti k višjim oblikam, kot so npr. pogodbene delovne 
organizacije pa tudi obrtne zadruge. 

Poslanci so namreč ugotavljali,' da dosedanja kvaliteta in obseg dela in 
s tem v zvezi tudi število kadrov v davčnih, inšpekcijskih in nekaterih drugih 
službah ne zagotavlja učinkovite kontrole nad osebnim delom občanov s sredstvi 
v njihovi lastnini, kar je vsekakor največ prispevalo k neutemeljenim socialnim 
razlikam na tem področju. Čeprav je predstavnik predlagatelja na postavljeno 
vprašanje, kateri so tisti spremljajoči zakonski predpisi (oziroma že obstoječi 
zakoni), ki bodo zagotavljali normalno rast obrti na eni strani, na drugi strani 
pa preprečevali neupravičeno bogatenje, sicer v odgovoru poudaril zlasti važnost 
letos uvedenih sprememb v davčni zakonodaji na tem področju, poslancev ni 
prepričal. Menili so namreč, da bi hkrati z obravnavanim zakonom morah 
izvršiti ustrezne spremembe tudi v zakonih, ki se ravno tako ukvarjajo z obrtno 
in z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, zlasti glede finančnega nadzora, do-» 
slednega izvajanja kolektivnih pogodb kakor tudi na področju zaostritve kazni 
zaradi prekrškov in gospodarskih prestopkov. 

Odbor je k posameznim tezam imel naslednje pripombe in mnenja: 

Uvodne določbe (5) / 

Ze v uvodnih določbah in tudi v ostalih delih osnutka zakona naj bi bilo 
bolj kot v predlogu za izdajo zakona razvidno stališče, da se še posebej zavze- 
mamo za razvoj tako imenovane servisne obrti oziroma za razvoj tiste obrtne 
dejavnosti, v kateri se opravljajo neposredne (osebne) storitve občanov. S tem 
v zvezi je bilo podano tudi mnenje, da bi se občinske skupščine morale zavezati 
na izdelavi programov razvoja obrti, v katerih bi se moralo dati prednost 
omenjenim vrstam obrtnih dejavnosti. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi morali v zakonu bolj podrobno našteti 
in razvrstiti vse gospodarske in negospodarske dejavnosti, ki jih občani lahko 
opravljajo s samostojnim osebnim delom, podobno kot je to storjeno v drugi 
varianti pod tezo 6.19, ne pa da se vse to prepušča občinskim skupščinam. 
Ce pa to v tem zakonu ne bi bilo mogoče, bi moralo biti urejeno v zakonu 
o davkih občanov. Po mnenju poslancev je kategorizacija obrti nujna zaradi 
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lažjega in bolj opredeljenega dela davčnih organov, kar bo posebej važno zato, 
ker se predvideva znaten porast števila novih obrtnikov in tistih občanov, ki 
se bodo ukvarjali z drugimi vrstami gospodarske in negospodarske dejavnosti. 

Opravljanje gospodarskih dejavnosti (6) 

K tezi 6.18, ki zadeva stopnjo izobrazbe oziroma usposobljenosti za oprav- 
ljanje gospodarske dejavnosti, je bila dana pripomba, da bi bilo potrebno v 
osnutku zakona zagotoviti, da gospodarska zbornica SR Slovenije da mnenje 
o usposobljenosti šele po predhodnem uspešno prestanem preizkusu znanja 
prosilca za opravljanje obrtne in druge gospodarske dejavnosti, ki se mora 
opraviti, če le-ta nima že ustrezne priznane strokovne izobrazbe. 

K tezi 6.14 in 6.15 pa je bilo izrečeno mnenje, da je potrebno zlasti vpra- 
šanja glede kriterijev za delo prevoznikov z motornimi vozili oziroma s plovnimi 
objekti kot tudi nekatera druga vprašanja iz omenjenega zakona uskladiti v 
največji možni meri tudi z drugimi republikami in sicer v fazi priprave osnutka 
zakona. 

K tezi 6.16 je dana pripomba, da bi kazalo proučiti predlog o tem, da se 
v zakonu prepove opravljanje poslov mednarodne trgovine oziroma projek- 
tiranja v inozemstvu občanom, ki so bodisi lastniki zasebnih prodajaln oziroma 
obrtniki ali projektanti. Zavzeti se je treba za to, da bi take posle lahko 
opravili prek svojih zadrug. 

K tezi 6.17 je bila dana pripomba, da bi kazalo podpreti stališče gospodar- 
ske zbornice glede tega, da se dejavnost zasebnih projektantov oziroma projek- 
tantskih pogodbenih organizacij omeji le na zasebne in zadružne gradnje. To 
je toliko bolj važno, ker je po ukinitvi zakonskih določb o reviziji projektov 
gradenj zelo vprašljiva notranja kontrola in odgovornost pri zasebnih projek- 
tantih, saj je še pri družbenem sektorju to zelo težko rešljivo vprašanje. Drugo 
vprašanje pa je seveda, ali je kljub predvideni fluktuaciji najboljših kadrov iz 
družbenega sektorja res potrebno vztrajati, da se začno odpirati zasebna 
projektantska podjetja. 

K tezi 6.19: Nekaj članov odbora se je glede vprašanj števila delavcev, ki 
opravljajo dopolnilno delo na podlagi delovne pogodbe v obrtnih delavnicah 
samostojnih obrtnikov oziroma gostilničarjev zavzemalo predvsem za predloženo 
III. varianto, ki je po mnenju teh poslancev najmanj komplicirana. Del članov 
odbora pa je bil za I. varianto, kljub temu da se morda občinam prepušča 
preveč diskrecijskih pravic, medtem ko se je večini članov odbora zdela pred- 
ložena II. varianta prekomplicirana. 

Ustanovitev in poslovanje pogodbene delovne organizacije (7) 

K tezi 7.14: Izraženo je bilo mnenje, da bi moralo biti v osnutku zakona 
določeno, kolikšen je maksimalni delež odškodnine za vložena sredstva oziroma 
maksimalni delež od skupnih vloženih sredstev ustanovitelja, ki se lahko odplača 
v enem letu, kakor tudi nekatere druge sestavne dele ustanovitvene pogodbe, 
ki bi jih tudi kazalo bolj precizirati z zakonom, kot pa to v celoti prepustiti 
posameznim pogodbenim delovnim organizacijam. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona 
o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini samostojno 
opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske 
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dejavnosti, s tem da izvršni svet pri sestavi osnutka zakona upošteva tudi 
pripombe in mnenja, ki jih je dal odbor, kakor tudi pripombe gospodarske 
zbornice. 

Za svojega poročevalca na zboru je odbor določil poslanca Jožeta Lesarja. 

Št.: 313-9/72 

Ljubljana, 21. 9. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. sep- 
tembra obravnavala predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z 
delovnimi sredstvi v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, 
prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti, ki ga je skup- 
ščini predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je komisija poudarila, da je predlagani zakon nujen, saj 
obstoječa pravna ureditev s področja osebnega dela zavira njegov hitrejši razvoj. 
Gre za pomemben sistemski zakon, v katerem bo treba konkretizirati načela iz 
XXXIV. ustavnega amandmaja k ustavi SR Slovenije. V tej zvezi je bilo 
posebej opozorjeno, da bo treba posamezne predlagane rešitve še temeljito 
proučiti, saj z njimi posegamo v našo družbenoekonomsko ureditev. Posebno 
pozornost bo treba posvetiti vprašanju, kdaj opravljanje dejavnosti ustreza 
načinu, materialni podlagi in možnostim osebnega dela, torej konkretizirati 
ustavna načela. Nadalje je bilo poudarjeno, da mora predlagatelj pri izdelavi 
zakonskega osnutka upoštevati ne le ustavne določbe, temveč tudi načela, iz- 
ražena v preambuli naše ustave. Izhajati je treba iz izhodišča, da je družbena 
lastnina v naši ureditvi prevladujoča oblika lastnine in da ustavni amandmaji 
dajejo poudarka osebnemu delu občanov z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini. 

Večina članov komisije je v načelu podprla predlagani koncept zakona. 
Izraženo je bilo tudi mnenje, da predlog za izdajo zakona v celoti ne realizira 
intencij ustavnih amandmajev in da daje prevelik poudarek razvoju samo- 
stojnega osebnega dela občanov z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini. Tako 
po mnenju nekaterih ni potrebe za odpiranje možnosti za privatno, trgovinsko 
in projektivno dejavnost. Ce na posameznih območjih obstaja potreba po do- 
datni trgovski mreži, lahko to potrebo krije družbeni sektor. Po mnenju neka- 
terih zato ni sprejemljiva predlagana rešitev, naj bi pristojni občinski upravni 
organ odločal o tem, ali se občanu da dovoljenje za zasebno prodajalno. Tudi 
na tem področju je potrebno voditi določeno nacionalno politiko, če se bomo 
odločili, da se tudi trgovinska dejavnost lahko opravlja v okviru osebnega dela. 
V tej zvezi je bilo opozorjeno, da ni prezreti, da temeljni zakon o blagovnem 
prometu omogoča, da občan pod določenimi pogoji lahko opravlja nekatere 
posle trgovinske dejavnosti. 

V načelni razpravi je bilo nadalje poudarjeno, da je treba na področju 
obrtne dejavnosti zagotoviti take rešitve, ki bodo omogočale hitrejši razvoj 
storitvene obrtne dejavnosti, ne pa pospeševale razvoj proizvodne obrtne 
dejavnosti. Treba je namreč upoštevati, da družbeni sektor ne more kriti vseh 
potreb občanov po obrtnih uslugah. 

Nadalje je bilo v razpravi poudarjeno, da predlog za izdajo zakona daje 
prevelik poudarek številu zaposlenih delavcev. Opozorjeno je bilo, da so bile 
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zoper ta kriterij pripombe že v zadevnih razpravah v okviru zveznih organov. 
Kriterij je sicer treba uveljaviti, vendar ne sme imeti odločilne vloge. Število 
zaposlenih delavcev ni odvisno le od zvrsti posamezne dejavnosti, temveč tudi od 
vrednosti delovnih sredstev, s katerimi razpolaga občan. 

Komisija je nadalje opozorila, da bo treba pri izdelavi osnutka zakona 
upoštevati tudi ustavno načelo, da delovni ljudje, ki opravljajo takšno dejavnost, 
imajo načeloma enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice ter 
obveznosti, kot jih imajo delovni ljudje v organizacijah združenega dela. Seveda 
pa tega ustavnega načela ni mogoče realizirati le prek tega zakona, temveč 
tudi prek davčnega sistema in drugih zakonov. 

Večina članov komisije se je strinjala z izhodiščem, da se z enim zakonom 
zajame celotno področje osebnega dela občanov z lastnimi sredstvi za delo 
v gospodarstvu in da se s posebnim zakonom uredi področje osebnega dela na 
negospodarskih dejavnostih. Prav tako je večina članov komisije podprla načelo, 
naj zakon posamezne gospodarske dejavnosti opredeli samo globalno in s tem 
prepusti širšo možnost udejstvovanja, posebno na obrtno storitvenem področju. 

Pri podrobni obravnavi načel, na katerih naj temelji zakon, so bile dane 
naslednje pripombe: 

— Komisija je podprla načelo, da republiški sekretariat za gospodarstvo 
v splošnih primerih daje mnenje, ali določena dejavnost ali obseg poslovanja 
spada v okvir z zakonom naštetih dejavnosti. 

— Z zakonom je treba določiti limit glede vrednosti osnovnih sredstev 
za eno delovno mesto glede na gornjo mejo za zaposlovanje drugih oseb. Limit 
je treba določiti v taki višini, da bo občanu omogočena nabava sodobnih 
delovnih sredstev in opreme. 

— Zakon bi moral določiti, če občani pri opravljanju zasebne dejavnosti 
prekoračijo z zakonom določeno mejo za zaposlovanje drugih oseb ali če pri 
opravljanju dejavnosti prekoračijo z zakonom določen obseg delovnih sredstev, 
da je treba v teh primerih organizirati poslovanje po načelih, ki veljajo za 
pogodbene delovne organizacije kot posebne oblike združenega dela. 

V osnutku zakona bo treba jasneje opredeliti status pogodbene delovne 
organizacije, pogodbene delovne skupnosti in status zadrug. Pogodbena delovna 
organizacija predstavlja poskus posebne organizacije združenega dela v smislu 
ustavnih amandmajev. Predlog za izdajo zakona daje predvsem poudarek 
družbenoekonomskemu in samoupravnemu položaju delovnega človeka, ne 
rešuje pa nekaterih drugih vprašanj v zvezi s poslovanjem posebne organizacije 
združenega dela. Tako na primer ni rešeno vprašanje zastopanja take organi- 
zacije kot tudi vprašanje materialne odgovornosti, saj je organizacija udeleženec 
v pravnem prometu. Nadalje ni rešeno vprašanje narave sredstev, s katerimi 
razpolaga ta organizacija. Ne smemo prezreti, da bodo v praksi številni primeri 
prepletanja družbene in zasebne lastnine. 

St.: 313-9/72 

Ljubljana, 20. 9. 1972 
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OSNUTEK ZAKONA 

o narodni banki Slovenije 

I. Temeljne določbe 

1. člen 

Narodna banka Slovenije uresničuje kot ustanova enotnega monetarnega 
sistema z narodno banko Jugoslavije, narodnimi bankami drugih republik in 
narodnima bankama avtonomnih pokrajin skupno emisijsko politiko, sodeluje 
z njimi pri določanju kreditno monetarne politike in je skupaj z njimi v okviru 
svojih pravic in dolžnosti odgovorna za stabilnost valute, splošno plačilno 
likvidnost in za uresničevanje skupno določene kreditno monetarne in devizne 
politike. 

2. člen 

Narodna banka Slovenije določa v okviru skupne emisijske politike pogoje 
in način za uporabo denarnih sredstev v SR Sloveniji in sprejema druge ukrepe, 
s katerimi se uresničuje politika, ki jo s svojimi akti določa skupščina SR 
Slovenije. 

3. člen 

Narodna banka Slovenije izvršuje svoje naloge samostojno v skladu z 
zakoni, družbenimi načrti in drugimi splošnimi akti skupščine SR Slovenije in 
predpisi, izdanimi za izvrševanje zakonov. 

4. člen 

Pri sodelovanju o določanju skupne kreditno monetarne politike izhaja 
narodna banka Slovenije s stališč, ki jih o teh vprašanjih sprejema skupščina 
SR Slovenije. 

Narodna banka Slovenije spremlja izvajanje skupne kreditno monetarne 
politike, devizne politike in kreditnih odnosov s tujino, pripravlja oziroma 
organizira strokovne in znanstvene raziskave ter predlaga pristojnim organom 
v SR Sloveniji sprejetje ustreznih ukrepov na tem področju. 

Pri izvajanju svojih nalog sodeluje narodna banka Slovenije z narodno 
banko Jugoslavije, narodnimi bankami drugih republik in z narodnima bankama 
avtonomnih pokrajin.. 

5. člen 

Narodno banko Slovenije upravljata guverner narodne banke Slovenije 
in svet narodne banke Slovenije. 

6. člen 

Narodna banka Slovenije odgovarja za izvrševanje svojih nalog skupščini 
SR Slovenije. 

7. člen 

Narodna banka Slovenije je pravna oseba. 
Sedež narodne banke Slovenije je v Ljubljani. 
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8. člen 

Za obveznosti narodne banke Slovenije jamči SR Slovenija. (Za hranilne 
vloge pri bankah, hranilnicah in poštni hranilnici jamči v imenu SR Slovenije 
narodna banka Slovenije po posebnem zakonu.) 

9. člen 

Narodna banka Slovenije ima statut. 
Statut narodne banke Slovenije sprejme svet narodne banke Slovenije, 

potrdi pa ga skupščina SR Slovenije. 

10. člen 

Narodna banka Slovenije sprejema finančni načrt in zaključni račun. 
Finančni načrt in zaključni račun narodne banke Slovenije sprejema svet 

narodne banke Slovenije, potrjuje pa ju skupščina SR Slovenije. 

11. člen 

Narodna banka Slovenije je lahko udeležena v mednarodnih finančnih 
organizacijah. 

12. člen 

Narodna banka Slovenije ima pečat. 
Na pečatu narodne banke Slovenije je grb socialistične republike Slovenije. 

13. člen 

Delovna skupnost v narodni banki Slovenije ima pravice samoupravljanja, 
ki so določene z zakonom in statutom narodne banke Slovenije. 

Uveljavljanje svojih samoupravnih pravic uredi delovna skupnost v narodni 
banki Slovenije s splošnim aktom. 

II. Poslovanje narodne banke Slovenije 

14. člen 

Narodna banka Slovenije sodeluje pri določanju in izvajanju skupne emi- 
sijske politike in emisijske politike SR Slovenije. 

Narodna banka Slovenije zagotavlja izvajanje skupne kreditno monetarne 
politike in uresničuje cilje in naloge kreditne politike SR Slovenije. 

15. člen 

Temeljno usmeritev kreditno monetarne politike SR Slovenije za posamezno 
leto določa skupščina SR Slovenije na podlagi dolgoročne in srednjeročne pro- 
jekcije razvoja SR Slovenije. 

V skladu z nalogami in cilji kreditno monetarne politike SR Slovenije iz 
prejšnjega odstavka določi izvršni svet skupščine SR Slovenije na predlog 
narodne banke Slovenije namene in okvire za usmerjanje sredstev primarne 
emisije in drugih sredstev, določenih s posebnimi predpisi. 
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Narodna banka Slovenije določi višino, roke za uporabo in vračanje ter 
druge pogoje za kredite, ki jih v okviru sprejete kreditno monetarne politike in 
namenov iz prejšnjih odstavkov daje poslovnim bankam. 

16. člen 

Pri uresničevanju sprejete skupne kreditno monetarne politike izvaja na- 
rodna banka Slovenije naslednje ukrepe: kreditira poslovne banke, določa po- 
goje za likvidnost bank, določa splošne pogoje kreditne sposobnosti jemalcev 
kredita, kupuje in prodaja vrednostne papirje, se dogovarja in sporazumeva s 
poslovnimi bankami in izvaja ukrepe, ki so potrebni za uresničevanje kreditne 
politike SR Slovenije, za katere je pooblaščena z zakonom. 

17. člen 

V izvrševanju svoje kreditne funkcije lahko narodna banka Slovenije določi 
pogoje za likvidnost in kreditno sposobnost poslovnih bank, upoštevajoč mini- 
malne pogoje, ki jih glede likvidnosti in kreditne sposobnosti poslovnih bank 
določi narodna banka Jugoslavije. 

Ukrepi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo enotno za vse poslovne banke, 
ki jim daje kredit narodna banka Slovenije. 

18. člen 

Narodna banka Slovenije opravlja emisijo obveznic za SR Slovenijo in 
opravlja druga finančno tehnična opravila za SR Slovenijo in občine v skladu 
z zakonom ali odlokom skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije lahko s posebnim aktom določi, da ima 
SR Slovenija določena svoja sredstva na računih pri narodni banki Slovenije. 

19. člen 

Narodna banka Slovenije lahko izdaja obveznice in blagajniške zapise. 

III. Plačila in kreditni posli s tujino 

20. člen 

Narodna banka Slovenije daje poslovnim bankam pooblastila za opravljanje 
devizno-valutnih poslov v Jugoslaviji. 

Narodna banka Slovenije daje drugim organizacijam združenega dela po- 
oblastilo za opravljanje menjalnih poslov v Jugoslaviji. 

21. člen 

Narodna banka Slovenije uresničuje potreben vpliv na sklepanje kreditnih 
poslov s tujino in zagotavlja vpogled vanje. 

Da bi lahko uresničila naloge iz prejšnjega odstavka, lahko narodna banka 
Slovenije določi obveznost registracije kreditnih poslov, sklenjenih s tujino in 
opravlja tako registracijo. 
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22. člen 

Narodna banka Slovenije lahko opravlja plačilni promet s tujino. 

23. člen 

Narodna banka Slovenije sodeluje z narodno banko Jugoslavije, narodnimi 
bankami drugih republik in z narodnima bankama avtonomnih pokrajin v 
pripravah plačilnih in finančnih sporazumov oziroma pogodb s tujino, spremlja 
njihovo izvajanje ki skrbi za njihovo izvajanje v okviru svojih pravic in dolž- 
nosti. 

24. člen 

Narodna banka Slovenije sme vstopati v kreditne odnose s tujino v imenu 
in za račun SR Slovenije oziroma v svojem imenu in za račun SR Slovenije, če 
je za to pooblaščena z zakonom ali odlokom skupščine SR Slovenije. 

25. člen 

Narodna banka Slovenije opravlja tudi druge devizne posle, za katere je 
pooblaščena z zakonom ali' s posebnim pooblastilom narodne banke Jugoslavije. 

IV. Drugi posli narodne banke Slovenije 

26. člen 

Narodna banka Slovenije opravlja trežorske posle. 

27. člen 

Narodna banka Slovenije lahko kupuje in prodaja zlato in druge plemenite 
kovine. 

28. člen 

Narodna banka Slovenije opravlja posle v zvezi z realizacijo in odplačeva- 
njem notranjih in zunanjih posojil SR Slovenije, če ni za posamezno posojilo s 
predpisom ali posojilno pogodbo drugače določeno. 

V. Posebna pooblastila narodne banke Slovenije 

29. člen 

Narodna banka Slovenije zagotavlja vpogled v izvajanje kreditno monetarne 
in devizne politike narodne banke Jugoslavije in o tem poroča skupščini SR Slo- 
venije in izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije. 

30. člen 

Narodna banka Slovenije V skladu z zakonom samostojno izvaja ukrepe 
za uresničevanje ciljev in nalog kreditno monetarne in devizne politike. 
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31. člen 

Narodna banka Slovenije nadzoruje, ali se ukrepi kreditno monetarne in 
devizne politike izvajajo v mejah, ki jih določa zakon. 

Pri nadzoru nad tem, kako poslovne banke izvršujejo kreditno monetarno 
in devizno politiko, ima narodna banka Slovenije pravico vpogleda v poslovne 
knjige in drugo dokumentacijo poslovnih bank in uporabnikov kreditov in lahko 
od njih zahteva, da ji dajo podatke oziroma pošljejo poročila o vprašanjih, ki so 
v zvezi z izvrševanjem njihovih nalog. 

32. člen 

Ce narodna banka Slovenije ugotovi, da se poslovna banka ne ravna po 
predpisih, s katerimi je določena kreditno monetarna in devizna politika, 
sprejme proti taki banki ukrepe za uskladitev njenega dela s kreditno mone- 
tarno in devizno politiko. 

Ukrepi iz prejšnjega odstavka obsegajo: ustavitev nadaljnjega kreditiranja 
poslovne banke, omejitev njenega zadolževanja v tujini, omejitev obsega plas- 
majev poslovne banke in druge sankcije, ki jih določa zakon. 

Ce se poslovna banka v daljšem obdobju kljub ukrepom iz prejšnjega od- 
stavka ne ravna po predpisih, s katerimi je določena kreditno monetarna in de- 
vizna politika, zahteva narodna banka Slovenije, naj se skliče zbor poslovne 
banke. O tem obvesti narodna banka Slovenije skupščino družbenopolitične 
skupnosti, ki nadzoruje zakonitost dela poslovne banke in zahteva, da naj v 
okviru svojih pristojnosti ukrepa za uskladitev poslovanja poslovne banke s kre- 
ditno monetarno in devizmo politiko. 

Če se z ukrepi iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne zagotovi zako- 
nito poslovanje banke v skladu s kreditno monetarno in devizno politiko, prične 
narodna banka Slovenije z izterjavo vseh svojih terjatev do te banke in ji od- 
vzame pravico opravljati devizno poslovanje. 

Svet narodne banke Slovenije zagotavlja enak postopek za vse poslovne 
banke pri izvajanju ukrepov iz te teze. Svet narodne banke Slovenije lahko 
odloči, da se o sprejetih ukrepih iz te teze obvestijo vse poslovne banke. 

33. člen 

Narodna banka Slovenije nadzoruje zunanjetrgovinsko in devizno poslo- 
vanje organizacij združenega dela v mejah pooblastil, ki jih določajo predpisi o 
zunanjetrgovinskem in deviznem poslovanju (devizno dokumentarna kontrola). 

Narodna banka Slovenije lahko pooblasti posamezne poslovne banke za 
opravljanje določenih nadzornih opravil iz prejšnjega odstavka na način in pod 
pogoji, ki jih sama določi. 

34. člen 

Narodna banka Slovenije nadzoruje devizno poslovanje pooblaščenih bank. 
Pri izvajanju nadzora po prejšnjem odstavku narodna banka Slovenije z 

neposrednim vpogledom zagotavlja, da pooblaščene banke na območju SR 
Slovenije enotno uporabljajo devizne predpise in vodijo enotno devizno politiko. 

Ce narodna banka Slovenije pri nadzoru po prvem odstavku tega člena 
ugotovi nepravilnosti pri delu poslovne banke, ji z odločbo naloži, da ugotov- 
ljene nepravilnosti v določenem roku odpravi. 
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Zoper odločbo narodne banke Slovenije iz prejšnjega odstavka se lahko 
poslovna banka pritoži na narodno banko Jugoslavije. Pritožba ne odloži izvr- 
šitve odločbe. 

VI. Organi in organizacija narodne banke Slovenije 

35. člen 

Posle narodne banke Slovenije vodi svet narodne banke Slovenije. 
Svet narodne banke Slovenije sestavljajo guverner narodne banke Slovenije 

in 8 članov, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije. Člane sveta narodne banke 
Slovenije se imenuje za 4 leta. 

36. člen 

Svet narodne banke Slovenije odgovarja za uresničevanje funkcij in nalog 
narodne banke Slovenije skupščini SR Slovenije. 

37. člen 
Svet narodne banke Slovenije: 

1. daje izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije predloge za določitev na- 
menov in v okviru za usmerjanje primarne emisije in drugih sredstev, dolo- 
čenih s posebnimi predpisi, 

2. določa višino, roke za uporabo in vračanje ter druge pogoje za kredite, 
ki jih v okviru sprejete kreditne politke in namenov po prejšnji točki daje po- 
slovnim bankam, 

3. določa pogoje za likvidnost in kreditno sposobnost poslovnih bank in 
sprejema ukrepe proti poslovnim bankam, ki se ne ravnajo po predpisih, s ka- 
terimi je določena kreditno monetarna in devizna politika, 

4. daje pooblastila za opravljanje devizno-valutnih in menjalnih poslov v 
Jugoslaviji, 

5. sprejema sklepe o izdajanju obveznic in blagajniških zapisov, 
6. sprejema statut narodne banke Slovenije, 
7. sprejema finančni načrt in zaključni račun, 
8. določa načela za notranjo organizacijo v narodni banki Slovenije, 
9. daje soglasje za imenovanje delavcev na vodilnih delovnih mestih v 

banki, 
10. odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembna za izvajanje kreditno 

monetarne, devizne in kreditne politike, za katero je narodna banka Slovenije 
pooblaščena z zakonom, 

11. zavzema stališča in daje predloge za ukrepe s področja kreditno mone- 
tarne in devizne politike in ukrepe za zagotovitev likvidnosti v plačevanju 
s tujino, 

12. daje predloge za ukrepe na področju kreditnih odnosov s tujino, 
13. poroča skupščini SR Slovenije in izvršnemu svetu skupščine SR Slove- 

nije o izvajanju kreditno monetarne in devizne politike in kreditnih odnosov s 
tujino ter o delu narodne banke Slovenije. 
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38. člen 

Svet narodne banke Slovenije odloča o zadevah iz prejšnjega člena na sejah 
z večino glasov vseh svojih članov. 

Odločbe sveta narodne banke Slovenije se objavijo v »Uradnem listu S RS«. 

39. člen 

Svet narodne banke Slovenije sprejme poslovnik o svojem delu. 

40. člen 

Guverner narodne banke Slovenije je predsednik sveta narodne banke 
Slovenije. Guverner narodne banke Slovenije sklicuje seje sveta, predlaga 
dnevni red sej, vodi seje in skrbi za izvajanje sklepov in odločb sveta narodne 
banke Slovenije. 

41. člen 

Delo in organizacijo poslovanja narodne banke Slovenije vodi guverner 
narodne banke Slovenije na podlagi zakona in statuta narodne banke Slovenije, 
sklepov sveta narodne banke Slovenije in sklepov sveta guvernerjev narodne 
banke Jugoslavije. , 

Guverner narodne banke Slovenije odloča o dodeljevanju kreditov poslov- 
nim bankam in opravlja druge zadeve, za katere je tako določeno s tem zako- 
nom ali statutom narodne banke Slovenije. 

42. člen 

Guverner narodne banke Slovenije zastopa narodno banko Slovenije. 
Guverner narodne banke Slovenije je za svoje delo odgovoren skupščini 

SR Slovenije. 
43. člen 

Pri sodelovanju v delu sveta guvernerjev narodne banke Jugoslavije uresni- 
čuje guverner narodne banke Slovenije sklepe sveta narodne banke Slovenije. 

44. člen 

Guvernerja narodne banke Slovenije imenuje skupščina SR Slovenije za 
štiri leta in je lahko ponovno imenovan za guvernerja še največ za naslednja 
štiri leta. 

45. člen 

V narodni banki Slovenije se imenuje eden ali več namestnikov guvernerja. 
Namestnika guvernerja imenuje skupščina SR Slovenije (varianta: izvršni 

svet skupščine SR Slovenije) za štiri leta; na isto mesto so lahko znova imeno- 
vani največ še za naslednja štiri leta. 

S statutom narodne banke Slovenije se določi, katere posle s svojega delov- 
nega področja sme guverner prenesti na namestnika guvernerja. 

Izmed namestnikov guvernerja določi skupščina SR Slovenije (varianta: iz- 
vršni svet skupščine SR Slovenije) osebo, ki nadomešča guvernerja v vseh nje- 
govih pravicah in dolžnostih. 
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46. člen 

Uresničujoč pravice samoupravljanja oblikujejo delovni ljudje, zaposleni v 
narodni banki Slovenije, svet delovne skupnosti. Svet delovne skupnosti volijo 
delovni ljudje na način in po postopku, ki ga določajo splošni akti, ki jih sprejme 
delovna skupnost. 

S splošnimi akti iz prejšnjega odstavka se določi tudi število članov sveta 
delovne skupnosti, način njihove izvolitve in trajanje mandata ter način dela 
in sprejemanja sklepov. 

47. člen 

Svet delovne skupnosti v narodni banki Slovenije: 
1. sprejema splošne akte o uveljavljanju samoupravnih pravic delovne 

skupnosti v narodni banki Slovenije, 
2. sprejema pravilnik o delitvi dohodka in sredstev namenjenih za osebne 

dohodke, 
3. odloča o uporabi sredstev skladov, ki se oblikujejo iz dohodka, ki pri- 

pada delovni skupnosti, 
4. ureja medsebojna delovna razmerja in skrbi za zboljšanje delovnih pogo- 

jev, za strokovno usposobljenost delavcev in za druga vprašanja družbeno- 
ekonomskega položaja delavcev v narodni banki Slovenije, 

5. opravlja tudi druge zadeve v skladu z zakonom, statutom narodne banke 
Slovenije in s splošnimi akti sveta delovne skupnosti. 

VII. Dohodki in skladi narodne banke Slovenije 

48. člen 

Narodna banka Slovenije pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejav- 
nosti iz: 

1. obresti na dane kredite, 
2. dohodkov po tarifi za opravljanje storitev, 
3. dohodkov, ki jih doseže z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev, 
4. drugih dohodkov, ki jih doseže s svojim poslovanjem. 

49. člen 

Iz dohodkov, ki jih doseže po prejšnjem členu, poravna narodna banka 
Slovenije: 

1. obresti in druge stroške za zunanje kredite 
2. obresti za depozite 
3. obresti in druge stroške za vrednostne papirje 
4. stroške za manipulacijo, varovanje in prevoz denarja 
5. stroške za devizno valutne posle 
6. sredstva za poseben rezervni sklad 
7. sredstva, ki pripadajo narodni banki Jugoslavije iz aktivnih obresti 
8. sredstva, ki jih razporeja delovna skupnost v narodni banki Slovenije 
9. druge izdatke, ki jih ima narodna banka Slovenije v zvezi s svojim 

poslovanjem. 
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50. člen 

Stroške, ki izvirajo iz posebnih poslov, ki jih narodna banka Slovenije 
opravlja za SR Slovenijo, poravna SR Slovenija iz proračuna (varianta: iz 
svojih sredstev). 

51. člen 

Sredstva iz 8. točke prvega odstavka 49. člena so celoten dohodek delovne 
skupnosti v narodni banki Slovenije za leto, za katero se sprejme zaključni 
račun. 

Iz celotnega dohodka delovne skupnosti v narodni banki Slovenije se po- 
ravnajo: 

1. materialni stroški 
2. amortizacija osnovnih sredstev in inventarja 
3. drugi stroški delovne skupnosti, razen izdatkov, ki se po zakonu nadome- 

ščajo iz dohodka ali skladov in drugih posebnih sredstev. 
Celotni dohodek delovne skupnosti, zmanjšan za poslovne izdatke iz prejš- 

njega odstavka, je njen dohodek. 
52. člen 

Delovna skupnost v narodni banki Slovenije ugotavlja in deli dohodek po 
predpisih, ki veljajo za organizacije združenega dela, po družbenih dogovorih 
in samoupravnih sporazumih in po svojih splošnih aktih. 

53. člen 

Za nevarnosti (rizike), ki nastajajo v nejasnem poslovanju, ima narodna 
banka Slovenije poseben rezervni sklad. 

Sredstva za poseben rezervni sklad narodne banke Slovenije se izločajo iz 
celotnega dohodka v znesku, ki ga določi svet narodne banke Slovenije. 

Sklepe o uporabi sredstev posebnega rezervnega sklada sprejema svet na- 
rodne banke Slovenije. 

VIII. Prehodne in končne določbe 

54. člen 

Oblikovanje sredstev za opravljanje dejavnosti narodne banke Slovenije 
in razdelitev sredstev, iz katerih se oblikuje dohodek, bosta v letu 1972 enaka 
kot v letu 1971. 

55. člen 

Narodna banka Slovenije mora uskladiti svojo organizacijo in poslovanje 
z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve. 

56. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o narodni banki 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 16-167/72). 

57. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. 

Nov položaj federacije v našem družbenoekonomskem in političnem sistemu 
po novih ustavnih amandmajih je vplival tudi na režim organizacije in poslo- 
vanja narodne banke. Z novimi zveznimi in republiškimi ustavnimi amandmaji 
se poleg narodne banke Jugoslavije oblikujejo tudi narodne banke republik in 
narodne banke avtonomnih pokrajin kot ustanove enotnega monetarnega si- 
stema. Status narodne banke Slovenije je ustavnopravno opredeljen v XXXVIII. 
amandmaju k republiški ustavi. Narodna banka Slovenije kot ustanova enotnega 
monetarnega sistema uresničuje z narodno banko Jugoslavije in narodnimi ban- 
kami republik oziroma avtonomnih pokrajin skupno emisijsko politiko, sodeluje 
z njimi pri določanju kreditno-monetarne politike ter skupaj z njimi v okviru 
svojih pravic in dolžnosti odgovarja za stabilnost valute, splošno plačilno likvid- 
nost in za uresničevanje skupno določene monetarne politike. 

Glede na to, da so narodne banke republik in avtonomnih pokrajin ustanove 
enotnega monetarnega sistema, se njihovo enotno monetarno poslovanje ureja 
z zveznim zakonom. Ta vprašanja so urejena z zakonom o narodni banki Jugo- 
slavije in o enotnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avto- 
nomnih pokrajin (Uradni list SFRJ, št. 23/72) (v nadaljnjem besedilu: zvezni 
zakon), ki ga je zvezna skupščina sprejela aprila letos. Podrobnejši način poslo- 
vanja, vprašanje statusa, organizacije in načina upravljanja ter druga vprašanja, 
ki se nanašajo na odnos narodne banke Slovenije do SR Slovenije, se v skladu 
z novimi amandmaji k republiški ustavi urejajo z republiškim zakonom. 

Da bi se po uveljavitvi novih amandmajev k zvezni ustavi omogočil prehod 
na novo ureditev sistema delovanja narodnih bank, je ustavni zakon za izvedbo 
ustavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71) postavil na- 
čelo, da do uskladitve zakona o narodni banki Jugoslavije dotedanje glavne cen- 
trale narodne banke Jugoslavije v glavnih mestih republik opravljajo funkcije 
narodnih bank republik po amandmaju XXVII. Vendar se je pokazalo, da taka 
splošna ureditev začasnega položaja narodne banke republike ne zadošča za 
njeno normalno poslovanje, zlasti v odnosu do narodne banke Jugoslavije, in 
da je treba določena vprašanja o poslovanju narodne banke republike urediti 
še pred uveljavitvijo zveznega oziroma poznejšega republiškega zakona. To je 
veljalo zlasti za nekatera vprašanja statusa narodne banke Slovenije in načina 
njenega upravljanja. Zato je skupščina SR Slovenije na sejah republiškega in 
gospodarskega zbora dne 10. aprila 1972 sprejela poseben začasen zakon o na- 
rodni banki Slovenije, s katerim je uredila tista najnujnejša vprašanja v zvezi 
s statutom te banke, ki omogočajo vzpostavljanje njenih odnosov navzven. Tako 
je v omenjenem zakonu predvideno, da dotedanja narodna banka Jugoslavije 
— centrala v Ljubljani — nadaljuje delo do novega republiškega zakona kot 
narodna banka Slovenije, da ima status pravne osebe in da do uveljavitve no- 
vega republiškega zakona vodi njeno delo guverner, ki ga imenuje skupščina 
SR Slovenije. 

Hkrati s predlogom začasnega zakona o narodni banki Slovenije so bile pri- 
pravljene teze za sistemsko ureditev statusa in poslovanja narodne banke 
Slovenije. Te teze so izhajale iz novih zveznih in republiških ustavnih amand- 
majev in iz takratnega osnutka zveznega zakona o statusu narodne banke Jugo- 
slavije in o enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 
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narodnih bank avtonomnih pokrajin. Omenjene teze so bile kot delovni material 
za pripravo novega zakona o narodni banki Slovenije poslane v informacijo 
skupščini SR Slovenije hkrati s predlogom začasnega zakona o narodni banki 
Slovenije. 

Ta osnutek zakona izhaja iz osnovnih izhodišč omenjenih tez, hkrati pa 
upošteva tudi rešitve, ki jih je prinesel pozneje sprejeti zvezni zakon ter mnenja 
in stališča, ki so bila izražena v razpravi o omenjenih tezah. Hkrati vsebuje 
osnutek zakona tudi rešitve, ki so bile v omenjenih tezah samo nakazane in 
izdelane šele pozneje. 

2. 

S predlaganim osnutkom zakona se v prvi vrsti podrobneje opredeljujejo 
funkcije in naloge narodne banke Slovenije v okviru enotnega monetarnega po- 
slovanja v skladu z načeli, ki jih določa zvezni zakon. Poleg tega ureja osnutek 
tudi tista vprašanja v zvezi z nalogami in položajem narodne banke Slovenije, ki 
so specifična za naše razmere in izhajajo iz amandmajev k republiški ustavi. 

Osnutek zakona povzema v uvodnih določbah temeljna načela o nalogah in 
statusu narodne banke Slovenije, ki so določena v amandmajih k zvezni in 
republiški ustavi, v zveznem zakonu ter v začasnem republiškem zakonu o 
narodni banki Slovenije. Po teh določbah je narodna banka Slovenije ustanova 
enotnega monetarnega sistema, ki opravlja svoje naloge na tem področju samo- 
stojno v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Narodna banka Slovenije aktivno 
sodeluje pri kreiranju skupne kreditnomonetarne politike v Jugoslaviji, pri 
čemer jo osnutek veže na stališča, ki jih do teh vprašanj zavzema skupščina 
SR Slovenije. Narodna banka Slovenije odgovarja za izvrševanje svojih nalog 
skupščini SR Slovenije. Pri izvajanju svojih funkcij je narodna banka Slovenije 
vezana na splošne okvire ekonomske in kreditne politike republike. Osnutek 
nalaga republiki oziroma njeni skupščini osnovno odgovornost za temeljno 
finančno politiko narodne banke Slovenije, zato izrecno predvideva, da republika 
jamči za vse obveznosti narodne banke Slovenije. Svoj vpliv na politiko narodne 
banke Slovenije pa uresničuje skupščina SR Slovenije s sprejemanjem ustreznih 
predpisov in splošnih aktov, z določanjem osnovne ekonomske in kreditne po- 
litike, z imenovanjem guvernerja in njegovih namestnikov, s potrjevanjem sta- 
tuta, finančnega načrta in zaključnega računa in z drugimi ukrepi, ki jih določa 
zakon. 

SR Slovenija je s posebnim zakonom prevzela jamstvo za hranilne vloge pri 
bankah, hranilnicah in poštni hranilnici z območja SR Slovenije (zakon o jam- 
stvu SR Slovenije za hranilne vloge pri bankah, hranilnicah in poštni hranilnici 
—• Uradni Ust SRS, št. 16-168/72). V osnutku se predlaga, da se jamstvo repu- 
blike izvaja prek narodne banke Slovenije v skladu z omenjenim republiškim 
zakonom, podobno kot je to v zveznem zakonu urejeno glede funkcije narodne 
banke Jugoslavije pri jamstvu federacije za hranilne vloge. 

3. 

Narodna banka Slovenije sodeluje pri določanju in izvajanju skupne emisij- 
ske in kreditno-monetarne politike v Jugoslaviji ter neposredno uresničuje cilje 
in naloge emisijske in kreditne politike Slovenije. Glede navedene funkcije na- 
rodne banke Slovenije je v 2. točki XjX>XVIII. amandmaja k republiški ustavi 
postavljeno načelo, po katerem narodna banka Slovenije v okviru skupne emi- 
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sijske politike določa pogoje in način za uporabo denarnih sredstev v republiki 
in sprejema druge ukrepe, s katerimi se uresničuje kreditna politika, ki jo s 
svojimi akti določa skupščina SR Slovenije. Po prejšnjem režimu pred uvelja- 
vitvijo novega zveznega zakona o narodni banki Jugoslavije je narodna banka 
Slovenije izvajala svojo funkcijo pri določanju kreditno monetarne politike v 
okviru republiških emisijskih sredstev, tako da je v soglasju z republiškim 
izvršnim svetom predpisala namene in pogoje za uporabo teh sredstev. Z osnut- 
kom tega zakona so funkcije narodne banke Slovenije in pristojnih organov 
republike na tem področju postavljene nekoliko drugače. 

Osnutek predvideva naslednji sistem: osnovni okvir za določanje uporabe 
emisijskih in drugih denarnih sredstev v republiki je ekonomska in kreditna 
politika, ki jo določa skupščina SR Slovenije. V okviru te politike določa izvršni 
svet na predlog narodne banke Slovenije namene in okvire za usmerjanje emi- 
sijskih in drugih denarnih sredstev. V skladu s temi nameni in okviri pa 
narodna banka Slovenije določi višino, roke za uporabo in vračanje ter druge 
pogoje za kredite, ki jih iz omenjenih sredstev odobrava poslovnim bankam. 

Osnutek pooblašča narodno banko Slovenije, da v okviru izvrševanja svoje 
kreditne funkcije določi pogoje za likvidnost in kreditno sposobnost poslovnih 
bank, upoštevajoč minimalne pogoje, ki jih glede likvidnosti in kreditne spo- 
sobnosti poslovnih bank določi narodna banka Jugoslavije v skladu z zveznim 
zakonom. Osnutek podrobneje ureja pooblastila narodne banke Slovenije v zvezi 
z nadzorstvom nad izvajanjem ukrepov kreditno-monetarne politike. Pri tem so 
v skladu z zveznim zakonom določeni ukrepi, ki jih lahko izvaja narodna banka 
Slovenije do poslovnih bank, če ugotovi, da se poslovne banke ne ravnajo po 
sprejeti kreditno monetarni in devizni politki. Ti ukrepi in postopek za njihovo 
izvajanje so urejeni tako kot v zveznem zakonu. V skladu z zveznim zakonom 
ureja osnutek tudi nadzorstvo narodne banke Slovenije nad zunanjetrgovinskim 
in deviznim poslovanjem organizacij združenega dela in nadzorstvo nad deviz- 
nim poslovanjem pooblaščenih bank. 

Funkcije narodne banke Slovenije v zvezi s kreditnimi posli s tujino ureja 
osnutek v okvirih, ki so postavljeni z zveznim zakonom. Poleg tega pa osnutek 
določa, da sme narodna banka Slovenije vstopati v kreditne odnose s tujino v 
imenu in za račun SR Slovenije oziroma v svojem imenu in za račun SR Slove- 
nije, če je za to pooblaščena s posebnim aktom skupščine SR Slovenije. Narodna 
banka Slovenije opravlja po tem osnutku tudi posle v zvezi z realizacijo in od- 
plačevanjem notranjih in zunanjih posojil republike, če ni za posamezno poso- 
jilo s predpisom ali posojilno pogodbo drugače določeno. Med drugimi posli, ki 
jih v skladu z zveznim zakonom lahko opravlja narodna banka Slovenije, navaja 
osnutek še trezorske posle ter kupovanje in prodajanje zlata in plemenitih kovin. 

V 4. točki XXXyni. amandmaja k republiški ustavi je postavljeno načelo, 
da narodna banka Slovenije v skladu z republiškim zakonom izvršuje določena 
finančno-tehnična opravila za družbenopolitične skupnosti. V skladu z navede- 
nim ustavnim načelom je v tem osnutku predvideno, da opravlja narodna 
banka Slovenije emisijo obveznic za SR Slovenijo, osnutek pa pušča odprto 
možnost, da se v skladu s posebnim zakonom oziroma odlokom skupščine SR 
Slovenije določijo še druga finančno tehnična opravila, ki naj jih narodna 
banka Slovenije opravlja za SR Slovenijo oziroma za občine. Takšne možnosti so 
v praksi realizirane že doslej, na primer v republiškem zakonu in odlokih o 
uporabi sredstev poštne hranilnice in depozitov pri negospodarskih in neproiz- 
vodnih investicijah, kjer je narodni banki Slovenije poverjeno izvajanje repu- 
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bliske kreditne oziroma reeskontne politike v zvezi s temi sredstvi z odobrava- 
njem kreditov poslovnim bankam. Kot eno od možnih finančno tehničnih opra- 
vil, ki naj jih bi narodna banka Slovenije opravljala za republiko, bi prišlo 
v poštev tudi vodenje ustreznih sredstev republike na računih pri narodni banki 
Slovenije. Tu pridejo predvsem v poštev sredstva republiškega proračuna in 
sredstva posebnega računa za posege v gospodarstvu. Vendar pa osnutek te 
funkcije narodni banki Slovenije ne nalaga neposredno, temveč pooblašča 
izvršni svet, da v okviru uresničevanja svoje izvršilne funkcije (in pri tem gre 
predvsem za tehnično izvršilno zadevo) odloči o tem s posebnim aktom. 

4. 

Glede upravljanja narodne banke Slovenije je v 5. točki, amandmaja 
XXXVIII k republiški ustavi postavljeno načelo, da narodno banko Slovenije 
upravljata guverner narodne banke in svet narodne banke. Svet narodne banke 
Slovenije kot kolektivni organ upravljanja narodne banke Slovenije doslej še ni 
bil ustanovljen, ampak vodi za zdaj vse delo narodne banke Slovenije njen 
guverner po začasnem zakonu o narodni banki Slovenije. 

Svet narodne banke Slovenije je po tem osnutku najvišji organ upravljanja 
v narodni banki Slovenije, ki odloča o vseh bistvenih vprašanjih v okviru njenih 
pravic in dolžnosti. Glede na to, da je narodna banka Slovenije za svoje delo 
odgovorna skupščini SR Slovenije, je v osnutku predvideno, da člane sveta na- 
rodne banke Slovenije imenuje skupščina SR Slovenije. Člani sveta narodne 
banke Slovenije naj bi bili imenovani za 4 leta, torej za čas, ki je enak splošni 
mandatni dobi poslancev, odbornikov in drugih političnih reprezentantov družbe. 
Član sveta narodne banke Slovenije naj bi bil po položaju tudi njen guverner, 
ki bi bil hkrati predsednik tega sveta. Število članov sveta narodne banke Slo- 
venije, ne upoštevajoč guvernerja, naj bi bilo sodo, kar bi omogočilo lažje glaso- 
vanje pri sprejemanju sklepov. Predlaga se, da naj bo teh članov 8, sprejemljivo 
pa bi bilo tudi drugo ustrezno sodo število. 

Svet narodne banke Slovenije je homogeno telo in ga zato ni mogoče ena- 
čiti s svetom guvernerjev narodne banke Jugoslavije, ki je v bistvu paritetni 
organ republik in pokrajin. To pride do izraza pri sprejemanju sklepov, kjer 
se pri svetu narodne banke Slovenije zahteva le absolutna večina vseh članov 
sveta, ne pa popolna soglasnost vseh članov, kot je to za nekatere najpomemb- 
nejše zadeve predvideno pri odločanju v svetu guvernerjev narodne banke Jugo- 
slavije. Glede na to, da imajo odločbe sveta narodne banke Slovenije značaj 
splošnega akta, je v osnutku predvideno, da se objavljajo v Uradnem listu SRS. 

Drugi organ narodne banke Slovenije je njen guverner, čigar osnovna na- 
loga je, da kot individualni organ upravljanja banke vodi delo in organizacijo 
poslovanja narodne banke Slovenije na podlagi zakona, statuta in sklepov sveta 
narodne banke Slovenije. Guverner ima kot predsednik sveta narodne banke 
Slovenije nalogo, da sklicuje seje sveta, predlaga dnevni red sej, vodi seje in 
skrbi za izvajanje sklepov in odločb sveta narodne banke Slovenije. Guverner 
sprejema po tem osnutku tudi nekatere odločitve iz pristojnosti narodne banke 
Slovenije v konkretnih zadevah, na primer odloča o dodeljevanju kreditov po- 
sameznim poslovnim bankam in podobno. Guverner tudi zastopa narodno banko 
Slovenije v odnosih s tretjimi osebami. Glede na to, da je svet guvernerjev 
narodne banke Jugoslavije v načelu paritetni organ republik in pokrajin, veže ta 
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osnutek guvernerja narodne banke Slovenije pri delu in odločanju v svetu 
guvernerjev narodne banke Jugoslavije na sklepe skupščine SR Slovenije. 

V skladu z ustavnim načelom, da je narodna banka Slovenije za svoje delo 
odgovorna skupščini SR Slovenije, je v osnutku predvideno, da njenega guver- 
nerja (enako kot velja za -člane sveta) imenuje skupščina SR Slovenije. Mandatna 
doba naj bi bila 4 leta enako kot za člane sveta narodne banke Slovenije in za 
guvernerja narodne banke Jugoslavije. 

V prvotnih tezah za zakon o narodni banki Slovenije in v začasnem repu- 
bliškem zakonu o narodni banki Slovenije je predvideno, da ima guverner na- 
rodne banke Slovenije samo enega namestnika. V osnutku pa se daje možnost, 
da ima guverner lahko tudi več namestnikov, o čemer seveda odloča skupščina 
SR Slovenije ob njihovem imenovanju. V varianti se predlaga, da bi namest- 
nike guvernerja imenoval izvršni svet skupščine SR Slovenije. Če je namest- 
nikov guvernerjev več (kot na primer pri narodni banki Jugoslavije in po 
osnutkih zakonov tudi pri nekaterih narodnih bankah drugih republik), mora 
skupščina SR Slovenije (po varianti izvršni svet) enega izmed njih pooblastiti, 
da nadomešča guvernerja z vsemi njegovimi pravicami in dolžnostmi. 

V osnutku zakona so postavljena tudi osnovna načela za uresničevanje 
samoupravnih pravic delovne skupnosti v narodni banki Slovenije. Pri tem iz- 
haja osnutek iz izhodišča, da samoupravne in druge notranje odnose ureja de- 
lovna skupnost samostojno. Za veljavnost splošnih aktov delovne skupnosti o 
notranjih samoupravnih razmerjih osnutek (enako kot tudi zvezni zakon) ne 
zahteva soglasja sveta narodne banke Slovenije oziroma guvernerja. Edina ome- 
jitev — če je sploh mogoče tako govoriti t—• pri tem je, da ima svet narodne 
banke Slovenije pravico določati načela za notranjo organizacijo v banki in 
dajati soglasje za imenovanje vodilnih delavcev v banki. Takšno pooblastilo 
svetu narodne banke Slovenije je nujno, ker je končno svet narodne banke 
Slovenije — in ne njena delovna skupnost — odgovoren skupščini SR Slovenije 
za delovanje narodne banke Slovenije. 

5. 

Osnutek zakona ureja tudi sistem financiranja narodne banke Slovenije, to 
je način oblikovanja sredstev, potrebnih za opravljanje njene dejavnosti. 
Osnovni viri sredstev za potrebe narodne banke Slovenije so obresti za dane 
kredite ter nadomestila za opravljanje storitev. Iz teh sredstev mora narodna 
banka Slovenije poravnati obresti za zunanje kredite, depozite in vrednostne 
papirje ter stroške, ki jih ima v zvezi s svojim poslovanjem. Del obresti, ki jih 
zaračuna poslovnim bankam za kredite iz primarne emisije, mora narodna banka 
Slovenije plačati narodni banki Jugoslavije. Kolikšen je ta del, določi na podlagi 
sveta guvernerjev narodne banke Jugoslavije zvezni izvršni svet na podlagi 
stališč, usklađenih s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi. 

Iz sredstev, ki jih ustvarja narodna banka Slovenije s svojim poslovanjem, 
se izločijo tudi sredstva za potrebe delovne skupnosti v narodni banki Slovenije. 
Obseg teh sredstev se določi s finančnim načrtom narodne banke Slovenije. 
Tako določena sredstva predstavljajo celoten dohodek delovne skupnosti, iz ka- 
terega se najprej pokrijejo materialni stroški, amortizacija in drugi stroški v 
zvezi z delom delovne skupnosti, preostali del pa je dohodek delovne skupnosti. 
Ta dohodek se ugotavlja in deli po predpisih, ki veljajo za organizacije združe- 
nega dela. Za rizike, ki nastajajo v poslovanju narodne banke Slovenije, se obli- 
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kuje rezervni sklad. Sredstva za ta sklad se izločajo iz celotnega dohodka v 
znesku, ki ga določi svet narodne banke Slovenije. Svet narodne banke Slovenije 
odloča tudi o uporabi sredstev tega sklada. 

Glede na to, da se ta zakon sprejema sredi leta, je v prehodnih določbah 
predvideno, da se oblikovanje sredstev za opravljanje dejavnosti narodne banke 
Slovenije in razdelitev sredstev, iz katerih se oblikuje dohodek, ureja v letu 
1972 enako kot v letu 1971. V prvotnih tezah za ta zakon je bila predvidena 
posebna prehodna določba, po kateri narodna banka Slovenije prevzema osnovna 
in obratna sredstva ter druge pravice in obveznosti bivše republiške centrale 
narodne banke Jugoslavije. V osnutku je navedena odločba odpadla, ker je to 
vprašanje uredil zvezni zakon. V prehodnih določbah je predviden rok, v ka- 
terem mora narodna banka Slovenije uskladiti svojo organizacijo in poslovanje 
z določbami tega zakona. Z uveljavitvijo tega zakona bo prenehal veljati začasni 
zakon o narodni banki Slovenije, ki ureja zazdaj samo nekatera vprašanja v 
zvezi s statutom in upravljanjem narodne banke Slovenije, vendar nekoliko 
drugače kot ta zakon. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 65. seji dne 14. sep- 
tembra 1972 obravnaval osnutek zakona o Narodni banki Slovenije, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor menil, da sta v zakonu o Narodni banki SR 
Slovenije premalo izražena položaj in mesto v gospodarstvu SR Slovenije v 
okviru enotnega jugoslovanskega trga. Narodna banka Slovenije vsekakor 
mora imeti določene pravice in dolžnosti in seveda temu primerno tudi odgo- 
vornost za gospodarsko dogajanje v Sloveniji in v Jugoslaviji. 

Navedba v drugem odstavku 4. člena, da Narodna banka Slovenije spremlja 
izvajanje skupne kreditno monetarne politike, je prav gotovo preveč ohlapna in 
neopredeljena naloga in tudi določbe v členih II. poglavja bi morale precizneje 
opredeliti pravice narodne banke. Da se dogovarja in sporazumeva s poslovnimi 
bankami, kot je navedeno v 16. členu, je logično, vprašanje pa je, kolikšne so 
kompetence narodne banke pri tem. Praksa namreč kaže, da kaj hitro pride do 
sporazuma, kadar so interesi partnerjev enaki, a prav na področju financ bi 
morala biti čvrsta finančna disciplina v interesu celotne družbene skupnosti. 

Opredeliti bi bilo treba vlogo narodne banke Slovenije na področju evidence 
in skrbi za plačilno bilanco SR Slovenije v okviru bilance SFRJ in postaviti 
zvezo med narodno banko in planom in na ta način direktno vplivati na 
trdnost dinarja. 

Zakon bi moral precizneje opredeliti narodno banko Slovenije glede njene 
vloge pri oblikovanju kreditno-monetarne politike, ali je narodna banka le 
izvajalec in izvrševalec sklepov izvršnega sveta in skupščinskih smernic, ali 
in kolikšna je njena aktivna, predvsem pa intervencijska in regulacijska vloga 
na tem področju. Zakon bi moral tudi precizirati, o čem odloča narodna banka 
sama, o čem pa skupaj z drugimi in katerimi partnerji in opredeliti njihovo 
odgovornost. Pavšalnim ocenam odgovornosti se je treba izogniti. 

V predlogu zakona je treba precizneje opredeliti vlogo sveta banke, mesto 
sveta delovne skupnosti in vlogo družbenih dogovorov pri utrjevanju finančne 
politike. 
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Po mnenju odbora bo pomembna struktura sveta narodne banke Slovenije, 
glede katere je bilo izraženih več različnih mnenj. Odbor je bil soglasen, da mora 
biti politika narodne banke Slovenije v interesu vsesplošne koristi, pri čemer bo 
treba paziti, da ne bi postala samo upravno-administrativna, budžetska, niti ne 
sme prevladati podjetniška ali bančna politika (poslovnih bank). 

Vsekakor bo narodna banka osrednja finančna institucija, ki bo sodelovala 
z drugimi finančnimi institucijami, predvsem s poslovnimi bankami in hranil- 
nicami, izredno pomembno mesto pa imajo tudi skupščina SR Slovenije, izvršni 
svet, republiški sekretariat za finance itd. Zaradi učinkovitosti dela narodne 
banke in zaradi uveljavitve odgovornosti na področju financ bi moral zakon 
precizneje opredeliti mesto in vlogo vseh teh zunanjih dejavnikov. Sicer načelo 
odgovornosti ne bo uveljavljeno, a tudi učinkovitost, predvsem pri ukrepanju, 
ne bo dosegla zaželene in potrebne ravni. 

Glede vprašanja, katera sredstva naj se vodijo pri narodni banki, odbor 
meni, da za repubiiški proračun verjetno ne more biti vprašanje, za sredstva 
ostalih družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti ter drugih negospodarskih 
samostojnih pravnih oseb pa je treba proučiti in realizirati najprimernejše 
rešitve. V predlogu zakona bi verjetno kazalo opredeliti, kateri obvezno vodijo 
sredstva pri narodni banki in kateri fakultativno. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlagani osnutek zakona. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrbovca. 

St.: 023-118/72 

Ljubljana, 15. 9. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji dne 
18. septembra 1972 obravnaval osnutek zakona o Narodni banki Slovenije, ki 
ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da izhaja 
potreba po tem zakonu iz sprejetih ustavnih amandmajev, ki na novo opredelju- 
jejo položaj in vlogo republike na področju kreditno-monetarnega sistema. 
Začasno smo, po sprejetih ustavnih amandmajih, uredili delovanje Narodne 
banke Slovenije z začasnim zakonom, s predlaganim zakonom pa želimo v celoti 
urediti položaj in status Narodne banke Slovenije, način njenega poslovanja in 
upravljanja. 

V načelni razpravi je odbor zakonski osnutek pozdravil. 
K posameznim členom je odbor imel naslednje pripombe: 
K 2. členu : Na tem mestu bi lahko bolj poudarili vlogo, ki jo ima 

Narodna banka Slovenije pri kreiranju emisijske politike v Jugoslaviji. Tak 
poudarek bi bil lahko tudi v 14. členu. 

K 4. členu: V tem členu ni vidna vloga izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije pri kreiranju politike, ki jo zastopa pri Narodni banki Jugoslavije 
Narodna banka Slovenije. 

K 11. členu : Besedilo je treba popraviti tako, da je Narodna banka 
Slovenije lahko članica in ne udeleženka v mednarodnih finančnih organi- 
zacijah, ker zadnji izraz vzbuja misel, da je v teh organizacijah udeležena s 
sredstvi in da ne gre za golo članstvo. 
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K 35. členu : Kljub nekaterim pomislekom odbor zagovarja predlagano 
rešitev v drugem odstavku tega člena, ker ne vidi druge praktične rešitve. 

K 45. členu: Odbor se je zavzel za to, da ima guverner Narodne banke 
Slovenije enega namestnika, ki ga imenuje skupščina SR Slovenije. Menil je 
namreč, da bo za začetek en guvernerjev namestnik dovolj in da guvernerjevih 
pooblastil ne bi kazalo prenašati na več funkcionarjev. 

K 50. členu: Glede na to, da je odbor podprl predlagano besedilo dru- 
gega odstavka 18. člena osnutka, se je v tem členu zavzel za predlog v varianti. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona o Narodni banki 
Slovenije sprejme v predloženem besedilu skupaj z gornjimi predlogi. 

St.: 023-118/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na seji dne 14. septembra 1972 
obravnaval osnutek zakona o Narodni banki Slovenije, ki ga je skupščini SR 
Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet. 

V uvodni obravnavi je odbor ugotovil, da osnutek zakona izhaja iz izhodišč, 
podanih v tezah za sistemsko ureditev statusa in poslovanja Narodne banke 
Slovenije. Omenjene teze so bile priložene predlogu začasnega zakona o Narodni 
banki Slovenije, ki ga je skupščina SR Slovenija sprejela na sejah republiškega 
in gospodarskega zbora dne 10. aprila 1972. 

V načelni obravnavi je predstavnik predlagatelja članom odbora pojasnil, 
da predloženi zakonski osnutek predstavlja izhodišče za eventualne nove rešitve, 
še posebej glede vloge in nalog narodne banke, ki so podane v temeljnih 
določbah, glede boljše povezave narodne banke in poslovnih bank ter organiza- 
cij združenega dela za boljše rešitve glede upravljanja narodne banke in glede 
vloge delovne skupnosti bank. Že v dosedanji razpravi so podani nekateri 
predlogi za spremembe in dopolnitve, ki jih bo predlagatelj skušal upoštevati pri 
izdelavi predloga zakona. 

V nadaljevanju načelne razprave so poslanci menili, da bi se v predlogu 
zakona morala v večji meri poudariti vloga in funkcija Narodne banke Slovenije 
kot monetarne institucije. Narodni banki Slovenije bi se morala dati naloga, 
da v večji meri deluje pri ukrepih za stabilnost dinarja, in zaostriti njeno 
odgovornost pri krepitvi plačilne bilance. 

Poslanci so menili, da je nakazani način upravljanja Narodne banke Slo- 
venije potrebno rešiti drugače. Menili so, da je vloga Narodne banke Jugoslavije 
drugačna od tiste, ki jo imajo republiške narodne banke. V republiki bi po 
mnenju poslancev morali v večji meri poudariti gospodarski pomen narodne 
banke. V zvezi s tem pa je vprašljiv tak sestav sveta narodne banke, kot je 
predložen. Postavljeno je bilo vprašanje, ali pri upravljanju Narodne banke 
Slovenije ne bi kazalo vnesti v večji meri elementa družbenega upravljanja. 
V svet bi kazalo vključiti tudi tiste, ki so partnerji narodne banke. Ce je po 
zakonu o Narodni banki Jugoslavije le-ta podaljšana roka države in je v osnutku 
zakona o Narodni banki Slovenije nekaj drugega, bi po mnenju poslancev 
kazalo v predlog vključiti tretjo realnejšo varianto, to je varianto družbenega 
upravljanja z Narodno banko Slovenije. 
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Naslednje vprašanje, ki je bilo sproženo v načelni razpravi, je vprašanje, 
kje naj se vodijo sredstva javnega financiranja. To vprašanje je že nekaj let 
predmet različnih razprav in tudi sporov, zlasti izven ljubljanskega območja. 
Izraženo je bilo mnenje, da bi se javna sredstva morala voditi v narodni banki, 
to je vsa tista, ki se zbirajo na podlagi zakona. 

Poslanci so tudi menili, da je utemeljeno mnenje, da bi morali normalne 
funkcije narodne banke izločiti od posebnih poooblastil narodne banke. To 
pomanjkljivost bi morali odpraviti v predlogu zakona. 

V razpravi po členih pa je odbor imel naslednje pripombe: 
K 1.—5. členu : Po mnenju odbora bi ta del temeljnih določb morali 

bistveno spremeniti in pri tem upoštevati načelno pripombo glede vloge in 
funkcije Narodne banke Slovenije kot monetarne institucije. 

K 35. členu : Sestavo sveta narodne banke Slovenije bi bilo treba, po 
mnenju odbora, prilagoditi družbenemu upravljanju, tako kot je bilo predloženo 
v načelni razpravi. 

K 41. členu : Poslanci so menili, da je pooblastilo v drugem odstavku 
tega člena, dano guvernerju narodne banke, da odloča o dodeljevanju kredita 
poslovnim bankam, preveliko. Strinjali so se sicer s stališčem predstavnika 
predlagatelja, da so z zveznimi ukrepi oziroma z ukrepi skupščine in izvršnega 
sveta kot tudi s poprej navedenimi členi v osnutku zakona navidez velika 
pooblastila guvernerja dejansko dosti manjša. Kljub temu pa se je predstavnik 
predlagatelja strinjal, da bo potrebno najti bolj ustrezno formulacijo, kot je 
dosedanja. 

K 46. in 47. členu: Odbor je menil, da je v teh členih predvidena 
odgovornost delovne skupnosti Narodne banke Slovenije premajhna. Kaže, da ta 
skupnost ne odgovarja za ničesar in da dejansko predstavlja podaljšano roko 
republiške uprave. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek zakona o Narodni 
banki Slovenije in da izvršnemu svetu Slovenije naloži, da pri pripravi predloga 
zakona upošteva tudi pripombe, ki jih je dal odbor. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Staneta Punger- 
čarja. 

St.: 023-118/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. sep- 
tembra 1972 obravnavala osnutek zakona o Narodni banki Slovenije, ki ga je 
skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija ni imela pripomb k osnutku zakona. 
Pri obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje predloge, mnenja 

in stališča: 
K 4. členu: Tretji odstavek naj se črta, ker to določbo vsebuje že 1. 

člen tega zakona. 
K 8. členu: Drugi stavek naj se v celoti črta. Nosilec pravic in obveznosti 

je namreč lahko le republika z vsemi svojimi sredstvi in ne samo s sredstvi 
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narodne banke. Glede jamstva SR Slovenije za hranilne vloge pri bankah, 
hranilnicah in poštni hranilnici je bil že sprejet poseben zakon, zato ni potrebno, 
da tako določbo vsebuje predloženi zakon. 

K 13. členu: Po mnenju nekaterih članov komisije je nepotrebna 
določba drugega odstavka, da samoupravne pravice uredi delovna skupnost v 
Narodni banki Slovenije s splošnim aktom. Ce je treba to posebej poudariti, 
naj se ta določba prenese v prvi odstavek tega člena. 

K 18. členu: V zadnji vrsti prvega odstavka naj se črta besedilo »skup- 
ščine SR Slovenije« in nadomesti z besedama »občinske skupščine«. 

XX|XVIII. amandma k republiški ustavi določa, da Narodna banka Slovenije 
v skladu z republiškim zakonom izvršuje določena finančno-tehnična opravila 
za družbenopolitične skupnosti. Po mnenju komisije se lahko z občinskim odlo- 
kom v skladu z zakonom določi, da Narodna banka opravlja določena finančno- 
tehnična opravila tudi za občinske skupščine. 

Pooblastilo, ki ga vsebuje drugi odstavek tega člena, po mnenju komisije ni 
sprejemljivo in naj bo taka odločitev prepuščena republiški skupščini. 

K 34. členu : V drugem in tretjem odstavku naj se besedi »poslovna« 
nadomestita z besedama »pooblaščena«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 41. členu: Po mnenju komisije je pooblastilo guvernerja Narodne 

banke Slovenije v drugem odstavku tega člena preširoko. Po pojasnilu pred- 
stavnika predlagatelja, da ne gre za samostojno odločanje guvernerja o do- 
deljevanju kreditov, temveč za izvajanje sklepov sveta, je komisija menila, da 
ni primemo, da se poudarja samo ta konkretna funkcija. Predlagala je, da 
predlagatelj ustrezno opredeli funkcijo guvernerja. 

K 43. členu : Guverner narodne banke zastopa in uveljavlja politiko 
skupščine SR Slovenije, izvršnega sveta in sveta Narodne banke Slovenije v 
svetu guvernerjev Narodne banke Jugoslavije. S tem sodelovanjem se ures- 
ničujejo naloge Narodne banke Slovenije, ki so določene v temeljnih določbah 
tega zakona. Zato je določba tega člena vsebinsko preozka. 

K 45. členu : Le en namestnik nadomešča guvernerja v vseh njegovih 
pravicah in dolžnostih, zato ni primerna predlagana rešitev, po kateri ima 
guverner lahko enega ah več namestnikov. Po mnenju komisije namestnika 
lahko imenuje le skupščina SR Slovenije. 

K 50. členu: Varianta je nepotrebna, zato naj se črta. 
K 51. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči, ali je določba tega člena 

primerna glede na to, da nekatera vprašanja že ureja obstoječi družbeni do- 
govor in samoupravni sporazum. Ce so glede delitve dohodka delovne skupnosti 
potrebne kakšne posebne rešitve, naj predlagatelj to prouči in jih vnese v zakon. 

K 53. členu: V drugi vrsti drugega odstavka naj se med besedo 
»dohodka« in besedi »v znesku« vneseta besedi »narodne banke«. Ta dopolnitev 
je potrebna, da ne bi prišlo do nejasnosti glede dohodka delovne skupnosti. 

St.: 023-118/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 
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PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 

1. člen 

V 2. členu zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
(Uradni list SRS, št. 7-74/72) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: 

»Republiški davek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja se ne plačuje 
od osebnih dohodkov delavcev v organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko proizvodnjo in so bile prizadete ob poplavah in neurju v letu 1972. 
Te organizacije združenega dela ugotovi izvršni svet skupščine SR Slovenije.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

2. člen 

V 3. členu se za petim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Občinam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in neurju 

v letu 1972, se odstopi v letu 1972 na njihovem območju vplačani republiški 
davek iz kmetijske dejavnosti v višini, ki ustreza 2 % °d davčne osnove in ga 
plačujejo zavezanci, katerim se ne odmerja prispevek za zdravstveno zavaro- 
vanje kmetov. To območje ugotovi izvršni svet skupščine SR Slovenije.« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, 
njegove določbe pa učinkujejo od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Ob letošnjih poplavah in neurju v SR Sloveniji so bile znatno prizadete 
tudi organizacije združenega dela, ki se na prizadetih območjih ukvarjajo s 
kmetijsko proizvodnjo. 

Zato kot enega izmed ukrepov pomoči tem organizacijam predlagamo, da se 
oprostijo plačevanja republiškega davka od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja, ki za leto 1972 znaša 0,76 % od bruto osebnega dohodka. Po predlogu 
naj bi oprostitev veljala od 1. januarja 1972, prenehala pa bi 31. decembra tega 
leta glede na predvideno uvedbo davka iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v letu 1973. Davka naj bi bile oproščene tiste organizacije združe- 
nega dela, ki so utrpele škodo ob poplavah in neurju in ki jih posebej ugotovi 
izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

Z odpisi davka iz kmetijstva bodo v proračunih občin na območjih, ki so 
bila v letošnjem letu prizadeta ob poplavah in neurju, nastali znatni izpadi 
proračunskih sredstev. Predlagamo, da republika tem občinam odstopi republiški 
davek od kmetijske dejavnosti, ki ustreza 12'% od davčne osnove in ga plačujejo 
zavezanci, katerim se ne odmerja prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov. 
Ta odstop se nanaša na davek, ki je bil oziroma ki bo v letu 1972 vplačan na 
območju prizadetih občin, torej na vplačila od 1. januarja do 31. decembra 
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1972. Omenjeni davek naj bi republika odstopila občinam, za katere bo izvršni 
svet skupščine SR Slovenije ugotovil, da so bile prizadete ob poplavah in neurju 
v letu 1972. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. sep- 
tembra 1972 obravnavala predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
V obravnavi po členih je komisija sprejela le amandma redakcijskega zna- 

čaja k 2. členu, naj se v prvi vrsti besedi »novi četrti« nadomestita z 
besedama »novi šesti«. 

St.: 422-10/72 

Ljubljana, 19. 9. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 15. 9. 
1972, št. 422-10/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 14. 9. 1972, št. 
422-10/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slovenije 
kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju 

določenih investicijskih kreditov 

1. člen 

Veljavnost zakona o prispevku SR Slovenije kmetijskim delovnim organi- 
zacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov (Uradni list SRS, 
št. 24-203/69) se podaljša za leto 1973 in 1974 z omejitvijo, da bo republika v teh 
letih dajala prispevek samo tistim kmetijskim delovnim organizacijam, ki so 
imele v letu 1972 večjo škodo zaradi poplav ali neurja. 

Kmetijske delovne organizacije iz prejšnjega odstavka ugotovi izvršni svet 
skupščine SR Slovenije. 

2. člen 

Kmetijske delovne organizacije iz prejšnjega člena predložijo republiškemu 
sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo obrazložen zahtevek za prispevek v 
letih 1973 in 1974 najpozneje 30 dni po ugotovitvi izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije po drugem odstavku prejšnjega člena. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
31 
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OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o prispevku SR Slovenije kmetijskim delovnim organizacijam pri 
odplačevanju določenih investicijskih kreditov (Uradni list SRS, št. 24/69) daje 
republika kmetijskim delovnim organizacijam prispevek k odplačevanju anuitet 
od investicijskih kreditov, najetih za določene investicije na območju republike. 
Ta prispevek znaša letno 10 milijonov dinarjev, velja pa za čas od leta 1969 do 
leta 1972. Z zakonom so podrobneje določeni krediti, za katerih odplačevanje 
daje republika svoj prispevek, in pogoji, pod katerimi se daje ta prispevek. 

Da bi se kmetijskim delovnim organizacijam, prizadetim ob poplavah in 
neurju v letu 1972, omogočilo odpravljanje nastale škode, predlagamo, da naj 
bi republika tem organizacijam dala omenjeni prispevek tudi v letu 1973 in 
1974. Ta prispevek naj bi dobile kmetijske delovne organizacije, za katere bi 
izvršni svet ugotovil, da so imele v letu 1972 večjo škodo zaradi poplav in 
neurja. Letni znesek prispevka republike naj bi bil v skupnem znesku enak kot 
v prejšnjih letih, to je 10 milijonov dinarjev, s tem da bi bil namenjen le 
omenjenim prizadetim organizacijam. Celotna obveznost republike bo torej 
v letih 1973 in 1974 enaka kot v prejšnjih letih, konkretna pomoč prizadetim 
organizacijam pa bo dosti večja kot prej, saj bo v letih 1973 in 1974 ves 
republiški prispevek namenjen samo njim. Predlagamo, da se ta prispevek 
odobrava prizadetim kmetijskim delovnim organizacijam ob enakih pogojih in 
na enak način, kot to določa zgoraj omenjeni zakon. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 15. 9. 
1972, št. 402-145/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 14. 9. 1972. št. 
402-145/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije poročilo z dne 19. 9. 
1972, št. 402-145/72 

PREDLOG ODLOKA 

o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije 
občinam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah 

in neurju v letu 1972 

I. 

Občinam na območju SR Slovenije, ki je bilo prizadeto ob poplavah in 
neurju v letu 1972, se daje brezobrestno posojilo iz rezervnega sklada SR 
Slovenije v skupnem znesku 5 milijonov dinarjev (v nadaljnjem besedilu: 
posojilo). 

Območje, ki je bilo prizadeto ob poplavah in neurju v letu 1972, ugotovi 
izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
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u. 

Posojilo se daje za dobo dveh let, s tem da bo odplačano od 1. januarja 
1974 do 31. decembra 1975. 

III. 

Posojilo se daje posameznim občinam po merilih, ki jih določi izvršni svet 
skupščine SR Slovenije. 

IV. 

Podrobnejši način odplačila posojila se določi v posojilnih pogodbah, ki jih 
z občanami iz I. točke tega odloka sklene za SR Slovenijo republiški sekretar 
za finance. 

V. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Ena od posledic poplav in neurij, ki je prizadela območje SR Slovenije v letu 
1972, bo tudi ta, da občine s tega območja ne bodo dosegle pričakovane reali- 
zacije svojih dohodkov. Da bi te občine lahko vsaj deloma pokrile pričakovan 
izpad dohodkov in da bi lahko v okviru svojih pravic in dolžnosti prispevale 
k odpravi škode na prizadetih območjih, se v tem odloku predlaga, da se 
navedenim občinam dodeli posebno posojilo iz sredstev republiškega rezervnega 
sklada. To posojilo naj bi za vse prizadete občine znašalo skupaj 5 milijonov 
dinarjev, kar predstavlja 10 % vseh sredstev rezervnega sklada SR Slovenije. 
V rezervnem skladu SR Slovenije je po stanju ob koncu avgusta letos skupaj 
50,8 milijona dinarjev, od česar pa je 40 milijonov dinarjev trenutno angažirano 
v obliki obratnih sredstev za redno financiranje republiških potreb po repu- 
bliškem proračunu za leto 1972. Po obstoječih predpisih o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji je za odločanje o uporabi sredstev republi- 
škega rezervnega sklada v takšnem znesku pristojna skupščina SR Slovenije. 

Posojilo po tem odloku naj bi prejele občine s prizadetega območja, ki bi ga 
posebej ugotovil izvršni svet skupščine SR Slovenije. Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije naj bi določil tudi merila, po katerih bi se to posojilo razdelilo med 
posamezne občine, upoštevajoč obseg škode in druge posledice, ki so jih 
povzročile poplave in neurje v tem letu. 

Glede na namen, za katerega se daje posojilo, naj bi bilo to posojilo brez- 
obrestno. Občine naj bi posojilo vrnile po preteku dveh let, s tem da bo posojilo 
odplačano od 1. 1. 1974 do 31. 12. 1975. Konkretne posojilne pogodbe s posamez- 
nimi občinami naj bi po tem predlogu sklenil republiški sekretar za finance. 
V teh pogodbah bi bil podrobneje opredeljen tudi način vračila posojila (kon- 
kretni roki, odplačevanje v obrokih in podobno). 

31» 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 65. seji dne 14. sep- 
tembra 1972 obravnaval predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada 
SR Slovenije občinam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in 
neurju v letu 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s 
predlogom, da ga obravnava po 316. členu v zvezi z 296. členom poslovnika 
skupščine SR Slovenije. 

Odbor se strinja z obravnavo po predlaganem postopku. 
Predstavnik izvršnega sveta naj na seji zbora obrazloži, katere občine 

pridejo v poštev. Sicer pa odbor ni imel pripomb niti v načelni razpravi niti 
v razpravi po podrobnostih predlaganega odloka. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlagani odlok. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 402-181/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 29. 9. 1972. št. 
402-181/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 19. 
9. 1972, št. 402-181/72. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo vgraditev 
za proizvodnjo osebnih avtomobilov v Volški tovarni avtomobilov 

iz SFRJ v ZSSR 

V smislu 4. točke XXXIV. amandmaja k ustavi SFRJ in 29. člena sprememb 
in dopolnitev poslovnika skupščine SR Slovenije, republiški zbor in gospodarski 
zbor sprejemata naslednji 

ODLOK 

o soglasju za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo vgraditev za 
proizvodnjo osebnih avtomobilov v Volški tovarni avtomobilov iz SFRJ v ZSSR 
in o dobavah osebnih avtomobilov, nadomestnih delov zanje, kovinskopre- 
delovalne opreme in materiala iz ZSSR v SFRJ v času od leta 1969 do 1975, 

ki je bil podpisan dne 27. februarja 1969 v Moskvi 

Daje se soglasje za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo vgra- 
ditev za proizvodnjo osebnih avtomobilov v Volški tovarni avtomobilov iz 
SFRJ v ZSSR in o dobavah osebnih avtomobilov, nadomestnih delov zanje, 
kovinskopredelovalne opreme in materiala iz ZSSR v SFRJ v času od leta 1969 
do 1975, ki je bil podpisan dne 27. februarja 1969 v Moskvi, pod pogojem, da 
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pred ratifikacijo dajo subsidiarno garancijo za vse iz pogodbe izhajajoče ma- 
terialne obveznosti poslovne banke, s katerimi imajo zavodi Crvene zastave 
poslovne aranžmaje, in SR Srbija. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 65. seji dne 14. sep- 
tembra 1972 obravnaval navedeni predlog sporazuma, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil v soglasje zvezni izvršni svet 

Uvodoma je odbor ugotovil, da ni znano stališče izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije, čeprav gradivo datira že iz junija t. 1. 

V razpravi je bila dana vrsta pripomb k sporazumu in k celotnemu vpra- 
šanju v zvezi s sporazumom, npr.: 

— Sporazum je bil podpisan februarja 1969, v soglasje pa je predložen šele 
junija 1972, torej po več kot treh letih, v katerih se je sporazum že izvajal in je 
bil medtem podpisan celo dodaten protokol. 

— Ne glede na navedbo, da so bile fiksne cene vnesene na našo zahtevo, 
odbor meni, da je to povsem nerazumljivo, saj partnerja tako nista več enako- 
pravna. Za našega partnerja so precizirane cene za vse dobave, za sovjetske 
dobave pa le za avtomobile. 

i—• Nerazumljiva in nesprejemljiva je razlika v ravnanju obeh pogodbenic 
glede izpolnitve sporazuma: Jugoslavija prevzema garancijo, sovjetski partner 
pa bo samo »storil vse, kar je potrebno« za izpolnjevanje sporazuma. Da je za 
Jugoslavijo tako formulacijo zahtevala jugoslovanska delegacija, ni sprejemljiva 
utemeljitev. 

— Odbor tudi povzema ugotovitev zveznega sekretariata za gospodarstvo 
z dne 28. 3. 1969, da iz takega sporazuma lahko nastanejo za federacijo ma- 
terialne obveznosti, če Crvena zastava ne bi izpolnjevala določb iz sporazuma. 

•— Kakšna je garancijska pogodba, podpisana 21. decembra 1970 med 
zveznim sekretariatom za finance in zavodi Crvena zastava, se ne ve, vendar bi 
to morali vedeti, zlasti če ima finančne posledice! 

Na podlagi obsežne razprave je odbor sprejel naslednje sklepe, ki jih 
predlaga republiškemu zboru, da jih sprejme: 

— Glede na to, da gre za poslovno tehnično sodelovanje med dvema gospo- 
darskima organizacija in da gre v bistvu za vprašanje poslovnega rizika, morajo 
dati garancijo za poslovni riziko poslovne banke. 

— Primarno garancijo družbenopolitične skupnosti naj da SR Srbija. 
— Sele po izdaji garancij poslovne banke in SR Srbije, na podlagi katerih 

bo povsem jasno, da za federacijo ne morejo nastati na podlagi tega sporazuma 
materialne obveznosti, lahko da SFRJ garancijo za sistem in subsidiarno jam- 
stvo. Nikakor pa ni sprejemljivo, da je garant le federacija brez jamstva 
poslovnih bank in republike Srbije. 

— Ratifikacija sporazuma, kakor je predložena, ne bi bila v skladu s 
sedanjim ustavnim sistemom. Zato je treba najprej urediti notranje odnose v 
skladu s sistemom, potem šele lahko pride do ratifikacije sporazuma s strani 
SFRJ. 
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Na podlagi navedenega odbor predlaga republiškemu zboru, da ne izda 
odloka o soglasju k predlogu sporazuma. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 0100-7/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 14. septembra 1972 obravnaval predlog za ratifikacijo zgornjega sporazuma, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil zvezni izvršni svet zaradi soglasja za 
ratifikacijo v smislu 4. točke XXXIV. dopolnila k zvezni ustavi. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da ima sporazum zelo resne pomanjkljivosti, 
ki jih je pravilno ugotovil že marca 1969 zvezni sekretariat za narodno obrambo. 
Gre za to, da določbe o različnem načinu prevzemanja garancije dveh po- 
godbenih strani in različnih pogojih glede fiksnosti oziroma gibljivosti cen ne 
zagotavljajo enakopravnega ravnanja obeh pogodbenih strani. S tako ugoto- 
vitvijo se sedaj strinjajo tudi pristojni zvezni sekretariati, kar je razvidno iz 
pisma zveznega sekretariata za zunanje zadeve, ki je predloženo k predlogu za 
ratifikacijo. 

Sporazum doslej ni bil ratificiran, izhaja pa se od dneva podpisa. Na tej 
podlagi je bil sklenjen tudi dodatni protokol, pa tudi ustrezne pogodbe med 
gospodarskimi organizacijami. Medsebojne dobave v smislu tega sporazuma se 
postopoma uresničujejo. Leta 1970 je zvezni sekretariat za finance v imenu 
zveznega izvršnega sveta sklenil tudi garancijsko pogodbo s »Crveno zastavo«. 
Sporazum pomeni s tem materialno obveznost za federacijo. 

Kljub tem pomanjkljivostim odbor meni, da sporazuma sedaj ne bi bilo 
mogoče razveljaviti ali spremeniti glede na to, da se izvaja že od leta 1969. 
Pri tem je po mnenju odbora potrebno upoštevati tudi druge notranje in 
zunanjepolitične razloge, kakor tudi dejstvo, da sedaj potekajo razgovori glede 
dveh novih sporazumov o kooperaciji za proizvodnjo okrog 150 000 tovornih 
avtomobilov. 

Glede na možnost, da bi s sporazumom nastale materialne obveznosti 
federacije, odbor meni, da je treba ta sporazum nujno uskladiti z republikami, 
vendar bi morali v smislu ustavnih amandmajev v takem primeru, zagotoviti 
predvsem riziko s strani poslovnih bank, kot je to navada v primerih, ko 
federacija sprejema garancijo do mednarodne banke. V konkretnem primeru naj 
bi garancijo prevzele poslovne banke, katerih komitent je Crvena zastava. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da da soglasje k predlogu za ratifi- 
kacijo sporazuma s pogojem, da pred ratifikacijo zvezni izvršni svet dobi 
ustrezno garancijo poslovnih bank, katerih komitent je Crvena zastava, saj 
gre v bistvu za medpodjetniško pogodbo, čeprav je sicer dobila obliko med- 
državnega sporazuma. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Rudija Vavpotiča. 

St.: 0100-7/72 
Ljubljana, 18. 9. 1972 
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo z 
dne 20. 9. 1972, št. 0100-7/72. 

Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov skupščine SR Slovenije pri- 
pombe z dne 13. 9. 1972, št. 0100-8/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 19. 
9. 1972, št. 0100-7/72. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k sporazumu o garanciji med SFRJ in Mednarodno 
banko in razvoj za posojilo št. 836 YU 

(projekt prenosne mreže) 

V smislu 4. točke XXXIV. amandmaja k ustavi SFRJ in 29. člena sprememb 
in dopolnitev poslovnika skupščine SR Slovenije republiški zbor in gospodarski 
zbor sprejemata naslednji 

ODLOK 

o soglasju k sporazumu o garanciji med SFRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj za posojilo št. 836 YU 

(projekt prenosne mreže) 

I. 

Daje se soglasje k sporazumu o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj za posojilo št. 836 YU (projekt prenosne mreže), ki je bil 
podpisan 23. 6. 1972 v Washingtonu. 

II. 

SR Slovenija s tem garantira samo za tiste obveznosti, ki bodo nastale na 
področju SR Slovenije na podlagi posojilne pogodbe z Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj za financiranje izgradnje 380-kilovoltnega prenosnega omrežja 
Jugoslavije, za kar bo SR Slovenija sklenila s SFRJ pogodbo o prevzemu ma- 
terialnih in finančnih obveznosti. 

III. 

Za ureditev razmerij med SR Slovenijo, ki izvirajo iz sporazuma o garanciji 
med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za posojilo št. 836 YU 
(projekt prenosne mreže), podpisanega 23. 6. 1972 v Washingtonu, sklene repu- 
bliški sekretar za finance v imenu SR Slovenije s SFRJ pogodbo o prevzemu 
materialnih in finančnih obveznosti SFRJ iz sporazuma o garanciji med SFRJ 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za posojilo št. 836 YU (projekt 
prenosne mreže). 
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IV. 

Republiški sekretar za finance sklene z investitorji projekta prenosne mreže 
pogodbo, s katero se določijo regresni zahtevki SR Slovenije do investitorjev, če 
bi morala SR Slovenija plačati kakšno obveznost SFRJ po pogodbi iz točke II. 
tega odloka. 

V. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 65. seji 14. septembra 
1972 obravnaval predlog za ratifikacijo sporazuma med Mednarodno banko za 
obnovo in. razvoj ter Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o garanciji 
za posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj za financiranje izgradnje 
380-kilovoltnega prenosnega omrežja Jugoslavije, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil zvezni izvršni svet. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da izvršni svet skupščine SR Slovenije še ni 
obravnaval predloga, čeprav ima dokument iz Beograda datum 30. junij, in 
odbor nima mnenja slovenskega izvršnega sveta. 

V načelni razpravi je bilo enotno mnenje odbora, da posojilo vsekakor 
pomeni dokajšen prispevek k nadaljnji elektrifikaciji Jugoslavije in je treba 
posojilo ocenjevati pozitivno. 

Celotna konstrukcija tega posojila je dokaj komplicirana, saj gre za posojilo 
Mednarodne banke enajstim jugoslovanskim gospodarskim organizacijam, če- 
prav pogodba o posojilu precizira udeležbo v obliki posojila za vsak objekt in 
pri vsakem posojilojemalcu posebej. Zelo važno in odprto vprašanje so po- 
dražitve, saj pri našem poslovanju ni garancije, da bo končna investicijska vsota 
enaka sedaj predvideni. Odkod bo denar za pokritje končnih del, je ostalo 
nepojasnjeno. 

Odbor tudi ugotavlja, da je treba za podpis pogodbe izvesti nekatera 
opravila, kot na primer, da se izda odlok o povečanju cene električne energije 
za 15 !%, da morajo elektrogospodarske organizacije v naslednjih letih biti tako 
usposobljene, da lahko sodelujejo pri financiranju celotne razširjene reproduk- 
cije s 35% lastnih sredstev, potrebne so tudi določene obveznosti s strani 
bank, skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva, republik, pokrajin in 
federacije. Ob tem se postavlja vprašanje, kdaj bodo izvršene vse te obveznosti, 
ki so pogoj za podpis s strani Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 

Odbor meni, da izvršitev vseh teh obveznosti ni pogoj za ratifikacijo 
sporazuma o garanciji, da bi pa morale predhodno biti dane garancije posa- 
meznih republik in njenih poslovnih bank. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme odlok o soglasju k predlogu 
za ratifikacijo sporazuma o garanciji. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 0100-8/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 



Priloge 489- 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 18. 9. 1972, št. 0100-8/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
19. 9. 1972, št. 0100-8/72. 

POROČILO 
k predlogu za ratifikacijo sporazuma med SFRJ in ZDA o garanciji za 

ameriške privatne investicije od nekomercialnih rizikov 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je 
na 65. seji dne 14. septembra 1672 obravnaval besedilo sporazuma o garanciji 
za ameriške privatne investicije od nekomercialnih rizikov, ki ga je v skupščini 
SR Slovenije predložil zvezni izvršni svet. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da izvršni svet skupščine SR Slovenije do- 
kumenta še ni obravnaval in da ni znano njegovo mnenje. 

V razpravi je bila poudarjena pomembnost tega sporazuma, na podlagi 
katerega se pričakuje ustrezno vlaganje ameriškega kapitala v naše gospo- 
darstvo. Po mnenju odbora bo tak sporazum o garanciji za nekomercialne 
rizike pri ameriških privatnih investicijah v dobršni meri odstranil sedanje 
nezaupanje v zvezi z investiranjem pri nas. 

Odboru pa je ostal nerazumljiv in nepojasnjen drugi stavek 4. točke besedila 
sporazuma, v katerem je rečeno, da »bo vlada garant zahtevala večje pravice od 
tistih, kot jih ima investitor, ki opravlja transfer na podlagi zakona vlade 
domačina glede kakršnegakoli interesa prenesenega ah pridobljenega.. .«. Ah 
uzakonja to določilo neenakopravne odnose, predvsem pa gre za vprašanje, 
kakšne so te večje pravice? Odbor brez zadovoljujočega pojasnila vsebine tega 
določila v sporazumu republiškemu zboru ne more predlagati, da sprejme odlok 
o soglasju. 

Le po zadovoljivi obrazložitvi omenjenega vprašanja »večjih pravic« odbor 
predlaga zboru, da sprejme odlok o soglasju k predlogu za ratifikacijo spo- 
razuma. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca.. 

St.: 0100-9/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 14. 9. 1972, št 
0100-9/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 19. 
9. 1972, št. 0100-9/72. 
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PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne 
konvencije za varstvo ptic, ki je bila sklenjena 18. oktobra 1950 v Parizu 

Na podlagi 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ in 3. alinee 1. od- 
stavka XLIV. amandmaja k ustavi SRS ter v zvezi z določbo četrtega odstavka 
241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije je skupščina SR Slovenije na seji 
republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne 
koncencije za varstvo ptic, ki je bila sklenjena 18. oktobra 1950 v Parizu 

Daje se soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za 
varstvo ptic, ki je bila sklenjena 18. oktobra 1950 v Parizu. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji 14. 9. 1972 
razpravljala o predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo 
ptic, ki je bila sklenjena 18. oktobra 1950 v Parizu. Predlog zakona je v soglasje 
poslal zvezni izvršni svet. 

Komisija soglaša z ratifikacijo konvencije, ker bomo tako poenotili varstvo 
ptic v SFRJ, soglaša pa predvsem zato, ker tako v okviru Jugoslavije kot v 
okviru Slovenije število ptic zaradi pomanjkanja ukrepov za njihovo zava- 
rovanje iz leta v leto upada. V SR Sloveniji opažamo občuten upad predvsem 
tistih ptic, ki imajo posebne zahteve glede gnezdenja — duplarji, pa tudi tistih, 
ki se težko prilagodijo ali pa so vezane na posebne biotope, kot npr. močvirniki. 
Čeprav so trajno zaščitene, upada vedno bolj število raznih sov, planinskemu 
orlu, kragulju in kanji pa grozi popolno iztrebljenje. Zmanjšuje se celo število 
domačih in poljskih vrabcev. 

Vzrokov za tako stanje je več: uničevanje prvotnih biotopov, izsuševanje 
močvirij, vedno večja uporaba strupenih kemičnih sredstev in mehanizacije v 
kmetijstvu, predolga lovna sezona za nekatere ptice ter lovski turizem, s katerim 
je pogosto vezano tudi pobijanje drobnih ptic pevk ter zaščitenih ptic. Ponekod 
v Sloveniji pa love ptice za hrano tudi še na limanice. 

Zakonski predpisi, ki urejajo v Sloveniji varstvo ptic, niso zadovoljivi. Zato 
bo potrebno čimprej sprejeti odločne ukrepe, da bi to stanje izboljšali. Zavzeti 
se bo potrebno za zavarovanje predelov, kjer se zadržujejo ptice, predvsem pa 
ob usklajevanju republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji spremeniti zakon 
o lovstvu ter zaščito ptic obravnavati celovito in skladno z določbami med- 
narodne konvencije. Varstvo ptic je treba tudi čimbolj popularizirati. 

Jugoslavija je ratificirala mednarodno konvencijo o varstvu ptic iz leta 
1902, vendar ni spoštovala njenih določil. Zato smo bili deležni ostrih kritik 
s strani drugih držav. Da se to ob ratifikaciji nove konvencije ne bi ponovilo, 
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predlaga komisija, da vse republike in federacija takoj pristopijo k novelaciji 
zakonskih predpisov v smislu določb konvencije. 

Komisija za varstvo okolja predlaga pristojnima zboroma skupščine SR 
Slovenije, da sprejmeta odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji te 
mednarodne konvencije. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen Miloš Polič, za 
poročevalca na seji gospodarskega zbora pa Ferdo Papič. 

St.: 0100-10/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

POROČILO 

Zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 19. 
9. 1972, št. 0100-10/72. 

PREDLOG ZAKONA 
o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval 

1. člen 

Državljan SFRJ, ki je v tujini dokončal šolo ali si pridobil doktorat 
■znanosti, lahko zahteva nostrifikacijo spričevala (diplome) te šole oziroma 
listine, s katero izkazuje doktorat (v nadaljnjem besedilu: spričevalo). 

Kdor ni državljan SFRJ, lahko zahteva nostrifikacijo spričevala šole, ki jo 
je končal v tujini, ah doktorata, ki si ga je pridobil v tujini, če ima pravni 
interes, da se mu to prizna v SFRJ. 

Za šolo se v smislu tega zakona štejejo vse oblike splošnega in poklicnega 
izobraževanj a. 

2. člen 

Z nostrifikacijo se spričevalu tuje šole prizna enakopravnost s spričevalom 
domače šole enake vrste. 

3. člen 

Spričevalo končane tuje osnovne in srednje šole nostrificira republiški 
sekretariat za pr osveto in kulturo. 

4. člen 

Spričevalo končane tuje višje šole nostrificira ustrezna višja šola, če takšne 
višje šole ni, pa drug visokošolski zavod, ki daje ustrezno visoko izobrazbo. 

Spričevalo končane tuje fakultete, visoke šole ali umetniške akademije 
nostrificira visokošolski zavod, ki daje ustrezno visoko izobrazbo. 

Spričevalo o podiplomskem študiju, končanem v tujini, nostrificira ustrezen 
visokošolski zavod, ki ima organiziran podiplomski študij. 

Ce v SR Sloveniji v primerih iz prejšnjih treh odstavkov ni ustreznega 
visokošolskega zavoda, nostrificira spričevalo končane tuje šole soroden visoko- 
šolski zavod. 
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5. člen 

Spričevalo o doktoratu znanosti, pridobljenem v tujini, nostrificira ustrezna 
oziroma sorodna fakulteta ali visoka šola, ki je po zakonu pooblaščena, da 
podeljuje doktorat znanosti. 

6. člen 

Ce v SFRJ ni ustreznega oziroma sorodnega visokošolskega zavoda, ki bi 
mogel nostrificirati v tujini pridobljeno spričevalo, imenuje univerza oziroma 
združenje visokošolskih zavodov posebno komisijo ustreznih strokovnjakov, ki 
naj odloči o nostrifikaciji takega spričevala. 

Če šolanja na končani tuji osnovni oziroma srednji šoli ni mogoče primerjati 
s šolanjem na ustrezni šoli v SFRJ, imenuje republiški sekretar za prosveto in 
kulturo posebno komisijo za nostrifikacijo spričevala take tuje šole. 

7. člen 

Na visokošolskem zavodu nostrificira v tujini pridobljeno spričevalo organ, 
ki ga določi statut zavoda. 

8. člen 

Pri odločanju o nostrifikaciji v tujini pridobljenega spričevala se upošteva 
sistem šolanja v zadevni tuji državi, predmetnik oziroma učni načrt in program 
šole, na kateri je bilo spričevalo pridobljeno, pogoji za sprejem v šolo, trajanje 
šolanja, pravice, ki jih daje spričevalo v državi, v kateri je bilo pridobljeno, ter 
druge okoliščine, ki so pomembne za nostrifikacijo. 

Ce se v postopku za nostrifikacijo izkaže, da se program končane tuje šole 
znatneje loči od programa ustrezne oziroma sorodne šole v SR Sloveniji, je 
pogoj za nostrifikacijo takega spričevala, da opravi prizadeti določene dopolnilne 
(nostrifikacijske) izpite. 

Spričevalo o doktoratu znanosti se sme nostrificrati, če se ugotovi, da 
ustreza doktoratu znanosti, pridobljenemu v SR Sloveniji. 

9. člen 

Ce se prošnji za nostrifikacijo ugodi, se klavzula o nostrifikaciji zapiše na 
drugi strani izvirnega spričevala in njegovih overjenih prevodov. 

10. člen 

Določbe tega zakona o nostrifikaciji spričeval tujih osnovnih in srednjih 
šol se primerno uporabljajo tudi za priznavanje posameznih končanih razredov 
v osnovnih in srednjih šolah v tujini za nadaljevanje šolanja v SR Sloveniji. 

11. člen 

Letnike, semestre, izpite in podobno, ki jih je kdo končal oziroma opravil 
v tujini, prizna za nadaljevanje šolanja visokošolski zavod, na katerega se hoče 
vpisati tisti, ki je prosil za priznanje. 

S statutom oziroma z drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda se 
določita organ in postopek za priznanje letnikov, semestrov, izpitov in podobno, 
končanih oziroma opravljenih v tujini. 
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12. člen 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo vodi: 
1. razvid vlog za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval; 
2. razvid spričeval, ki so jih nostrificirali visokošolski zavodi. 
Visokošolski zavodi vodijo razvid po 1. točki prejšnjega odstavka. 

13. člen 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo izda natančnejše predpise o 
dokumentaciji k prošnji za nostrifikacijo, o vsebini klavzule o nostrifikaciji, o 
čuvanju dokumentacije in o vodenju evidence nostrificiranih spričeval. 

14. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o nostrifikaciji v 
tujini pridobljenih šolskih spričeval (Uradni list SRS, št. 26/70), hkrati pa se 
v SR Sloveniji neha uporabljati zvezni zakon o nostrifikaciji v tujini pri- 
dobljenih šolskih spričeval (Uradni list SFRJ, št. 12/67) v skladu s 24. točko 
prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71). 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval urejata za območje 
SR Slovenije dva zakona in sicer: 

—' zvezni zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval 
(Uradni list SFRJ, št. 12-182/67) in 

•— republiški zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval 
(Uradni list SRS, št. 26-150/70). 

Republiški zakon je urejal tiste zadeve, za katere je zvezni zakon po- 
oblaščal republiko. 

Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev od XiX do XLII (Uradni list 
SFRJ, št. 29-345/71) določa v 30. točki 2. odstavka 16. člena, da z dnem, ki ga 
določi republiški zakon, najpozneje pa 31. decembra 1971, nehajo veljati določbe 
zveznega zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval, razen 
določbe 2. odstavka 1. člena. Ta določba se glasi: »Kdor ni jugoslovanski držav- 
ljan, lahko zahteva nostrifikacijo spričevala o šoli, ki jo je končal, ah doktoratu, 
ki si ga je pridobil v tujini, če ima pravni interes, da se mu to prizna v Jugo- 
slaviji.« Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi 
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71) je v 13. členu podaljšal uporabo 
zveznega zakona do izdaje republiškega zakona, ta pa mora biti izdan naj- 
pozneje do 31. 12. 1972. 
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Praznino, ki bo nastala s prenehanjem veljavnosti omenjenega zakona, bo 
torej potrebno izpolniti z novim republiškim zakonom. Zato je bil sestavljen 
predlog za izdajo republiškega zakona, skupaj z njim pa tudi osnutek zakon- 
skega besedila. Ta osnutek so obravnavali: 

— zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije (dne 22. 2. 1972), 
ki je imela pomislek glede tega, da ta zakon predpiše dokumentacijo k prošnji 
za nostrifikacijo (8. člen osnutka); njen predlog je upoštevan, kot je navedeno v 
nadaljnjem besedilu v 3. alinei. Prav tako je upoštevana njena pripomba, da v 
10. členu ni prav govoriti o odločbi, ker pri uveljavljanju nostrifikacije ne gre 
za pravico občana; 

— odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora (dne 25. 2. 1972), ki je 
predlagal, da se črta varianta v 4. členu, po kateri nostrificira spričevalo končane 
tuje višje šole ustrezen visokošolski zavod ne glede na to ali daje višjo ali visoko 
izobrazbo; predlog zakona upošteva odborov predlog; 

— odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora (dne 1. 
3. 1972), ki se je strinjal s predlogom IS, da se predloženi zakon obravnava 
po skrajšanem postopku, ker potrebnost tega zakona ni sporna. Predlagal je, 
naj se tudi postopek za nostrifikacijo visokošolskih spričeval, ki ga opredeljuje 
8. člen zakonskega osnutka, začne na republiškem sekretariatu za prosveto in 
kulturo. Predlog zakona ta člen izpušča, ker bodo ta vprašanja po predlogu 
zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije urejena v predpisu, ki ga 
bo po ustreznem členu zakona izdal republiški sekretar za prosveto in kulturo. 
Kot logična posledica črtanja 8. člena zakonskega osnutka odpade tudi 2. od- 
stavek 10. člena zakonskega osnutka, ki predpisuje vročitev izvodov nostrifi- 
ciranega spričevala; tudi ta materija bo urejena v predpisu republiškega se- 
kretarja za prosveto in kulturo. Odbor tudi dvomi o identični vsebini izraza 
»program ustrezne šole« v 1. in 2. odstavku 9. člena zakonskega osnutka; za- 
devno pojasnilo vsebuje 4. točka II. poglavja te obrazložitve. 

Glede variante v 6. členu zakonskega osnutka, ki določa imenovanje 
posebne komisije, če v SR Sloveniji ni ustrezne oziroma sorodne šole, ki bi 
mogla nostrificirati v tujini pridobljeno spričevalo, se tako odbor za vzgojo in 
izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora kakor tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija nista opredelila, ker gre za kolizijsko normo, katere realizacija je odvisna 
od zadevne ureditve v drugih republikah. Odbor za prosveto in kulturo repu- 
bliškega zbora pa predlaga sprejem osnovnega besedila, po katerem republiški 
sekretar za prosveto in kulturo imenuje posebno komisijo, če ustrezne oziroma 
sorodne šole ni v SFRJ, kar je upoštevano v zakonskem predlogu, če gre za 
osnovno oziroma srednjo šolo, sicer pa je prepuščeno univerzi oz. združenju 
visokošolskih zavodov, da postavi tako komisijo. 

Predlog zakona je pripravljen na podlagi sklepa 30. seje prosvetno-kultur- 
nega zbora skupščine SR Slovenije dne 9. 3. 1972 in sklepa 39. seje republiškega 
zbora skupščine SR Slovenije dne 15. 3. 1972 — ki sta osnutek zakona sprejela 
— z upoštevanjem pripomb in predlogov, danih k osnutku zakona. 

II 

Določbe obeh v I. poglavju navedenih zakonov so se doslej v praksi izkazale 
kot primerne. Zato jih predlog novega republikega zakona v glavnem prevzema 
in torej: 
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1. vsebuje določbe o subjektu pravice do nostrifikacije spričevala: 
V SR Sloveniji lahko zahteva nostrifikacijo v tujini pridobljenega šolskega 

spričevala državljan SFRJ, to je državljan SR Slovenije in državljan druge 
socialistične republike SFRJ; po 3. odstavku 118. člena ustave SFRJ ima namreč 
državljan ene republike na območju druge republike enake pravice in dolžnosti, 
kot jih imajo njeni državljani. Tuj državljan pa lahko zahteva nostrifikacijo 
spričevala o šoli, ki jo je končal v tujini, ah doktoratu, ki si ga je pridobil v 
tujini le, če ima pravni interes, da se mu to prizna v SFRJ kot to določa 
2. odstavek 1. člena zveznega zakona, ki še tudi po 31. 12. 1971 ni prenehal 
veljati. Pravni interes je v tem, da si hoče prosilec z nostrifikacijo tujega 
šolskega spričevala pridobiti določene pravice (člen 1). 

Prvi 'člen vsebuje na predlog odbora IS za znanost, kulturo in prosveto tudi 
določbo, da se v smislu tega zakona štejejo za šolo vse oblike splošnega in 
poklicnega izobraževanja. V tujini izobražujejo zelo racionalno, zato bi kazalo 
nostrificirah spričevala za vse oblike splošnega in poklicnega izobraževanja; 

2. prizna nostrificiranemu spričevalu enakopravnost s spričevalom domače 
šole enake vrste (člen 2); 

3. določa organe, ki nostrificirajo spričevala. 
Za nostrifikacijo spričeval, pridobljenih v tujini v osnovnih in srednjih 

šolah, je v celoti pristojen republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ker bi 
sicer ne bilo mogoče zagotoviti potrebne enotnosti kriterijev za nostrifikacijo 
takih spričeval. Neenotnost kriterijev bi namreč lahko povzročila, da bi bil kak 
upravičenec v primerjavi z drugim oškodovan, ali pa, da bi posameznik po- 
navljal zahtevek za nostrifikacijo pri večjem številu šol enake vrste zapored, 
dokler je ne bi — prav zaradi različnosti kriterijev — dosegel (člen 3). 

Za nostrifikacijo spričeval tujih visokošolskih zavodov so pristojni ustrezni 
visokošolski zavodi v SR Sloveniji kot najvišji učni in raziskovalni zavodi. 
Ce ustreznih visokošolskih zavodov v SR Sloveniji ni, nostrificira spričevalo 
končane tuje šole soroden visokošolski zavod (člen 3). 

Spričevalo o doktoratu znanosti, pridobljenem v tujini, nostrificira ustrezna 
oziroma sorodna fakulteta ali visoka šola, ki je po zakonu pooblaščena, da 
podeljuje doktorat znanosti (člen 5). 

Ce v SFRJ ni ustreznega oziroma sorodnega visokošolskega zavoda, ki bi 
mogel nostrificirati v tujini pridobljeno spričevalo, imenuje univerza oziroma 
združenje visokošolskih zavodov posebno komisijo ustreznih strokovnjakov, ki 
naj odloči o nostrifikaciji takega spričevala. 

Če šolanja na končani tuji osnovni oziroma srednji šoli ni mogoče pri- 
merjati s šolanjem na ustrezni šoli v SFRJ, imenuje republiški sekretar za 
prosveto in kulturo posebno komisijo za nostrifikacijo spričevala take tuje šole 
(člen 6). 

4. ureja postopek za nostrifikacijo spričevala: 
Na visokošolskem zavodu nostrificira v tujini pridobljena spričevala organ, 

ki je za to določen v statutu zavoda (člen 7). 
Pri odločanju o nostrifikaciji tujega šolskega spričevala se upoštevajo 

okoliščine, ki so pomembne za nostrifikacijo. Če se program končane tuje šole 
znatneje loči od programa ustrezne oziroma sorodne šole v SR Sloveniji, se tuje 
spričevalo nostrificira le, če opravi prizadeti določene dopolnilne (nostrifika- 
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cijske) izpite. Spričevalo o doktoratu znanosti pa se nostrificira le, če ustreza 
doktoratu znanosti, pridobljenemu v SR Sloveniji (člen 8). Izraz »program« v 
2. odstavku 8. člena zakonskega predloga vsebuje vse elemente šolanja, naštete 
v 1. odstavku tega člena. 

Člen 9 določa, da se klavzula o nostrifikaciji zapiše na drugi strani 
izvirnega spričevala in njegovih overjenih prevodov, če se prošnji za nostrifi- 
kacijo ugodi. 

Predlagano besedilo tega člena dopušča možnost uporabe pravnega sredstva 
zoper prvostopne rešitve prošenj za nostrifikacijo in sicer: 

— zoper rešitve visokošolskih zavodov je možna pritožba po čl. 229 zakona 
o splošnem upravnem postopku na višji organ samoupravljanja istega zavoda; 

— zoper rešitve republiškega sekretariata za prosveto in kulturo pa upravni 
spor po 2. odst. 7. -člena zakona o upravnih sporih. Ce pa bi želeli, da bi bila 
možna pritožba zoper odločbo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo 
v rednem upravnem postopku, bi bilo treba v skladu s 3. odst. 227. -člena zakona 
o splošnem upravnem postopku v tem zakonu določiti, da je možna pritožba 
na izvršni svet. 

Besedilo tega -člena se glede možnosti pritožbe loči od besedila ustreznih 
členov osnutkov zakonov oz. že sprejetih zakonov drugih republik. 

5. Ureja priznavanje posameznih razredov, letnikov, semestrov, izpitov in 
podobno, ki jih je kdo končal oziroma opravil v tujini: 

Posamezne končane razrede v osnovnih in srednjih šolah v tujini priznava 
za nadaljevanje šolanja v SR Sloveniji republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo (člen 10). 

V tujini končane oziroma opravljene letnike, semestre, izpite in podobno 
pa prizna za nadaljevanje šolanja tisti visokošolski zavod, na katerega se hoče 
vpisovati prosilec; organ in postopek za priznanje se določi v statutu oziroma 
drugem splošnem aktu visokošolskega zavoda (člen 11). 

6. Vsebuje določbe o' dokumentaciji k prošnji za nostrifikacijo, o vsebini 
klavzule o nostrifikaciji, o čuvanju dokumentacije in o vodenju evidence nostri- 
ficiranih spričeval: 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo vodi dva razvida in sicer: 
razvid vlog za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval to je tistih 
spričeval, za katerih nostrifikacijo je po tem zakonu sam pristojen, in razvid 
spričeval, ki so jih nostrificirali visokošolski zavodi. Visokošolski zavodi vodijo 
le en razvid, to je razvid vlog za nostrifikacijo v tujini pridobljenih spričeval, 
za katerih nostrifikacijo so po tem zakonu sami pristojni (člen 12). 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo pa se pooblašča, da izda natanč- 
nejše predpise o dokumentaciji k prošnji za nostrifikacijo, o vsebini klavzule 
o nostrifikaciji, o čuvanju dokumentacije in o vodenju evidence nostrifikaciranih 
spričeval, pri čemer naj bi vodenje evidence vključevalo, v skladu z ustreznim 
medrepubliškim dogovorom, tudi obveščanje drugih republik o negativno reše- 
nih prošnjah za nostrifikacijo (člen 13). 

III 

Zakon za republiko ne bo uvedel novih finančnih obveznosti. 
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POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 15. septembra 
1972 obravnaval predlog zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih 
spričeval, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi odbor k predlogu zakona ni imel pripomb. 
V podrobni obravnavi je odbor sprejel naslednja amandmaja: 
K 3. členu: V prvi vrsti se za besedama »srednje šole« dodajo besede 

»in drugih oblik poklicnega izobraževanja ...« 
Predlagana dopolnitev, ki precizira določbo tretjega odstavka 1. člena, je 

potrebna, ker se poklicno izobraževanje ne izvaja samo v srednjih šolah. V zvezi 
s tem členom je bila pripomba k stališču odbora izvršnega sveta, ki je navedeno 
v obrazložitvi, po katerem naj bi zaradi racionalnosti izobraževanja v tujini 
nostrificirali spričevala za vse oblike izobraževanja. Samo racionalnost izobra- 
ževanja ne more biti razlog za nostrifikacijo spričeval, poleg tega pa je to 
nepreverjena enostranska ocena šolstva v tujini. 

K 6. členu: Začetek prvega odstavka 6. člena naj se spremeni tako, da 
se glasi: »Če v Sloveniji ali v drugih republikah . . 

Odbor je sprejel mnenje, naj se najprej poiščejo možnosti za nostrifikacijo 
spričeval na vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji. 

Izvršilni predpisi, ki jih bo izdal republiški sekretar za prosveto in kulturo 
na podlagi 13. člena zakona, naj predvidijo, da vlagajo prosilci prošnje za 
nostrifikacijo spričeval na republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Ti pred- 
pisi naj posvetijo posebno pozornost dokumentaciji k prošnji, da ne bi bili 
nostrificirani tudi ponaredki. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil Janeza Verbiča. 

5t.: 61-54/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo 
z dne 14. 9. 1972, št. 61-54/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 19. 
9. 1972, št. 61-54/72. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

1. člen 

Četrti odstavek 3. člena zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 5-26/68 in 
št. 20-114/70) se spremeni tako, da se glasi: 

32 
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»Otroci, ki so vključeni v zavode za usposabljanje, morajo biti razvrščeni 
(kategorizirani) v skladu z določbami tega zakona. O njihovi razvrstitvi se vodi 
razvid.« 

Peti odstavek se črta. 
2. člen 

Za 3. členom se dodajo novi 3. a, 3. b, 3. c, 3. č in 3. d členi, ki se glasijo: 

»3. a člen 

Vzgojnoizobraževalni zavod, v katerem se otrok vzgaja in izobražuje, ozi- 
roma zdravstveni ali socialni zavod, v katerem se otrok zdravi oziroma oskr- 
buje, je dolžan obvestiti za socialno varstvo pristojni upravni organ občinske 
skupščine, kakor hitro zapazi pri otroku znake telesne ali duševne prizadetosti 
(2. člen), in dati temu organu podatke o otroku. 

Obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko dajo tudi starši otroka, njegov skrb- 
nik oziroma njegov rejnik. 

Na obvestilo iz prvega in drugega odstavka tega člena uvede za socialno 
varstvo pristojni upravni organ občinske skupščine postopek za razvrstitev 
otroka. 

3. b člen 

Otroke razvrščajo strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (v nadaljnjem besedilu: strokovna 
komisija). Te komisije so strokovne komisije prve stopnje in strokovne komisije 
druge stopnje. 

Strokovno komisijo prve stopnje ustanovi in imenuje njene člane občinska 
skupščina. Za več občin se lahko ustanovi skupna strokovna komisija (medob- 
činska strokovna komisija). 

Občinska skupščina lahko pooblasti ustrezni vzgojnoizobraževalni, zdrav- 
stveni ali socialni zavod, da za potrebe občine ustanovi strokovno komisijo 
prve stopnje in imenuje njene člane. Medsebojne obveznosti med občinsko skup- 
ščino in zavodom se določijo s pogodbo. 

Strokovna komisija druge stopnje je pri republiškem sekretariatu za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

Strokovno komisijo druge stopnje ustanovi in imenuje njene člane republi- 
ški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiškim sekretar- 
jem za prosveto in kulturo. 

3. c člen 

Strokovna komisija prve stopnje daje izvid in mnenje glede stopnje in vrste 
otrokove prizadetosti ter razvrsti otroka. Kadar je potrebno daljše opazovanje 
zaradi pravilne razvrstitve otroka, lahko za socialno varstvo pristojni upravni 
organ občinske skupščine na predlog strokovne komisije prve stopnje napoti 
otroka v zavod za razvrščanje otrok. 

Odločbo o napotitvi otroka v zavod za usposabljanje izda za socialno varstvo 
pristojni upravni organ občinske skupščine na podlagi izvida, mnenja ter raz- 
vrstitve strokovne komisije prve stopnje. 

Zoper odločbo iz drugega odstavka se lahko starši otroka, njegov skrbnik 
oziroma njegov rejnik pritožijo na republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo. Odločbo o pritožbi izda republiški sekretar za zdravstvo in socialno var- 
stvo na podlagi mnenja strokovne komisije druge stopnje. 
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3. č člen 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo izda v soglasju z republiškim 
sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo pravilnik o razvrščanju in razvidu 
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, s katerim določi kriterije in 
postopek za razvrščanje otrok, postopek za napotitev otroka v zavode za uspo- 
sabljanje in odpust otrok iz teh zavodov, način vodenja razvida otrok ter po- 
drobnejšo sestavo strokovnih komisij. 

3. d člen 

Občinska skupščina je dolžna zagotoviti, da se šoloobvezni otroci z njenega 
območja napotijo v ustrezni zavod za usposabljanje.« 

3. člen 
Drugi odstavek 13. člena se črta. 

4. člen 

Drugi in tretji odstavek 14. člena se črtata. 

5. člen 

V 37. členu se besede: »iz tretjega odstavka 14. člena« nadomestijo z bese- 
dami : »iz 3. č člena«. 

37. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
»Republiški sekretar za prosveto in kulturo izda v soglasju z republiškim 

sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo pravilnik iz 35. člena tega zakona 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Zavodi za usposabljanje, ki za otroke nimajo odločbe o napotitvi otroka v 
zavod (drugi odstavek 30. člena), si morajo tako odločbo pridobiti v roku enega 
leta. Ce zavod take odločbe ne dobi, odpusti otroka oziroma predlaga za socialno 
varstvo pristojnemu organu občinske skupščine ponovno razvrstitev.« 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po prvem odstavku 14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29-345/71) je nehal veljati splošni 
zakon o šolstvu (Uradni list SFRJ, št. 4-48/64 in št. 45-616/64). S tem je nehal 
veljati tudi izvršilni predpis k temu zakonu ■— pravilnik o kategorizaciji in evi- 
denci otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list FLRJ, št. 
27-387/60), ki je bil izdan na podlagi takrat veljavnega splošnega zakona o šolstvu 
iz leta 1958. 

V sedaj veljavnem zakonu o usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju je v tretjem odstavku 14. člena poobla- 
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ščen republiški sekretar za prosveto in kulturo, da v soglasju z republiškim 
sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo določi način imenovanja strokovnih 
komisij ter postopek za napotitev vedenjsko in osebnostno motenih otrok v 
vzgojne zavode. Na podlagi tega pooblastila je bil izdan pravilnik o načinu 
imenovanja o sestavi strokovnih komisij za vedenjsko in osebnostno motene 
otroke ter o postopku za napotitev teh otrok v vzgojne zavode (Uradni list SRS, 
št. 27-187/70). Toda ta pravilnik ureja samo eno kategorijo prizadetih otrok in 
sicer vedenjsko in osebnostno motene otroke, medtem ko je za druge kategorije 
motenih otrok veljal navedeni zvezni pravilnik. Ker je pa zvezni pravilnik nehal 
veljati, je republika dolžna urediti to pravno materijo s svojimi predpisi. Da se 
nadomesti odpravljeni zvezni pravilnik in da bo republiški sekretar za prosveto 
in kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo 
lahko izdal ustrezni izvršilni predpis, je potrebno spremeniti in dopolniti zakon 
o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju (Uradni list SRS, št. 5-26/68 in št. 20-114/70). 

Republiški sekretariat za prosveto in kultro je v sodelovanju z republiškim 
sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo ter sekretariatom IS za zakono- 
dajo pripravil osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uspo- 
sabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 
Osnutek ima naslednje značilnosti: 

1. Vsi otroci, ki so vključeni v zavode za usposabljanje, morajo biti raz- 
vrščeni (kategorizirani) v skladu z določbami zakona; o njih pa se mora voditi 
razvid. S tem v zvezi je treba spremeniti in dopolniti 3. člen sedanjega zakona 
(1. člen). 

2. Zaradi tega, da se nadomestijo določbe odpravljenega zveznega pravil- 
nika o kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, je treba sedanjemu zakonu dodati nove člene, s katerimi se predvideva 
(2. člen — 3. a, 3. b in 3. c člen): 

— da morajo vzgojno-izobraževalni, zdravstveni in socialni zavodi, ki se 
ukvarjajo z otroci, obvezno obvestiti za socialno varstvo pristojni upravni 
organ občinske skupščine, kakor hitro zapazijo pri otroku znake telesne ali 
duševne prizadetosti, in dati temu organu podatke o otroku (2. člen — prvi od- 
stavek 3. a člena). 

— da lahko obvestilo iz prejšnje alinee pošljejo tudi starši prizadetega 
otroka, njegov skrbnik oziroma njegov rejnik (2. člen — drugi odstavek 3. a 
člena), 

— da mora za socialno varstvo pristojni upravni organ občinske skupščine 
na obvestilo iz prejšnjih dveh alinej uvesti postopek za razvrstitev otroka (2. člen 
•— tretji odstavek 3. a člena), 

—• da otroke razvrščajo strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladost- 
nikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, te komisije so strokovne 
komisije prve stopnje in strokovne komisije druge stopnje (2. člen — prvi od- 
stavek 3. b člena), 

— da strokovno komisijo prve stopnje za svoje območje ustanovi in njene 
člene imenuje občinska skupščina, občinske skupščine lahko ustanovijo skupno 
medobčinsko strokovno komisijo prve stopnje (2. člen —> drugi odstavek 
3. b člena), 

—- da lahko občinska skupščina pooblasti ustrezni vzgojnoizobraževalni, 
zdravstveni ali socialni zavod, da za njene potrebe ustanovi komisijo prve stop- 
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nje in imenuje njene člane, v takem primeru določita občinska skupščina in 
zavod medsebojne obveznosti s pogodbo (2. člen — tretji odstavek 3. b člena), 

— da je strokovna komisija druge stopnje pri republiškem sekretariatu za 
zdravstvo in socialno varstvo in da jo ustanovi in imenuje njene člane repu- 
bliški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglaju z republiškim sekre- 
tarjem za prosveto in kulturo (2. člen — četrti in peti odstavek 3. b člena), 

— da so naloge strokovnih komisij prve stopnje, da daje izvid in imenuje 
glede vrste in stopnje otrokove prizadetosti ter razvrsti otroka, ali pa predlaga 
v primeru, da je potrebno dalje opazovanje za razvrstitev otroka, za socialno 
varstvo pristojnemu upravnemu organu občinske skupščine, da napoti otroka v 
zavod za razvrščanje otrok (2. člen — prvi odstavek 3. c člena), 

— da izda odločbo o napotitvi otroka v zavod za usposabljanje za socialno 
varstvo pristojni upravni organ občinske skupščine na podlagi izvida, mnenja in 
razvrstitve otroka strokovne komisije prve stopnje (2. člen — drugi odstavek 
3. b člena), 

— da se zoper odločbo iz prejšnje alinee starši prizadetega otroka, njegov 
skrbnik oziroma njegov rejnik lahko v upravnem postopku pritožijo na republi- 
ški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo; republiški sekretar za zdrav- 
stvo in socialno varstvo izda odločbo o pritožbi na podlagi mnenja strokovne 
komisije druge stopnje (2. člen — tretji odstavek 3. b člena). 

3. Republiški sekretar za prosveto in kulturo je pooblaščen, da v soglasju z 
republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo izda pravilnik o raz- 
vrščanju in razvidu otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, s kate- 
rim določi kriterije in postopek za razvrščanje otrok, postopek za napotitev 
otrok v zavode za usposabljanje in odpust otrok iz teh zavodov, način vodenja 
razvida otrok ter podrobnejšo sestavo strokovnih komisij (2. člen — 3. č člen). 

4. Za šolo obvezne prizadete otroke morajo skrbeti na svojem območju ob- 
činske skupščine, da se jih napoti v ustrezne zavode za usposabljanje (2, člen 
— 3. d člen). 

5. Po podatkih, s katerimi razpolaga republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo, sprejemajo zavodi za usposabljanje tudi otroke, za katere niso bili izdani 
izvidi in mnenja in zanje nimajo odločbe skrbstvenega organa o napotitvi otroka 
v zavod. Zavodi za usposabljanje si morajo tako odločbo pridobiti v roku enega 
leta po uveljavitivi zakona, če zavod te odločbe ne dobi, odpusti otroka oziroma 
ga predlaga za ponovno razvrstitev. 

Izdaja zakona ne bo povzročila novih finančnih posledic. 
Osnutek zakona je usklajen s pripombami in predlogi sekretariata IS za 

zakonodajo. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. sep- 
tembra 1972 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem raz- 
voju, ki ga je skupščini poslal v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi osnutka zakona je komisija sprejela naslednja 

mnenja, pripombe in stališča: 
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K 3.č členu: Ker pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju še ni sprejet, je zaradi pravne praznine na tem 
področju treba do takrat podaljšati veljavnost zveznega pravilnika, tako da se 
za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Dokler ne bo izdan pravilnik iz prvega odstavka, se še nadalje uporab- 
ljajo v SR Sloveniji določbe pravilnika o kategorizaciji in evidenci otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list FLRJ, št. 27/60).« 

K 5. členu: V tretjem odstavku se nadomesti besedilo v tretji vrsti: »iz 
35. člena« z besedilom: »iz 3. č člena« in v drugi vrsti četrtega odstavka besedilo 
v oklepaju »(drugi odstavek 30. člena)« z besedilom »(drugi odstavek 3. c člena)«. 

Spremembi sta redakcijskega značaja. 

St.: 56-5/72 
Ljubljana, 8. 9. 1972 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 15. 9. 
1972, št. 56-2/72. 

Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z 
dne 14. 9. 1972, št. 56-5/72. 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta izobraževalne 

skupnosti SR Slovenije 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in prvega ter 
tretjega odstavka 54. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je skup- 
ščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega 
zbora sprejela 

ODLOK 
o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta izobraževalne 

skupnosti SR Slovenije 

Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta izobraževalne skupnosti SR 
Slovenije, ki jih je sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije 
30. junija 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji 15. septembra 
1972 obravnaval spremembe in dopolnitve statuta izobraževalne skupnosti SR 
Slovenije, ki jih je poslala v potrditev skupščini SR Slovenije izobraževalna 
skupnost SR Slovenije. 

Odbor k spremembam in dopolnitvam statuta ni imel pripomb in predlaga 
skupščini SR Slovenije, da jih potrdi. 
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POROČILA 

Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z 
dne 14. 9. 1972, št. 022-166/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
19. 9. 1972, št. 022-166/72. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti 

1. člen 

64. člen zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 26-148/70) 
se spremeni tako, da se glasi: 

»Redna skupščina skupnosti se konstituira najkasneje trideset mesecev po 
prvi seji začasne skupščine.« 

Varianta : »Redna skupščina skupnosti se konstituira najkasneje do 
30. septembra 1973.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 64. členu zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 26-148/70) 
■se redna skupščina raziskovalne skupnosti Slovenije konstituira najkasneje 
osemnajst mesecev po prvi redni seji začasne skupščine. Ta rok je potekel dne 
9. 9. 1972. 

Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev X(XV do Lil k ustavi SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71) določa v točki b) 57 člena 19, da se 
mora zakon o raziskovalni dejavnosti do 31. 12. 1972 uskladiti z ustavnimi 
amandmaji, zato je že v teku ustrezni postopek. Ker pa bo ta uskladitev ver- 
jetno narekovala spremembo strukture raziskovalne skupnosti Slovenije kakor 
tudi načina konstituiranja njenih organov, ne bi bilo smiselno že sedaj izvesti 
zamotan in obširen postopek konstituiranja rednih organov, katerih obstoj in 
delovanje bi bila zaradi bližnjega roka za uskladitev zakona z ustavnimi 
amandmaji že tako le začasno. 

Glede na navedena dejstva se je odbor strinjal s predlogom začasne skup- 
ščine raziskovalne skupnosti Slovenije za izdajo zakona o spremembi zakona o 
raziskovalni dejavnosti, po katerem naj bi se podaljšal mandat sedanjih organov 
skupnosti in predlagal kot pooblaščeni predlagatelj predlog zakona z enako 
vsebino. 
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POROČILA 

Odbor za znanstveno-raziskovalno delo prosvetno-kulturnega zbora — po- 
ročilo z dne 22. 9. 1972, št. 63-16/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
19. 9. 1972, št. 63-16/72. . 

PREDLOG ZAKONA 

o »Tednu otroka« 

1. člen 

Zaradi populariziranja in pospeševanja varstva otrok se prvi teden v me- 
secu oktobru vsakega leta razglaša za »Teden otroka«. 

2. člen 

V »Tednu otroka« se pobirajo posebni prispevki, in sicer: 
1. od vozovnic v železniškem, ladijskem, letalskem in medkrajevnem avto- 

busnem prometu — po 1 dinar od vsake prodane vozovnice; 
2. od gledaliških in kinematografskih vstopnic ter od vstopnic za vse druge 

prireditve, kjer se plačuje vstopnina — 50 par od vsake prodane vstopnice; 
3. od vstopnic za športne tekme in športne prireditve —■ po 50 par od vsake 

prodane vstopnice; 
4. od vseh poštnih pošiljk v notranjem prometu •— po 50 par. 

3. člen 

Prispevke po 2. členu tega zakona pobirajo organizacije združenega dela in 
druge organizacije, ki prodajajo vozovnice in vstopnice, ter organizacije, ki 
opravljajo poštne storitve. 

4. člen 

Denar, ki se zbere po 2. členu tega zakona, je dohodek temeljne skupnosti 
otroškega varstva tiste občine, na katere območju se ta denar zbere. 

5. člen 

Zveza prijateljev mladine lahko v času »Tedna otroka« organizira zbiranje' 
prostovoljnih prispevkov in daril. 

6. člen 

Podrobnejši način plačevanja in obračunavanja zbranih prispevkov pred- 
piše republiški sekretar za finance v soglasju z republiškim sekretarjem za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Uredba o prispevku za varstvo otrok v »Tednu otroka« (Uradni list FLRJ, 
št. 42-519/54), ki je določala Teden otroka, je prenehala veljati. Zaradi tega je 
treba to materijo zakonsko urediti. V predlogu zakona se v glavnem prevzemajo 
določbe dosedanje zakonske ureditve in se ureja že družbeno sprejeta proble- 
matika, zato je priprava predloga zakona o »Tednu otroka« primerna. 

»Teden otroka« je namreč vezan na mednarodni dan otroka, s čimer želimo 
še posebej poudariti družbeno skrb za otroka, ki mora biti sicer naša vsakdanja 
skrb. V ta namen občani neposredno prispevajo svoj delež za napredek in 
izboljšanje pogojev varstva otrok. Program UNICEF že nakazuje vsakoletno 
posebno namembnost porabe zbranih sredstev ob »Tednu otroka«. Tudi programi 
skupnosti otroškega varstva so prilagojeni tej mednarodni temi, pa tudi sicer 
njihovi programi zajemajo porabo omenjenih sredstev, zato ni potrebno, da bi 
zakon o »Tednu otroka« vseboval še poseben program. S tem je zagotovljena 
racionalna poraba sredstev ter družbeni nadzor. 

Višina prispevkov je določena na podlagi medrepubliškega dogovora, spre- 
jetega na posvetovanju dne 10. 7. 1972 pri republiški skupnosti otroškega var- 
stva v Ljubljani, tako da na vozne karte v železniškem, ladijskem in avtobus- 
nem prometu znaša 1 din, v poštnem prometu in od vstopnic pa 50 par, tedaj 
enotno za območje vse države. Ob tem je treba poudariti, da gre pri takšnem 
zbiranju sredstev za dodatni prispevek občanov in ne za jemanje denarja tistim, 
ki ga pobirajo. 

Ker so v občinah temeljne skupnosti otroškega varstva oziroma opravljajo 
njihove naloge temeljne izobraževalne skupnosti, je primerno, da se prispevki 
vplačujejo le-tem, in sicer skupnosti tiste občine, na katere območju so pri- 
spevki zbrani. 

Zvezi prijateljev mladine pa se omogoča, da organizira zbiranje prostovolj- 
nih prispevkov in daril v te namene. 

Način zbiranja, vplačevanja in nadzora nad tem predpiše republiški sekre- 
tar za finance v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne 
18. septembra 1972 obravnaval osnutek zakona o »Tednu otroka«, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Pred prehodom na načelno razpravo se je odbor strinjal s predlogom izvrš- 
nega sveta, da se zakon obravnava v skladu z 294. in 296. členom poslovnika 
skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da predloženi zakon prevzema dolo- 
čila uredbe o prispevku za varstvo otrok v »Tednu otroka« (Uradni list FLRJ, 
št. 42/519/54), ki je prenehala veljati z uveljavitvijo ustavnih amandmajev. Za- 
kon o »Tednu otroka« je vezan na mednarodni dan otroka, s čimer želimo še 
posebej poudariti družbeno skrb za otroka, ki mora biti sicer naša vsakdanja 
skrb. Višina prispevkov je določena na podlagi medrepubliškega dogovora, spre- 
jetega na posvetovanju 10. 7. 1972 v Ljubljani. 
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Odbor meni, naj republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
zaradi pomanjkanja časa prek sredstev obveščanja seznani javnost z akcijo. 
Prav tako naj še pred sprejetjem zakona pripravi osnutek navodil o načinu 
plačevanja in obračunavanja zbranih prispevkov. 

V obravnavi po posameznih delih je odbor sprejel naslednji dopolnilni 
predlog: 

k 1. členu: V prvi vrsti naj se med besedi »pospeševanja« in »varstva« 
dodata besedi »družbeno-organiziranega«. 

S to dopolnitvijo bi se poudarila družbena skrb za varstvo otrok. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z zgoraj navedenim 

amandmajem. 
Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Rada Pu- 

šenjaka. 

St.: 56-8/72 
Ljubljana, 19. 9. 1972 

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo je na seji 
dne 20. septembra 1972 obravnaval predlog zakona o »Tednu otroka«, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Pred prehodom na načelno razpravo se je odbor soglasno strinjal s pred- 
logom izvršnega sveta, da se zakon obravnava v smislu 294. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da prevzema predloženi zakonski 
predlog v glavnem določbe uredbe o prispevku za varstvo otrok v »Tednu 
otroka« (Uradni list FLRJ, št. 42-519/54), ki je z uveljavitvijo ustavnih določil 
prenehala veljati. Zaradi tega je treba to materijo zakonsko urediti, poleg tega 
pa je »Teden otroka« vezan na mednarodni dan otroka, s čimer želimo še posebej 
poudariti družbeno skrb zanj, ki sicer mora biti naša vsakdanja skrb. Višina 
prispevkov za ta namen je določena na podlagi medrepubliškega dogovora, 
sprejetega na posvetovanju dne 10. 7. 1972. 

Glede višine prispevkov (2. člen) je bilo v načelni razpravi izraženo mnenje, 
da bi bilo treba za prihodnje proučiti to višino posebnega prispevka glede na 
vrednost prodane vstopnice na primer za športne prireditve in druge v primer- 
javi z vrednostjo poštnih pošiljk v notranjem prometu. Poleg tega je bila k 
4. členu dana sugestija, naj bi se morda v prihodnje sredstva, ki se zberejo na 
podlagi 2. člena tega zakona, solidarno porazdelila med vse temeljne skupnosti 
otroškega varstva. Je namreč precej občin (manjših in nerazvitih), kjer so 
posebni prispevki za te namene minimalni (ni večjih športnih in drugih pri- 
reditev in podobno). 

Odbor je v načelni obravnavi predlagal republiškemu sekretariatu za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, naj seznani — zaradi časovne stiske — prek sredstev 
obveščanja javnost s to akcijo. Prav tako naj še pred sprejemom zakona pripravi 
osnutek navodil o načinu plačevanja in obračunavanja zbranih prispevkov. 

V obravnavi posameznih členov je odbor sprejel naslednji dopolnilni 
predlog: 

K 1. členu: V prvi vrsti naj se za besedo »pospeševanja« vstavita be- 
sedi »družbeno-organiziranega«. 
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Gre za to, da se z navedeno dopolnitvijo poudari družbena in organizirana 
skrb za varstvo otrok. 

S predlaganim dopolnilnim predlogom se je strinjal predstavnik predla- 
gatelja. 

Odbor predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme predlog zakona 
z zgoraj navedenim dopolnilnim predlogom. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko dr. Marto 
Krofl-Malenšek. 

St.: 56-8/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. sep- 
tembra 1972 obravnavala predlog zakona o »Tednu otroka«, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 

Komisija je v načelni razpravi ugotovila, da je zakon potreben, ker je 
uredba o prispevku za varstvo otrok v »Tednu otroka« (Uradni list FLRJ, 
št. 42/54) prenehala veljati že v 1971. letu. 

Komisija je kritično ocenila postopek predlagatelja, ki je predložil predlog 
zakona skupščini zelo pozno. Poudarila je, da je imel predlagatelj na razpolago 
dovolj časa za izdelavo tega zakona, saj je zvezna uredba prenehala veljati s 
sprejetjem zveznih ustavnih amandmajev v juniju 1971. Konzultacije, ki bi jih 
bilo v zvezi s sprejetjem tega zakona potrebno opraviti z drugimi republikami 
in s posameznimi dejavniki v naši republiki, bi predlagatelj lahko pravočasno 
izvedel in tako predlog zakona predložil v roku, v katerem bi bilo možno izvesti 
zakonodajni postopek. Pri tem so ponovno opozorili na določbo 216. člena ustave 
SR Slovenije, ki med drugim določa, da se le iz posebno utemeljenih razlogov 
lahko določi, da zakon začne veljati v roku, krajšem kot 8 dni po objavi. 

Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona komisija ni imela pripomb 
k amandmaju odbora republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko k 
1. členu predloga zakona. 

St.: 56-8/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o varstvu zraka pred onesnaženjem 

I. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po zakonu 

Z ustreznimi spremembami v preteklem letu je prišla pravica urejanja 
varstva zraka pred onesnaženjem na SR Slovenijo. Skladno z ustavnim zako- 
nom se zvezni temeljni zakon o varstvu zraka pred onesnaženjem (Uradni list 
SFRJ, št. 30/65) začasno uporablja kot republiški zakon, ki se mora uskladiti 
z ustavnimi amandmaji do 31. decembra 1973. Čeprav je rok za uskladitev 
relativno dolg, se moramo takoj lotiti uskladitve tega temeljnega zakona iz 
tehle razlogov: 
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— Temeljni zakon je presplošen in ga brez izvršilnih predpisov ni mogoče 
izvajati. Od predvidenih šestih predpisov sta izdana le đva. 

  Temeljni zakon je neposredno vezan samo na maksimalne dovoljene 
koncentracije škodljivih snovi v zraku. V slovenskih vremenskih razmerah, 
pri katerih se pojavljajo zelo visoke koncentracije že pri sorazmerno skomnih 
emisijah onesnaženja, je zato uporaba zakona praktično onemogočena. 

— Hitra industrializacija in urbanizacija ter pospešen promet z motornimi 
vozili tudi omogočajo hitrejše naraščanje onesnaženja zraka. Hujši defekti one- 
snaženja na nekaterih območjih že terjajo posebne družbene ukrepe (npr. v 
Zasavju). 
  Temeljni zakon je zgrajen na administrativnih elementih, ki ne upo- 

števajo pobude delovnih ljudi in občanov in njihovih samoupravnih asociacij, 
problemi varstva zraka pa so prav take narave, da terjajo široko sodelovanje in 
angažma vseh prizadetih in interesiranih, ne le tistih, katerih objekti onesna- 
žujejo zrak. 

Hitro naraščanje onesnaženja zraka, nemoč pri izvajanju temeljnega zakona 
o varstvu zraka pred onesnaženjem in družbenopolitične spremembe torej na- 
rekujejo potrebo, da se sprejme nov zakon, ki naj upošteva specifične klimatske 
razmere v Sloveniji ter njene prostorske in druge razvojne pogoje, ob tem pa 
tudi razvoj znanosti in dosežke ter izkušnje drugih dežel v zadnjih letih. 

II. Načela, na katerih naj temelji zakon 

1. Nov zakon naj omogoči, da ga bodo s svojimi splošnimi akti lahko dopol- 
njevale občinske skupščine, samoupravne interesne skupnosti in organizacije 
združenega dela, na katere se preneseta glavna skrb in breme za varstvo zraka 
pred onesnaženjem. Med takimi splošnimi akti naj zakon predvidi poleg občin- 
skega odloka o varstvu zraka še akte o sanacijskih programih, o nadzorstvu 
nad emisijo onesnaženja in druge, 

2. Zakon naj razmeji pristojnosti in naloge med vse subjekte, ki so dolžni 
skrbeti za varstvo zraka pred onesnaženjem, zlasti pa naj poudari poleg funk- 
cije občinske skupščine še delovanje samoupravnih interesnih skupnosti s tega 
področja ter delo društev in družbenopolitičnih organizacij za dosego smotrov 
zakona. 

3. Poglavitni smoter zakona naj bo dvojen: prvi se nanaša na nove gradnje 
objektov in naprav, ki se morajo graditi tako, da iz njih ne bodo uhajale v 
zrak večje količine škodljivih snovi, kot je dovoljeno. Drugi smoter je odprava 
sedanje onesnaženosti zraka. Doseganje tega smotra je tehnično in finančno 
zahtevna družbena naloga, zato naj zakon predvidi dva ukrepa: obveznost vseh 
onesnaževalcev zraka, da sprejmejo svoje sanacijske programe, in obveznosti 
občinskih skupščin, da sprejmejo sanacijske programe za svoja območja; v 
občinske sanacijske programe se vključujejo sanacijski programi organizacij 
združenega dela in drugih k sanaciji zavezanih subjektov. Da bi bili sanacijski 
programi realni, naj zakon predvidi finančna sredstva za njihovo uresničitev. 

Da bi se lažje dosegali smotri zakona, naj se celotno ozemlje Slovenije raz- 
vrsti v več območij glede na čistost oziroma različne stopnje onesnaženosti 
zraka. 

4. Zakon naj predvidi ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti v ob- 
činah in republiki za varstvo zraka pred onesnaženjem. Njihova poglavitna 
naloga naj bo, da združujejo občine, organizacije združenega dela in druge 
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dejavnike na svojem območju za uresničevanje smotrov in zakona, da vodijo 
politiko varstva zraka pred onesnaženjem, da pripravljajo sanacijske programe 
in da zbirajo sredstva, namenjena za varstvo zraka, ter da z njimi gospodarijo. 
Pri tem naj republiška skupnost za varstvo zraka prevzame pretežno skrb za 
znanstveno-raziskovalno delo, za izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov in 
specializiranih zavodov, ki delujejo na tem področju ter naj s svojimi sredstvi 
sodelujejo pri kreditiranju preureditve objektov in naprav, ki izpuščajo v zrak 
škodljive snovi. 

5. Zakon naj se uveljavlja postopoma s pomočjo sanacijskih programov in 
drugih ukrepov. V ta namen naj zakon predvidi tudi sredstva za financiranje 
nalog iz tega zakona. Sredstva naj se zagotavljajo: 

— S prispevkom za varstvo zraka pred onesnaženjem; ta se oblikuje z 
določenim zneskom od cene goriv za prometna sredstva in od cene drugih 
goriv. Del sredstev prispevka za varstvo zraka pred onesnaženjem, zbranih od 
goriv za prometna sredstva, se vlaga v namenski sklad, ki ga v ta namen 
ustanovi SR Slovenija, drugi del sredstev tega prispevka, zbrana od drugih go- 
riv (npr. premoga), pa se zbira v namenski sklad, ki ga ustanovi občinska 
skupščina. Višino prispevka, način njegovega zbiranja in distribucijo med skladi 
naj bi določala skupščina SR Slovenije. 

— Uvede se prispevek za onesnaženi zrak, ki so ga dolžni plačevati vsi, 
katerih objekti in naprave onesnažujejo zrak prek dovoljene meje, in sicer glede 
na stopnjo onesnaženosti zraka. Sredstva od tega prispevka se zbirajo v občin- 
ski namenski sklad iz prejšnje alinee. S temi sredstvi gospodari občinska skup- 
nost za varstvo zraka in jih uporablja za financiranje in kreditiranje sanacije 
sedanjega stanja onesnaženosti zraka. Višino prispevka za onesnaženi zrak in 
način njegovega zbiranja določi občinska skupščina z odlokom. 

— Nadaljnja sredstva za financiranje so sredstva samih delovnih organi- 
zacij in drugih družbenopravnih oseb, ki so po tem zakonu zavezani k sanaciji 
svojih izvorov onesnaženja zraka. 

'— Zakon naj predvidi tudi udeležbo družbenopolitičnih skupnosti pri finan- 
ciranju nalog s tega področja s sredstvi svojih proračunov. 

6. Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj se pooblasti, da predpiše koli- 
čine škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz posameznih virov onesna- 
ženja in skupne dovoljene in kritične koncentracije škodljivih snovi v zraku. 
Prav tako naj se pooblasti republiški sekretar za urbanizem, da predpiše v 
soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo, za gospo- 
darstvo in za notranje zadeve pogoje za lokacijo objektov in naprav, ki onesna- 
žujejo zrak, ter organizacijo nadzora in evidence nad emisijo in imisijo. 

7. Za kršitev zakona naj se predvidijo kazni za prestopke in prekrške. 

Predlagatelj ne more podati ocene, kakšne bodo finančne posledice zakona. 
Zaradi različne in pretežno zastarele tehnologije naših industrijskih objektov 
in naprav bodo potrebni zelo raznovrstni ukrepi, ki jih bo treba individualno 
proučiti in zanje predvideti ustrezna finančna sredstva. Vsekakor bo sanacija 
trajala dalj časa, pri čemer bodo morala imeti prioriteto območja, pri katerih 
je stopnja onesnaženosti zraka že presegla kritično mejo, kar pomeni, da je 
neposredno ogroženo zdravje prebivalcev. Združena sredstva prispevka za var- 
stvo pred onesnaženjem, prispevka za onesnaženi zrak in sredstva organizacij 
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združenega dela bodo omogočila postopno odpravljanje onesnaženosti zraka. 
Njihova višina bo določena s posebnimi predpisi skupščine SR Slovenije in ob- 
činskih skupščin. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 65. seji dne 14. sep- 
tembra 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesna- 
ženjem, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor izrazil svojo podporo predlogu za izdajo zakona 
o varstvu zraka pred onesnaženjem in menil, da hitra industrializacija ob 
premajhni skrbi za čistost zraka kot tudi odpadnih voda terja čim učinkovitejše 
ukrepe za varstvo tako narave kot človeštva. 

Zagotovitev čistejšega zraka je vezana na določene investicije za čiščenje 
onesnaženega zraka, obenem pa to pomeni v nekaterih primerih tudi višje 
obratovalne stroške, pri čemer tudi občani kot porabniki ne bodo izvzeti. 

Po mnenju odbora je treba temeljito proučiti, kateri in kolikšni naj bodo 
posamezni viri za sredstva za varstvo zraka. Med viri je omenjen tudi prispevek 
za varstvo zraka od cene goriv za prometna sredstva. Pred časom je bil sprejet 
sklep, naj gredo vsi davki in prispevki od bencina za financiranje cest, pred- 
loženi predlog pa pomeni odstopanje od že sprejetega načela, da gredo sredstva 
od goriv na prometna sredstva za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest. 

Povišanje cen goriva po mnenju odbora ni primerno, kajti vsakršen obvezen 
prispevek se prej ah slej odrazi v ustreznem povečanju cen, česar ne bi smeli 
prezreti pri oblikovanju zakona. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da bo treba vsa sredstva pred- 
videnega sklada oziroma čim večji del teh sredstev nameniti za operativne 
ukrepe za izboljšanje kvalitete zraka. V 3. tezi je poudarjeno znanstvenorazisko- 
valno delo v zvezi s tem, potreba po usposabljanju kadrov, opremljanju in 
usposabljanju posameznih zavodov za meritve in nadzorstvo. Odbor meni, da 
za to znanstveno-raziskovalno delo ne bi smeli uporabljati sredstev, zbranih 
po tem zakonu, pač pa v okviru sredstev sklada Borisa Kidriča za znanstveno 
in raziskovalno delo. Po mnenju odbora vloga republiške skupnosti za varstvo 
zraka, ki bi bila po tretjem odstavku 3. teze predvsem v raziskovalnem in 
operativnem delu, ne bi bila najbolj primerna. Treba je vlagati sredstva pred- 
vsem v konkretne ukrepe in naprave, ki bodo zmanjševale onesnaženost zraka, 
ne pa ga samo merile in registrirale. 

Po mnenju odbora je možno za to izkoristiti izsledke, izkušnje in ugotovitve 
kakor tudi rešitve iz drugih držav, ki imajo enake ali podobne atmosferske in 
druge klimatske razmere kakor mi. 

Odbor je tudi izrazil pomislek glede učinkovitosti tega zakona zaradi nizkih 
kazni. Kazen mora biti odvisna od škode, vendar nikakor ne sme biti manjša od 
stroškov, ki bi jih kršitelj predpisov imel, če bi v redu skrbel za varstvo zraka. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona in upošteva 
pripombe odbora pri izdelavi osnutka zakona. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Borka. 

St.: 352-11/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 14. septembra 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o varstvu zraka 
pred onesnaženjem, ki ga je skupščini SR Slovenije skupaj z informacijo o 
problemih onesnaženja zraka v SR Sloveniji predložil izvršni svet. 

Odbor je v načelni razpravi sprejel razloge, ki utemeljujejo potrebo po 
izdaji zakona in soglašal z mnenjem predlagatelja, da hitro naraščanje onesna- 
ženja zraka in nepopolnost temeljnega zakona o varstvu zraka poleg ustavnih 
sprememb zahteva sprejem republiškega zakona, ki naj upošteva klimatske 
posebnosti in realne potrebe SR Slovenije na tem področju. 

V zvezi z načeli, na katerih naj temelji zakon, oziroma v zvezi z osnutkom 
tez za posamezne člene zakona je bilo v razpravi zlasti poudarjeno mnenje, da 
zakon predvsem rešuje načelna vprašanja in daje široka pooblastila republi- 
škim izvršnim organom s takšnimi posledicami, da nastopa ne le vprašanje 
smotrnosti takšne ureditve, temveč tudi združljivosti z našim sistemom. V zvezi 
s tem je bilo zlasti opozorjeno na določilo v 6. tezi, po kateri izvršni svet raz- 
vršča ozemlje SR Slovenije glede na stopnjo onesnaženosti zraka na štiri ob- 
močja, ter določila 8. teze, v kateri se npr. v 1. območju v celoti prepoveduje 
gradnja objektov, ki onesnažujejo zrak, z omejitvijo, da republiški sekretariat 
za urbanizem lahko izjemoma in v posebno utemeljenih primerih dovoli gradnjo 
pod določenimi pogoji. Odbor meni, da je potrebno ponovno proučiti vprašanje 
dajanja tako širokih pooblastil izvršnim organom, katerih rešitve lahko bistveno 
posegajo v interese celotnih območij SR Slovenije. 

V zvezi s sredstvi, ki naj zagotovijo izvajanje nalog iz tega zakona, odbor 
meni, da je za gospodarstvo bistvenega pomena ocena, kako bo ta zakon vplival 
na gospodarstvo. Te ocene pa odbor ne more dati, saj predlog za izdajo zakona 
ne daje nobenih informacij glede materialnih posledic zakona. Odbor meni, da 
ni mogoče sprejeti stališča, po katerem ni mogoče dati niti najbolj grobe ocene 
finančnih posledic, čeprav so glede tega določene težave. V zvezi s tem odbor 
opozarja, da je bistveno tudi vprašanje, s kakšno intenziteto se bo izvajal zakon 
oziroma se bodo uresničevale naloge, ki jih zakon postavlja. Glede na mnenje, 
da je v predlogu za izdajo zakona bilo doslej v glavnem čutiti vpliv dejavnikov, 
katerih skrb je predvsem zaščita okolja, ter dejavnikov, ki se s temi vprašanji 
ukvarjajo v okviru ustreznih inštitutov, odbor predlaga, da predlagatelj zakona 
v drugi fazi zakonodajnega postopka hkrati z osnutkom zakona predloži tudi 
osnutke vseh podzakonskih predpisov, na podlagi katerih bo omogočena presoja 
o intenziteti izvajanja nalog oziroma o teži in pomenu zakona za gospodarstvo. 

Glede uvedbe prispevkov za varstvo zraka pred onesnaženjem, ki naj bi 
se oblikovali od cene goriv, ter prispevka za onesnaženi zrak, ki bi ga plačevali 
vsi subjekti, ki onesnažujejo zrak prek dovoljene meje, je bilo v odboru po- 
udarjeno mnenje, da bi prispevki morali biti uravnani v smer, da se nekaj glede 
povzročiteljev spremeni, in ne v smer, da se denar le zbira. V potrditev takšnega 
izhodišča je bilo navedeno, da bi bilo bolj smotrno posameznim povzročiteljem, 
to je gospodarskim organizacijam, nalagati obveznosti, da obstoječe stanje glede 
zraka sanirajo, namesto da plačujejo prispevek za onesnaževanje zraka. V zvezi 
s prispevkom od cene goriva za prometna sredstva pa je bila dana sugestija, 
da bi se ta prispevek pobiral od motornih vozil in ne od goriva, s tem da bi bil 
lastnik prometnega sredstva tega prispevka takoj oproščen, če bi npr. vgradil 
napravo za porabo plina namesto bencina. Odbor meni, da bi s podobnimi 
rešitvami hitreje uresničevali poglavitni smoter zakona, to je, da bi imeli manj 
onesnažen zrak, kot da bi se sredstva le zbirala ob odprtem vprašanju, kolikšen 
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del sredstev bi se porabil za konkretno izboljšavo zraka. Pri tem bi po mnenju 
odbora kazalo predvideti tudi ukrep na zvezni ravni, saj je na primer brez 
nevarnosti za enotni jugoslovanski trg možno prepovedati npr. uporabo premoga 
v gospodinjstvu oziroma s cenami za gorilno olje vplivati, da se ta poraba 
zmanjša na najmanjšo mero. 

Ob koncu seje je predstavnik predlagatelja zakona odgovoril na nekatera 
vprašanja poslancev glede kompleksnosti ureditve vprašanj onesnaženja vode, 
zraka, tal, kmetijskega zemljišča in drugih stvari s področja zaščite okolja, glede 
obstoja ločenih interesnih skupnosti za posamezna področja ter glede dajanja 
soglasja za objekte, ki se bodo v kratkem začeli graditi. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejme 
predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem skupaj s pripom- 
bami, stališči in predlogi odbora. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Jožeta Eržena. 

St.: 352-11/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na seji dne 14. septembra 1972 
obravnaval predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem, ki ga 
je skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet. 

Odbor se je v svoji razpravi omejil predvsem na točko 5 načel, na katerih 
naj temelji zakon, oziroma na 15., 16. in 17. tezo priloženega osnutka, ki se na- 
naša na financiranje republiške in občinskih skupnosti za varstvo zraka. 

Odbor je menil, da iz predloženega predloga za izdajo zakona sploh ne 
izhaja, kakšne so obveznosti delovnih organizacij. Ker ni znana materialna baza 
oziroma višina prispevka, ki naj bi bremenil ceno goriv za prometna sredstva 
in druga goriva, oziroma ker ni znan prispevek za onesnaženi zrak kakor tudi 
ne sredstva za sanacijo dosedanjih izvirov onesnaženja zraka, tudi ni jasno, ali 
so realne naloge, ki se predstavljajo pred delovne organizacije in družbeno- 
politične skupnosti na področju varstva zraka pred onesnaženjem. Poslanci so 
menili, da dokler ni izdelan celotni program varstva zraka pred onesnaženjem, 
ne bo znano, kako bodo obremenjene delovne organizacije. 

K zadnjemu odstavku 16. teze je bilo izraženo mnenje, da ne bi kazalo 
pooblastiti občinske skupščine, da lahko posamezne organizacije združenega dela 
oprostijo plačila prispevka za onesnaženi zrak za obdobje, ko izvajajo sanacijski 
program. Bolj realno bi bilo občinam dopustiti, da podaljšajo rok izvajanja 
sanacijskega programa, ne pa že v zakonu predvideti možnost oprostitve plačila 
prispevka za onesnaženi zrak. 

Glede na to, da smo že imeli podoben zakon oziroma da se je dosedanji 
temeljni zakon o varstvu zraka pred onesnaženjem, ki se začasno uporablja kot 
republiški zakon, pokazal kot nerealen, bi po mnenju poslancev kazalo, da se 
v naslednji fazi prikažejo osnovne kalkulacije, ker bi brez tega prav gotovo 
ponovili napako, ki je bila storjena z omenjenim temeljnim zakonom: po- 
stavljene so naloge za varstvo zraka, sredstva pa niso bila zagotovljena. 

Poslanci so opozorili še na problem kadrov, ki je po njihovem mnenju eno 
ključnih vprašanj za izvedbo zahtevnih nalog varstva zraka pred onesnaženjem. 
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Odbor predlaga komisiji skupščine SR Slovenije za varstvo okolja, da pri 
oblikovanju svojega poročila upošteva tudi pripombe odbora. Ravno tako pred- 
laga tudi gospodarskemu zboru, da naloži izvršnemu svetu, da pri sestavi 
osnutka zakona upošteva tudi pripombe odbora in v obrazložitvi predloži 
ustrezno ekonomsko-finančno dokumentacijo, iz katere bo razvidna obremenitev 
gospodarskih organizacij s prispevki za varstvo zraka pred onesnaženjem. 

St.: 352-11/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

Komisija skupščine SR Slovenije za varstvo okolja je na seji 11. 7. 1972 
obravnavala predlog za izdajo zakona pred onesnaženjem, ki ga je skupščini 
SR Slovenije v razpravo poslal izvršni svet. 

Komisija ugotavlja, da je zaradi uskladitve zakonodaje z ustavnimi amand- 
maji potrebno v republiki sprejeti zakon o varstvu zraka pred onesnaženjem do 
31. 12. 1973. Strinja se z osnovnim načelom, na katerem temelji zakon, da je 
zrak splošna družbena dobrina, skrb za varstvo zraka pred onesnaženjem pa 
skrb občanov, delovnih ljudi v združenem delu in družbenopolitičnih skupnosti. 
V skladu z določbami ustavnih amandmajev postaja občina tista, kjer se organi- 
zira varstvo zraka, vloga republike pa je omejena. Temu je prilagojen tudi 
sistem financiranja. 

S predloženim sistemom financiranja se je komisija sicer strinjala, meni 
pa, da je ob izdelavi osnutka zakona mogoče potrebno izdelati v variantah oceno 
sredstev, ki bodo na razpolago za varstvo zraka pred onesnaženjem iz predlo- 
ženih virov; hkrati pa je potrebno vsaj približno oceniti, kakšne bodo finančne 
posledice zakona. 

S finančnimi sredstvi bodo gospodarile samoupravne interesne skupnosti 
tako na ravni občin kot na ravni republike. Zakon naj zato vsebuje vsaj okvirna 
določila glede teh skupnosti. 

Komisija je tudi menila, da je treba v zakonu urediti vprašanje glede 
strokovnih služb, ki bodo skrbele za izvajanje zakona. Ker gre za dokaj kom- 
plicirane stvari, bo občinam potrebna strokovna pomoč; upoštevati pa je treba, 
da nekaj strokovnih institucij, ki se ukvarjajo s problemom onesnaženja ozračja, 
že obstaja. Poskrbeti pa bo treba tudi za učinkovito inšpekcijo za to področje. 

Končno je komisija menila, da se ob tem zakonu ne sme ponoviti slabost 
temeljnega zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem, ki je postavljal glede 
maksimalnih koncentracij škodljivih snovi v zraku zelo ostre zahteve, hkrati pa 
niso bili sprejeti izvršilni predpisi, tako da ga sploh ni mogoče izvajati. 

Komisija za varstvo okolja predlaga pristojnim zborom, da sprejmejo pred- 
log za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem skupaj s predloženimi 
pripombami. 

Za poročevalca so bili določeni: 
— na seji republiškega zbora Miloš Polič, 
—• na seji gospodarskega zbora Ferdo Papič, 
— na seji socialno-zdravstvenega zbora dr. Albin Pečavar. 

St.: 352-11/72 
Ljubljana, 19. 7. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. sep- 
tembra 1972 obravnavala predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesna- 
ženjem, ki ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

Komisija je menila, da je ta zakon potreben. Po prikazanih podatkih v 
priloženi informaciji je namreč onesnaženje ozračja v nekaterih območjih v naši 
republiki doseglo takšno kritično stopnjo, da ogroža zdravje ljudi in povzroča 
večje materialne škode. Tako stanje opravičuje nekatere zakonske ukrepe ozi- 
roma narekuje pooblastila pristojnim organom, da se kritično stanje onesna- 
ženja ozračja odpravi oziroma vsaj ublaži. 

Po mnenju komisije pa je zaradi izvajanja že sprejetega ustavnega amand- 
maja XXXII k republiški ustavi potrebno v doglednem času kompleksno urediti 
varstvo narave in človekovega okolja v naši republiki in se v splošnem interesu 
dogovoriti o kritičnih mejah onesnaženosti narave in okolja, ki v nobenem 
primeru ne bi smele biti prekoračene. 

Glede načel, na katerih naj temelji ta zakon, je bila večina članov komisije 
mnenja, da bi bilo morda primernejše, če bi se količine škodljivih snovi, ki se 
smejo izpuščati v zrak iz posameznih virov onesnaženja, in skupna dovoljena in 
kritična koncentracija škodljivih snovi v zraku predpisali z zakonom. Zato ne bi 
bilo potrebno dajati izvršnemu svetu še posebnega pooblastila, naj to uredi 
s svojim predpisom. 

Po mnenju nekaterih članov komisije pa je le prav, naj da zakon tako po- 
oblastilo izvršnemu svetu, ker gre za opravljanje strokovno-operativnih zadev- 
na področju ugotavljanja kritičnih stopenj onesnaženosti zraka. 

St.: 352-11/72 
Ljubljana, 11. 9. 1972 

POROČILO 

o izvajanju sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske 
dejavnosti v SR Sloveniji 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo je na seji dne 20. junija 1972 obravnaval poročilo o izvajanju 
sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji, ki ga 
je skupščini predložil republiški odbor Rdečega križa Slovenije. Sklep in pri- 
poročilo za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji je sprejela skup- 
ščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in socialno-zravstvenega zbora 
v mesecu decembru 1969. leta. 

V razpravi o navedenem gradivu je odbor soglasno ugotovil, da sta skup- 
ščinski sklep in priporočilo za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v naši repu- 
bliki odigrala pomembno vlogo pri nadaljnjem razvijanju ter prispevala k 
boljšemu in bolj organiziranemu delu na tem področju in k boljšim rezultatom. 
Ti se kažejo predvsem v tem, da se je v letih 1970 in 1971 — torej neposredno po 
sprejemu sklepa in priporočila — močno povečalo število krvodajalcev in s tem 
seveda tudi količina odvzete krvi. Tako je bilo že v prvem letu po sprejetju 
tega skupščinskega dokumenta skoraj 6000 odvzemov krvi več kot leta 1969; 
odstotek odvzemov na število prebivalcev je porastel od 3,67 na 4'% in v letu 
1971 na 4,22%- 
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Pozitivno je bilo ocenjeno delo občinskih organizacij Rdečega križa ter 34 
koordinacijskih odborov, ki so bili ustanovljeni pri občinah za krvodajalstvo •— 
čeprav jih niso ustanovili v vseh občinah — ter aktivnost občinskih skupščin 
oziroma njihovih pristojnih svetov. Tako je npr. 24 občinskih skupščin dalo 
svoje priporočilo delovnim organizacijam in krajevnim skupnostim o nalogah 
v tej zvezi na podlagi priporočila občinske skupščine. Se posebej so pozitivno 
vplivala določila v statutih vseh skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, 
na podlagi katerih prejemajo njihovi zavarovanci kri brezplačno. Prav tako so 
tudi občinske skupščine prevzele plačila stroškov za kri v svoje breme za 
nezavarovane bolnike. 

Odbor je ugotovil, da so rezultati krvodajalske dejavnosti dobri zlasti v 
občinah, kjer so se sklepi in priporočila dosledno izvajala. Zato odbor vztraja 
pri doslednem izvajanju sklepov in sprejema naslednje pripombe in stališča: 

1. Republiški odbor Rdečega križa naj še naprej spodbuja ustanovitev repu- 
bliškega koordinacijskega odbora, katerega naloga bi bila predvsem sprejemanje 
programov razvoja krvodajalstva, skrb za njihovo izvajanje in seznanjanje jav- 
nosti z uresničevanjem sprejetih programov in s porabo krvi. Odbor naj ugotovi, 
zakaj so tako velike razlike med posameznimi občinami glede odstotka števila 
krvodajalcev in odstotka odvzemov krvi. Prav tako naj skrbi, da bodo krvo- 
dajalci vedeli, v kakšne namene se porabi zbrana kri, še zlasti takrat, kadar je 
namenjena za pomoč ponesrečencem v večjih elementarnih nesrečah. 

2. Ustanovijo naj se koordinacijski odbori na področjih tistih občin, kjer 
doslej še niso bili ustanovljeni. Ti odbori naj obravnavajo problematiko na svo- 
jih območjih, razpravljajo o planu krvodajalstva in se angažirajo pri njegovem 
izvajanju. 

3. Vse občinske skupščine naj vnesejo v svoje programe problematiko krvo- 
dajalstva. Ugotovljeno je namreč, da so rezultati krvodajalske dejavnosti po- 
zitivni zlasti v tistih občinah, kjer so sklepi in priporočila skupščine SR Slove- 
nije naleteli na velik in ugoden odmev pri občinskih skupščinah, delovnih 
organizacijah, krajevnih skupnostih ter tudi pri posameznikih, ki zdaj najtesneje 
sodelujejo z organizacijami Rdečega križa pri izvajanju nalog na področju 
krvodajalstva. 

4. Informativna in propagandna dejavnost na področju krvodajalstva je 
že doslej odigrala veliko vlogo. Potrebno pa bi bilo, da se izdela podroben 
program za propagando krvodajalstva v Sloveniji. Še naprej je namreč treba 
širiti krog krvodajalcev. Podatki kažejo, da hkrati s tem ko vsako leto raste 
število krvodajalcev in število odvzemov krvi, s čimer se tudi povečuje količina 
zbrane krvi, raste tudi poraba krvi. Prav zaradi tega nam še ni uspelo ustvariti 
zadostnih rezerv krvne plazme za primer večjih elementarnih in drugih nesreč. 
Zato naj bi si zlasti prizadevali, da bi bilo med krvodajalci več zdravstvenih 
kadrov, ki bi že s svojo udeležbo vlivali zaupanje potencialnim krvodajalcem. 

5. Posebna strokovna skupina, ki jo je že ustanovil republiški zdravstveni 
center (sedaj republiški medicinski svet), naj reši vprašanje v zvezi z določitvijo 
indikacij za dajanje transfuzij in sploh strokovna vprašanja glede porabe krvi. 

Odbor meni, naj bi se nekateri podatki iz poročila, zlasti pa tabele o od- 
stotkih krvodajalcev na število prebivalstva po posameznih občinah, objavili 
v dnevnih informacijskih sredstvih, tako da bi bila z njimi seznanjena najširša 
javnost. 

Odbor predlaga, da zbor obravnava poročilo o izvajanju sklepa in pripo- 
ročila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji. Poslanci bi se tako 
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seznanili z doseženimi uspehi krvodajalske dejavnosti ter s tem, kako se na 
splošno izvajajo njihovi sklepi. 

Na podlagi tega naj bi zbor posredoval, da se sklepi še hitreje uresničujejo 
in da tisti, ki so bili za karkoli zadolženi in teh obveznosti še niso izpolnili, to 
čimprej storijo. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca 
Mila Vižintina. 

St.: 516-1/72 
Ljubljana, 30. 6. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične 
federativne republike Jugoslavije iz Socialistične 

republike Slovenije 

1. člen 

Člani predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socia- 
listične republike Slovenije so predsednik skupščine SR Slovenije, ki je član 
predsedstva po svojem položaju, in dva člana, ki se volita. 

S tem zakonom se določajo načela postopka za volitve in odpoklic dveh 
članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki se volita. 

2. člen 

Člane predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije voli in 
odpokliče skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh zborov. 

Za člana predsedstva je lahko izvoljen vsak občan, ki ima splošno volilno 
pravico. 

3. člen 

Kandidate za člana predsedstva predlaga in predlog liste kandidatov sprej- 
me republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije na svoji 
seji. 

V predlog liste kandidatov je sprejet vsak kandidat, za katerega je glasovala 
večina vseh (varianta: navzočih) članov republiške konference socialistične 
zveze. 

4. člen 

Republiška konferenca socialistične zveze pošlje predlog liste kandidatov 
vsem občinskim konferencam socialistične zveze. 

5. člen 

Občinske konference socialistične zveze obravnavajo na svojih sejah predlog 
liste kandidatov republiške konference in določijo svoje liste kandidatov. 

Zaradi določitve svoje liste kandidatov mora občinska konferenca glasovati 
o vsakem kandidatu, ki ga je predlagala republiška konferenca ter o morebitnih 
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drugih kandidatih, ki jih na seji predlagajo člani občinske konference ob pod- 
pori najmanj deset drugih članov občinske konference. 

V listo kandidatov občinske konference socialistične zveze je sprejet vsak 
kandidat, za katerega je glasovala večina vseh (varianta: navzočih) članov 
občinske konference. 

Občinska konferenca socialistične zveze pošlje svojo listo kandidatov repu- 
bliški konferenci socialistične zveze. 

6. člen 

Po prejemu list kandidatov občinskih konferenc glasuje republiška kon- 
ferenca socialistične zveze delovnih ljudi o kandidatih, ki jih je sprejela v svojo 
listo najmanj tretjina občinskih konferenc socialistične zveze; izmed teh je v 
listo kandidatov za člane predsedstva Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije, ki jo predlaga republiška konferenca socialistične zveze, sprejet vsak 
kandidat, za katerega je glasovala večina vseh (varianta: navzočih) članov repu- 
bliške konference socialistične zveze. 

7. člen 

V listi kandidatov za člane predsedstva, ki jo predlaga republiška konfe- 
renca socialistične zveze, mora biti najmanj toliko kandidatov, kolikor je treba 
voliti članov predsedstva. Če se po kandidacijskem postopku iz 3. do 6. člena 
tega zakona ne dobi najmanj toliko kandidatov za člane predsedstva, kolikor jih 
je treba izvoliti, se kandidacijski postopek za manjkajoče kandidate ponovi. 

8. člen 

Glasovanje o kandidatih v republiški konferenci in v občinskih konferencah 
socialistične zveze je tajno. 

O glasovanju se piše zapisnik, ki mora obsegati bistvene podatke o glaso- 
vanju po prejšnjem odstavku. 

9. člen 

Republiška konferenca socialistične zveze predloži listo kandidatov za člane 
predsedstva skupščini SR Slovenije najmanj 15 dni pred dnem, do katerega je 
treba izvoliti člane predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Lista mora biti obrazložena; iz obrazložitve mora biti razviden potek oprav- 
ljenega kandidacijskega postopka. 

Listi je treba priložiti zapisnike glasovanja o kandidatih in pismene izjave 
kandidatov, da sprejemajo kandidaturo. 

10. člen 

Volitve članov predsedstva se lahko opravijo, če je na seji navzoča večina 
poslancev vsakega zbora. 

Pred pričetkom glasovanja lahko predstavnik republiške konference sociali- 
stične zveze obrazloži predlog liste socialistične zveze in navede razloge, ki so 
vplivali na izbiro kandidatov. 
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11. člen 

Glasovanje vodi predsednik skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Glasuje se tajno z glasovnicami. 
Poslanec lahko glasuje za toliko kandidatov, kot je treba izvoliti članov 

predsedstva. 
12. člen 

Za člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije je 
izvoljen vsak kandidat, za katerega je glasovala večina vseh poslancev skupščine 
Socialistične republike Slovenije, če pa je kandidatov več, kot se voli članov 
predsedstva, pa kandidat, ki je dobil oziroma kandidata, ki sta dobila največ 
glasov. 

Ce po načelu iz prejšnjega odstavka ni bilo izvoljeno zadostno število 
članov predsedstva, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, 
se glasovanje ponovi med temi kandidati. 

Variantni dodatek: 
Na koncu prvega odstavka naj se doda: »vendar najmanj večino glasov 

navzočih poslancev«. 
13. člen 

Ce po določbah iz prejšnjega člena ne pride do izvolitve toliko članov pred- 
sedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, kolikor jih je treba 
izvoliti, se za nepopolnjena mesta ponovi ves kandidacijski in volilni postopek. 

14. člen 

Izid glasovanja objavi predsednik skupščine SR Slovenije na seji, na kateri 
je bilo glasovanje. 

15. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije sporoči zvezni skupščini člane 
predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Slovenije. 

16. člen 

Odpoklic člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije 
lahko predlaga vsak zbor skupščine SR Slovenije z večino glasov vseh poslancev 
zbora ali republiška konferenca socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije na 
seji z večino glasov vseh članov republiške konference. 

Pobudo, da naj posamezen zbor skupščine SR Slovenije predlaga odpoklic 
člana predsedstva, lahko da najmanj deset poslancev tega zbora. 

Republiška konferenca socialistične zveze lahko predlaga odpoklic člana 
predsedstva na lastno pobudo ali na pobudo najmanj tretjine občinskih kon- 
ferenc socialistične zveze. 

Varianta: Prvi in drugi odstavek 16. člena naj se glasita: »Odpoklic 
člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije lahko pred- 
lagata najmanj dva zbora skupščine SR Slovenije z večino glasov vseh poslancev 
zborov ali republiška konferenca socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije na 
svoji seji z večino glasov vseh članov republiške konference. 

Pobudo, da naj zbori skupščine SR Slovenije predlagajo odpoklic člana 
predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, lahko da najmanj 
deset poslancev vsakega zbora, ki predlaga odpoklic.« 
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17. člen 

Predlog za odpoklic mora obsegati ime in priimek člana predsedstva, ki naj 
se odpokliče, in razloge, zakaj se predlaga odpoklic. 

18. člen 

Ce da predlog za odpoklic zbora skupščine SR Slovenije, ga je treba pred- 
hodno poslati republiški konferenci socialistične zveze, da da o njem svoje 
mnenje. 

Varianta: Če se sprejme varianta k prvemu in drugemu odstavku 16. 
člena, naj se začetek 18. člena glasi: 

»Ce je dan predlog za odpoklic od zborov skupščine SR Slovenije ...«. 

19. člen 

Skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh zborov glasuje o tem, ali se na 
dani predlog uvede postopek za odpoklic člana predsedstva. Če je odpoklic 
predlagal zbor (varianta: zbori) skupščine SR Slovenije, se na skupni seji prečita 
tudi mnenje republiške konference socialistične zveze. 

Postopek za odpoklic se uvede, če je za uvedbo glasovala večina vseh 
poslancev skupščine SR Slovenije; v tem primeru se na skupni seji hkrati 
imenuje komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije, ki razišče razloge za od- 
poklic in da najpozneje v 30 dneh svoje poročilo z mnenjem skupni seji vseh 
zborov. 

Ce za uvedbo postopka za odpoklic ni glasovala večina vseh poslancev 
skupščine SR Slovenije, se nadaljnji postopek ustavi. 

20. člen 

Ko dobi skupščina SR Slovenije poročilo in mnenje komisije iz drugega 
odstavka prejšnjega člena, glasuje o odpoklicu na skupni seji vseh zborov. 

Član predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije je odpokli- 
can, če je za odpoklic glasovala večina vseh poslancev skupščine SR Slovenije. 

21. člen 

Glasovanje o tem, ali naj se uvede postopek za odpoklic (prvi odstavek 
19. člena), in glasovanje o odpoklicu (prvi odstavek 20. člena) vodi na skupni 
seji vseh zborov predsednik skupščine SR Slovenije. 

Glasovanje po prejšnjem odstavku se lahko opravi, če je na seji navzoča 
večina poslancev vsakega zbora; glasuje se tajno z glasovnicami. 

22. člen 

Skupščina SR Slovenije obvesti zvezno skupščino o odpoklicu člana pred- 
sedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

23. člen 

Podrobnejše določbe o kandidiranju in odpoklicu sprejme republiška kon- 
ferenca socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije. 

Podrobnejše določbe o glasovanju in odpoklicu se sprejmejo s poslovnikom 
skupščine SR Slovenije. 
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24. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o volitvah članov pred- 
sedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-166/71). 

25. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek usklajuje sedaj veljavni zakon o volitvah članov predsedstva Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 26-166/71) s XiLVII. amandmajem k ustavi SRS. Uskladitev 
je potrebno izvesti čimprej, da bi se ob morebitnih ponovnih volitvah članov 
predsedstva iz Slovenije volitve izvedle po načelih XLVII. amandmaja, ker sedaj 
veljavni zakon v nekaterih pomembnih vprašanjih ni v skladu z ustavnimi 
načeli iz tega amandmaja. Zato je bilo na seji komisije IS za sistem in zakono- 
dajo odločeno, da se osnutek zakona pripravi do konca junija t. 1. 

Osnutek ni redigiran kot novela sedanjega zakona, ampak kot nov zakon, 
s katerim se razveljavlja sedaj veljavni zakon, ker znatno odstopa od sedanjega 
zakona. Poleg tega pa ureja osnutek tudi odpoklic članov predsedstva, medtem 
ko se sedanji zakon omejuje samo na volitve. 3. točka XLVII. amandmaja 
namreč določa, da mora zakon urediti »načela kandidacijskega postopka ter 
postopek izvolitve in odpoklica člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije«. 

Glavna vsebina osnutka je po navedenem ureditev načel kandidacijskega 
postopka, postopka izvolitve (glasovanja o volilnem telesu) in postopka odpoklica 
članov predsedstva SFRJ. Čeprav se osnutek le malo naslanja na sedaj veljavni 
zakon, pa ne ureja vseh teh načel izvirno. Pri urejanju kandidacijskega po- 
stopka se osnutek naslanja deloma na ureditev kandidiranja poslancev zbora 
narodov v zakonu o volitvah zveznih poslancev (Uradni list SFRJ, št. 3/69, v 
nadaljnjem besedilu: ZVZ). Ureditev izvolitve oz. glasovanja v skupščini SR 
Slovenije povzema iz ureditve glasovanja za poslance zbora narodov, varianta 
pa poskuša odpraviti nekatere ugovore zoper sedanjo ureditev. 

Osnutek se v skladu z omenjeno 3. točko XLVII. amandmaja omejuje le na 
načela volilnega postopka in postopka odpoklica. Podrobnejše določbe so pre- 
puščene republiški konferenci SZDL in skupščinskemu poslovniku (21. člen 
osnutka). 

Po ustavi izvoli skupščina SR Slovenije dva člana predsedstva SFRJ, iz 
česar izhaja tudi osnutek v 1. členu. V nadaljnjih določbah pa osnutek ne govori 
več o volitvah in odpoklicu dveh članov, ampak na splošno o volitvah in od- 
poklicu članov predsedstva, ker ni nujno, da se bosta vedno volila dva člana 
predsedstva. Ce bi npr. prenehal iz SR Slovenije izvoljenemu članu predsedstva 
SFRJ mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen (četrti odstavek 
13. točke XXXV. amandmaja k ZU), bi v Sloveniji volili samo enega člana 
predsedstva. Dikcija osnutka implicira to možnost. 
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Kandidiranje 

Ker po drugem odstavku 1. točke XLVII. amandmaja predlaga kandidate 
za člane predsedstva SFRJ SZDL Slovenije, sodelujejo pri postavljanju kandi- 
datur neposredno organi SZDL. Zato sestavi listo kandidaov za člane predsed- 
stva republiška konferenca SZDL po posebnem postopku v sodelovanju z ob- 
činskimi konferencami SZDL. Ta osnutek odstopa od že omenjenega modela 
kandidiranja poslancev zbora narodov (81. do 89. člen ZVZ), kjer listo kandi- 
datov sicer sestavi tudi republiška konferenca SZDL, vendar v sodelovanju z 
občinskimi kandidacijskimi komisijami, ki se oblikujejo na poseben način. 

Po zgledu kandidiranja poslancev zbora narodov se kandidacijski postopek 
po osnutku deli v 3 faze: 

1. f aza : Predlog liste kandidatov sestavi po 3. členu osnutka republiška 
konferenca SZDL na svoji seji; vanjo je treba vnesti vsakega kandidata, za ka- 
terega je glasovala večina vseh članov republiške konference SZDL. Varianta, 
ki se zadovoljuje z večino na seji navzočih članov republiške konference, je 
prevzeta iz prvega odstavka 81. člena ZVZ za sestavljanje liste kandidatov zbora 
narodov. Glede na večji pomen člana predsedstva SFRJ je primernejše zahtevati 
večino vseh članov republiške konference. Predlog liste kandidatov pošlje repu- 
bliška konferenca vsem občinskim konferencam SZDL (4. člen). 

2. f a z a — je urejena v 5. členu osnutka. Predlog liste republiške konfe- 
rence morajo obravnavati vse občinske konference SZDL na svojih sejah in 
določiti vsaka tvojo občinsko listo kandidatov. (Na seji občinske konference 
se glasuje o vsakem kandidatu, ki ga je predlagala republiška konferenca, ter 
o morebitnih drugih kandidatih, ki jih je na seji občinske konference predlagal 
en član občinske konference ob podpori 10 drugih članov konference. V listo 
kandidatov občinske konference je sprejet vsak kandidat, za katerega je glaso- 
vala večina vseh članov občinske konference. Tudi tu je omenjena varianta, ki se 
zadovoljuje z večino na seji navzočih članov občinske konference. Občinske 
konference pošljejo svoje liste kandidatov republiški konferenci socialistične 
zveze. 

3. faza kandidacijskega postopka je urejena v 6. členu osnutka in obstoji 
v sprejemanju dokončne liste kandidatov republiške konference, potem ko pri- 
spejo vse liste občinskih konferenc. Republiška konferenca glasuje o vsakem 
kandidatu, ki ga je sprejela v svojo listo najmanj tretjina občinskih konferenc 
socialistične zveze; to pomeni, da glasuje tako o kandidatih, ki jih je republiška 
konferenca že prej sprejela v predlog liste iz 1. faze kandidacijskega postopka — 
seveda če so bili verificirani najmanj v tretjini list občinskih konferenc — 
kakor tudi o kandidatih, ki bi bili predlagani samo v tretjini list občinskih 
konferenc. V dokončno listo je izmed teh sprejet vsak kandidat, za katerega 
je glasovala večina vseh članov republiške konference. Tudi tu se ponavlja 
varianta, ki se zadovoljuje z večino navzočih članov republiške konference. 

Osnutek šele v 7. členu zahteva, da mora biti v listi kandidatov, ki jih 
predlaga republiška konferenca socialistične zveze, najmanj toliko kandidatov, 
kolikor je treba voliti članov predsedstva. Praktično to pomeni, da bo morala 
republiška konferenca socialistične zveze že v svojem predlogu liste iz 1. faze 
kandidacijskega postopka predlagati najmanj toliko kandidatov, kolikor je 
treba voliti članov predsedstva, ker bi sicer lahko prišlo do situacije, da repu- 
bliška konferenca socialistične zveze v tretji fazi ne bi imela dovolj kandidatov 
za sprejetje v svojo dokončno listo. Kadar ne pride v 3. fazi kandidacijskega 
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postopka do sprejema zadostnega števila kandidatov v listo republiške konfe- 
rence socialistične zveze, je treba za manjkajoče kandidate ponoviti vse faze 
kandidacijskega postopka. 

Končno zahteva osnutek v 8. členu tajnost glasovanja in zapisniško ugo- 
tavljanje glasovanja o kandidatih. 

Republiška konferenca mora predložiti listo kandidatov za člana predsedstva 
direktno skupščini SR Sloveniji najmanj 15 dni pred dnevom glasovanja. Osnu- 
tek sledi v tem sedanji ureditvi po veljavnem zakonu o volitvah predsedstva. 
Listo je treba obrazložiti in priložiti ji je treba zapisnike o glasovanju in izjave 
kandidatov, da sprejmejo kandidature. 

Glasovanje v skupščini SR Slovenije (volitve v ožjem smislu) 

Osnutek zahteva za veljavnost volitev kvorum večine poslancev vsakega 
zbora, vodstvo glasovanja po predsedniku skupščine ter tajno glasovanje z gla- 
sovnicami (prvi odstavek 10. člena, prvi in drugi odstavek 11. člena). To zahtevo 
ponovi kasneje tudi za glasovanje o odpoklicu (21. člen). 

Določba 11. člena, kdaj se šteje, da je kandidat izvoljen za člana predsed- 
stva, je mutatis mutandis prevzeta iz tretjega odstavka 20. člena ZVZ, ki določa, 
kdaj je izvoljen kandidat za poslanca zbora narodov. Varianta k 11. členu se 
ozira na kritiko določbe 11. člena, da je po njenem načelu v primerih več kan- 
didatov, kot je treba izvoliti članov predsedstva, mogoče izvoliti člana predsed- 
stva z minimalnim številom glasov (teoretično je možno, da sta dva kandidata 
izvoljena z enim ali dvema glasovoma, če drugi kandidati ne dobijo nobenega 
glasu, čeprav je očitno, da v takih primerih volilno telo odklanja vse kandi- 
date). Varianta zato zahteva, da mora tudi v tem primeru kandidat dobiti naj- 
manj večino glasov navzočih poslancev. Da bo pri tej zahtevi zlasti v primeru, 
če bo kandidatov znatno več, kot pa je treba izvoliti članov predsedstva, le zelo 
težko prišlo do izvolitve, se vidi na prvi pogled, saj se bodo v tem primeru 
glasovi največkrat porazdelili na vse predlagane kandidate. Predlagatelj bo 
zato v primeru, če se sprejme varianta, moral predlagati toliko kandidatov, kot 
je treba izvoliti članov predsedstva, in morda le kakšnega kandidata več, ker 
bo sicer tvegal neuspešnost volitev. 

Ce po opisanih načelih ne pride do izvolitve poslanca, je treba za nepopol- 
njena mesta ponoviti ves kandidacijski in volilni postopek. 

Odpoklic 

Pri odpoklicu članov predsedstva je treba upoštevati, da je predsedstvo 
najvišji državni organ in da zato odpoklic ne bi smel biti izveden površno. 
V skladu s tem hoče osnutek zagotoviti izčrpno in skrbno izveden postopek o 
odpoklicu in ga zato deli v dve fazi. 

Prva faza pričenja s predlogom za odpoklic. Odpoklic predlaga vsak 
zbor skupščine SR Slovenije z večino glasov vseh poslancev zbora ali repu- 
bliška konferenca socialistične zveze z večino glasov vseh svojih članov (prvi 
odstavek 16. člena). Skupščinski zbor lahko predlaga odpoklic na pobudo naj- 
manj desetine svojih poslancev. Republiška konferenca socialistične zveze pa 
lahko sprejme predlog za odpoklic na lastno pobudo ali na pobudo najmanj 
tretjine občinskih konferenc. Tudi o pobudi najmanj tretjine občinskih konfe- 
renc mora glasovati republiška konferenca in postane taka pobuda predlog 
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republike konference, če jo ta sprejme z večino glasov vseh svojih članov, kot 
smo to omenili (prvi odstavek 16. člena). Po varianti prvega in drugega odstavka 
16. člena ne bi zadostoval predlog samo enega skupščinskega zbora, ampak bi 
morala predlog za odpoklic članov predsedstva dati najmanj dva skupščinska 
zbora, kar naj bi še povečalo kavtelo za resno in skrbno obravnavanje odpoklica. 
Tudi če izvira predlog za odpoklic od skupščinskih odborov, pa SZDL ne bi 
smela ostati zunaj postopka o odpoklicu; če da predlog za odpoklic skupščinski 
zbor, osnutek zahteva, da mora na predloge za odpoklic dati svoje mnenje 
republiška konferenca SZDL (18. člen). 

Na podlagi predloga za odpoklic se na skupni seji zborov skupščine SR Slo- 
venije glasuje o tem, ali se na dani predlog uvede postopek za odpoklic ali ne. 
Ce se glasuje o uvedbi postopka na podlagi predloga skupščinskega odbora 
(skupščinskih odborov) za odpoklic, se na skupni seji prečita tudi mnenje repu- 
bliške konference socialistične zveze. Če na skupni seji glasuje večina vceh 
poslancev za uvedbo postopka, se hkrati imenuje komisija vseh zborov skup- 
ščine, ki mora raziskati razloge za odpoklic. Če pa se predlog za odpoklic ne 
sprejme — tj. če za uvedbo ne glasuje večina vseh poslancev skupščine — 
se odpoklic ne uvede in nadaljnji postopek ustavi. V tem primeru bo torej 
postopek za odpoklic končan že v prvi fazi. 

Druga faza postopka za odpoklic se torej pričenja le, če je skupščina 
SR Slovenije na opisani način v prvi fazi glasovala za uvedbo odpoklica. Njen 
namen je, da se temeljito raziščejo razlogi za odpoklic. Čeprav mora že predla- 
gatelj navesti v svojem predlogu tudi razloge za odpoklic (17. člen), je vendar 
potrebno, da tisti, ki bo dokončno odločal o odpoklicu, tudi sam po svoji komi- 
siji razišče glede na resničnost, zadostnost in zlasti politično utemeljenost. Komi- 
sija si na podlagi svojega dela pri raziskovanju odpoklicnih razlogov ustvari 
svoje mnenje, ali je treba člana predsedstva odpoklicati ali ne in poročilo s tem 
mnenjem predloži skupni seji vseh zborov skupščine SR Slovenije; poročilo 
mora predložiti tudi, če je mnenja, naj se član predsedstva ne odpokliče. Na 
skupni seji se sedaj dokončno odloča o odpoklicu: član predsedstva je odpo- 
klican, če je za odpoklic glasovala večina vseh poslancev skupščine SR Slovenije 
(drugi odstavek 20. člena), sicer pa je bil predlog za odpoklic zavrnjen. 

Dvofazni postopek o odpoklicu člana predsedstva SFRJ je zasnovan v 
osnutku kot kavtela za stabilnost najvišjega državnega organa in zato, da se 
onemogočijo zlorabe odpoklica v klikarske, politično škodljive namene. Obe 
fazi postopka sta postavljeni le v načelu, ki bo v podrobnostih izdelano v pred- 
pisih, ki jih bo sprejela republiška konferenca SZDL, če zadevajo njeno vlogo 
v odpoklicnem postopku; v skupščinskem poslovniku pa bo podrobneje raz- 
členjena vloga skupščine. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. septembra 1972 obravnaval predlog 
zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne 
republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije, ki ga je skupščini 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da je storil predlagatelj prav, 
ko je predložil osnutek novega zakona, s katerim se razveljavlja sedaj veljavni 
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zakon, saj XLVII. amandma k ustavi SR Slovenije zahteva bistvene spremembe, 
ko določa, da mora zakon urediti poleg volitev članov predsedstva SFRJ iz 
SR Slovenije tudi njihov odpoklic in načela kandidacijskega postopka. 

V konkretni razpravi o posameznih določbah osnutka zakona pa so imeli 
člani odbora naslednje predloge in pripombe: 

K 3. členu: V drugem odstavku naj odpade varianta. Gre namreč za 
izvolitev predstavnika najvišjega državnega organa, za tako pomembno funk- 
cijo pa je prav, da se tudi v kandidacijskem postopku pri republiški konferenci 
SZDL zahteva večina vseh članov omenjene konference. Če bi sprejeli varianto, 
obstaja možnost, da bi bil sprejet na kandidatno listo kandidat, za katerega bi 
glasovala manj kot polovica članov republiške konference SZDL, kar pa glede 
na pomembnost funkcije ne bi bilo prav. 

K 5. členu: V tretjem odstavku naj odpade varianta iz istih razlogov,, 
kot je navedeno v pripombi k 3. členu. 

K 6. členu: Odpade naj varianta v predzadnji vrsti tega člena iz istih 
razlogov, kot je navedeno v pripombi k 3. členu. 

K 12. členu : Odpade naj variantni dodatek iz smiselno istih razlogov, 
kot je navedeno v pripombi k 3. členu. Glede na pomembnost funkcije člana 
predsedstva je prav, da je izvoljen vsak kandidat, za katerega je glasovala ve- 
čina vseh poslancev republiške skupščine. 

K 16. členu : Odpade naj varianta. Za odpoklic -člana predsedstva SFRJ 
je dovolj, če tak predlog stavi vsak posamezen zbor skupščine SR Slovenije, se- 
veda z večino glasov vseh poslancev tega zbora. Nobene potrebe namreč ni, da 
bi se morala za odpoklic hkrati odločiti dva zbora republiške skupščine. 

K 18. členu : V prvi vrsti gre verjetno za pisno napako, saj mora na- 
mesto besede »zbora« stati beseda »zbor«. 

Iz istih razlogov, kot je navedeno v pripombi k 16. členu, naj odpade 
varianta k 18. členu. 

K 19. členu: V prvem odstavku naj odpade varianta iz istih razlogov,, 
kakor je to navedeno v pripombi k 16. členu. 

K 23. členu: Zaradi večje jasnosti naj se v prvem odstavku v prvi vrsti 
za besedama »določbe o« doda še besedilo: »delu republiške konference pri«. 

Iz istih razlogov kakor zgoraj naj se tudi v drugem odstavku za besedama 
»določbe o« doda besedilo »delu skupščine SR Slovenije pri«. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora 
Martin Košir. 

3t.: 0211-1/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije 
za družbenopolitične odnose je na seji dne 21. 9. 1972 obravnavala osnutek za- 
kona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije, ki ga je skupščini predložil 
v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb. 
V razpravi k posameznim členom osnutka zakona je imela komisija tele 

predloge in pripombe: 
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K 3. členu: V prvem odstavku tega člena naj se uporabi izraz »socia- 
listična zveza delovnega ljudstva«, ker je tako pravilen naziv te organizacije. 

V drugem odstavku naj odpade varianta, da gre za večino navzočih čla- 
nov republiške konference socialistične zveze, ampak naj bo potrebna večina 
glasov vseh članov. Glede na pomen izvolitve predstavnika najvišjega državnega 
organa je taka večina bolj primerna. 

K 5. členu: V tretjem odstavku naj odpade varianta, ki govori o večini 
glasov navzočih članov. 

K 6. členu: Tudi v tem členu naj v osmi vrsti odpade varianta, ki 
govori o večini navzočih članov. 

K 12. členu : Odpade naj varantni dodatek na koncu člena. 
Komisija pa meni, naj se prouči možnost, da se tudi v primeru, ko kandidira 

več kandidatov, kot je treba izvoliti članov, doseže izvolitev z večino glasov 
vseh poslancev. Ce se to ne doseže pri prvem glasovanju, je treba opraviti drugo 
glasovanje, na katerem kandidira le toliko kandidatov, kolikor jih je treba 
izvoliti. Ti pa se določijo izmed tistih, ki so dobili pri prvem glasovanju največ 
glasov. 

K 16. členu : Odpade naj varianta na koncu člena. Zadošča, da lahko 
predlaga odpoklic člana predsedstva SFRJ vsak posamezen zbor skupščine SR 
Slovenije. Kot v 3. členu, naj bo pravilen naziv »socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije«. 

K 18. členu : Ker da predlog za odpoklic v smislu 16. člena posamezen 
zbor, naj stoji v prvi vrsti tega člena »zbor« in ne »zbora«. 

Varianta na koncu člena naj odpade. 
K 19. členu: V tretji oziroma četrti vrsti navedena varianta naj od- 

pade, ker je v 16. členu določeno, da predlaga odpoklic en sam zbor. 
K 23. č 1 e n u : Zaradi večje jasnosti naj se v prvi vrsti prvega odstavka 

med besedi »o kandidiranju« doda besedilo: »delu Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije pri«. 

Kot v čl. 3 in 16, naj se tudi tu uporabi naziv »socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije«. 

V prvi vrsti drugega odstavka naj se zaradi večje jasnosti med besedi 
»o glasovanju« doda besedilo: »delu skupščine SR Slovenije pri«. 

Za poročevalca na seji enotnega zbora je bil določen poslanec Emil Roje. 

St.: 0211-1/72 
Ljubljana, 21. 9. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. sep- 
tembra 1972 obravnavala osnutek zakona o volitvah in odpoklicu članov pred- 
sedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike 
Slovenije, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb. 
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje predloge in pri- 

pombe : 
K 3. členu: Komisija meni, da varianta v drugem odstavku ni primerna, 

saj bi, če bi bila sprejeta, zmanjševala pomen kandidacijskega postopka za 
kandidate za člana predsedstva SFRJ. 
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K 5. č 1 e n u : Iz istih razlogov kot pri 3. členu naj se črta varianta v 
tretjem odstavku tega člena. 

K 6. členu: Iz istih razlogov kot pri 3. in 5. členu naj se črta varianta 
v osmi vrsti tega člena. 

K 12. členu : Komisija je menila, da variantni dodatek k prvemu od- 
stavku ni potreben, saj bi le oteževal izvolitev za člana predsedstva SFRJ, če 
je kandidatov več, kot se voli članov predsedstva. 

K 16. členu: Komisija je menila, da varianta k prvemu in drugemu od- 
stavku tega člena ni potrebna. Po mnenju komisije je umestno, da lahko pred- 
laga odpoklic člana predsedstva SFRJ vsak zbor skupščine SR Slovenije in ne 
najmanj dva zbora oziroma ni potrebe omejevati pobude za odpoklic člana 
predsedstva SFRJ s predpisovanjem strožjega pogoja za predlog o odpoklicu. 

K 18. členu: Iz razlogov, ki so bili navedeni glede variante k prvemu 
in drugemu odstavku 16. člena, naj se črta varianta k začetnemu besedilu 
tega člena. 

K 23. členu : Zaradi večje jasnosti in preciznosti naj se prvi in drugi 
odstavek tega člena dopolnita tako, da se glasita: 

»-Podrobnejše določbe o delu Socialistične zveze delovnega ljudstva pri 
kandidiranju in odpoklicu sprejme republiška konferenca Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije. 

Podrobnejše določbe o delu skupščine SR Slovenije pri glasovanju in od- 
poklicu se sprejmejo s poslovnikom skupščine SR Slovenije.« 

Št.: 0211-1/72 
Ljubljana, 19. 9. 1972 

PREDLOG ZAKONA 
o evidenci volilne pravice 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem zakonom se urejata stalna evidenca splošne volilne pravice občanov 
v registru stalnega prebivalstva in evidenca volilne pravice z volilnimi ime- 
niki, ki se sestavljajo za vsake volitve. 

2. člen 

Stalna evidenca splošne volilne pravice občanov se vodi v registru stalnega 
prebivalstva, ki ga določa zakon o registru stalnega prebivalstva in o razvidu 
začasnega prebivališča (Uradni list SRS, št. 36-372/65) oziroma v centralnem 
registru stalnega prebivalstva, ki ga določa zakon o uvedbi centralnega registra 
stalnega prebivalstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 46-264/70) in v dopol- 
nilnih evidencah. 

3. člen 

Volilna pravica občanov za posamezne volitve v skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti in v organe krajevne skupnosti, na katerih občani neposredno 
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volijo, se evidentira z volilnim imenikom, ki se sestavi za vsake volitve na. 
podlagi stalne evidence splošne volilne pravice (splošni volilni imenik). 

4. člen 

Volilna pravica delovnih ljudi za posamezne volitve v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti, na katerih delovni ljudje neposredno volijo in za volitve v 
organe upravljanja organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skup- 
nosti, državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev se evidentira 
z volilnim imenikom delovnih ljudi, ki se sestavi za vsake volitve in za vsako 
organizacijo, organ oziroma društvo, kjer so volitve. 

Volilna pravica delovnih ljudi za volitve v skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti, na katerih neposredno volijo delovni ljudje, ki so zaposleni izven 
organizacij združenega dela in drugih delovnih skupnosti iz prejšnjega odstavka,, 
se evidentira s posebnim volilnim imenikom delovnih ljudi. 

Volilna pravica študentov in učencev srednjih šol, kadar ti kot delovni 
ljudje neposredno volijo v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, se eviden- 
tira z volilnim imenikom študentov oziroma učencev. 

5. člen 

Splošni volilni imeniki, volilni imeniki delovnih ljudi ter volilni imeniki 
študentov oziroma učencev se sestavljajo posebej za vsake volitve in veljajo- 
samo za volitve, za katere so sestavljeni. 

6. člen 

Občani oziroma delovni ljudje lahko uveljavljajo volilno pravico samo,, 
če so vpisani v volilni imenik. 

7. člen 
Volilni imeniki so javne listine. 

8. člen 

Vsa dejanja in akti državnih organov ter vse vlpge in dokazila v zvezi z 
vpisom v stalno evidenco splošne volilne pravice občanov in v zvezi z vpisom 
v volilne imenike so oproščeni takse. 

II. Stalna evidenca splošne volilne pravice občanov 

9. člen 

Splošna volilna pravica občana se vpiše po uradni dolžnosti v register 
stalnega prebivalstva, v katerem je občan vpisan po svojem stalnem prebiva- 
lišču. 

10. člen 

Občan, ki spremeni stalno prebivališče, ima splošno volilno pravico v kraju 
svojega novega stalnega prebivališča z dnem, ko je njegova volilna pravica 
vpisana v register stalnega prebivalstva, ki se vodi za kraj njegovega novega 
stalnega prebivališča. 
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11. člen 

Upravni organ, ki vodi register stalnega prebivalstva (v nadaljnjem bese- 
dilu: pristojni organ) vodi poleg stalne evidence splošne volilne pravice še 
naslednji dopolnilni evidenci splošne volilne pravice: 

1. evidenco volivcev, stalno odseljenih iz Jugoslavije, 
2. evidence občanov, ki so izgubili volilno pravico. 

12. člen 

Pristojni organ, ki izbriše volivca iz registra stalnega prebivalstva, ker se 
ta izseli iz kraja svojega stalnega prebivališča in si pridobi novo stalno prebi- 
vališče v tujini, vpiše po uradni dolžnosti takega volivca v evidenco volivcev, 
stalno odseljenih iz Jugoslavije. 

Volivec se izbriše po uradni dolžnosti iz evidence volivcev, stalno odseljenih 
iz Jugoslavije, če se zopet stalno naseli v Jugoslaviji in se vpiše v register 
stalnega prebivalstva, ali če izgubi državljanstvo. 

13. člen 

Občan, ki izgubi splošno volilno pravico s pravnomočno odločbo sodišča, 
se vpiše v evidenco občanov, ki so izgubili splošno volilno pravico. 

Pristojni organ, pri katerem je občan, ki je izgubil splošno volilno pravico 
po prejšnjem odstavku, vpisan v register stalnega prebivalstva, vpiše takega 
občana v evidenco volivcev, ki so izgubili volilno pravico, potem ko dobi pravno- 
močno odločbo pristojnega sodišča; vpis v evidenco se zaznamuje v registru 
stalnega prebivalstva. 

Občan, ki zopet pridobi splošno volilno pravico, se po uradni dolžnosti iz- 
briše iz evidence občanov, ki so izgubili splošno volilno pravico. 

Sodišča morajo pošiljati pristojnemu organu svoje pravnomočne odločbe, 
ki vplivajo na izgubo oziroma ponovno pridobitev splošne volilne pravice. 

III. Seznam volivcev, ki se vpišejo v splošni volilni imenik v kraju šolanja 

14. člen 

Volivci, ki so za več kot 6 mesecev na šolanju izven občine, v kateri imajo 
stalno prebivališče (učenci, študenti, gojenci vojaških šol itd.), lahko vložijo 
zahtevo, da hočejo voliti v skupščine družbenopolitičnih skupnosti v kraju svo- 
jega šolanja; takšno zahtevo lahko po njihovem pooblastilu vloži tudi šola, na 
kateri se šolajo. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka se za vsake volitve v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti lahko vloži od dneva razpisa volitev, najpozneje pa 15 dni 
po razpisu volitev, pri pristojnem organu volivčevega stalnega prebivališča ali 
kraja njegovega šolanja. 

15. člen 

Pristojni organ volivčevega stalnega prebivališča vpiše volivca, ki vloži 
zahtevo po prejšnjem členu, v seznam volivcev-učencev, ki se ne vpišejo v 
splošni imenik v kraju stalnega prebivališča. 
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Pristojni organ območja, kjer se volivec šola, vpiše volivca, ki vloži zahtevo 
po prejšnjem členu, v seznam volivcev-učencev, ki se vpišejo v splošni volilni 
imenik na kraju šolanja. 

Pristojni organ, ki dobi zahtevo iz prvega odstavka prejšnjega člena, vpiše 
volivca-učenca v svoj seznam in obvesti o vloženi zahtevi drugi organ, zaradi 
ustreznega vpisa v seznam, ki ga ta vodi. 

Seznama iz prvega in drugega odstavka tega člena se vodita samo za po- 
samezne volitve. 

IV. Splošni volilni imeniki 

1. Sestavljanje 

16. člen 

Najpozneje 10 dni po razpisu volitev v skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti sporoči pristojna občinska volilna komisija pristojnemu organu, katera 
volišča bodo na območju, za katero se vodi register, ter območja teh volišč. 

17. člen 

Najpozneje 15 dni po razpisu volitev v skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti sestavi pristojni organ splošne volilne imenike za vsa volišča na svojem 
območju. Podatke jemlje iz stalne evidence splošne volilne pravice, ki se vodi 
v registru stalnega prebivalstva in dopolnilnih evidencah. 

Splošni volilni imenik ima tele stolpce: zaporedna številka, priimek in ime, 
spol, datum rojstva, stanovanje in pripomba. 

18. člen 

V splošni volilni imenik za volišče se vpišejo vsi občani: 
1. ki imajo v času sestavljanja splošnega volilnega imenika stalno prebiva- 

lišče na območju volišča in najpozneje na dan volitev izpolnijo 18 let, ter niso 
vpisani 

— v seznam volivcev-učencev, ki se ne vpišejo v splošni volilni imenik v 
kraju stalnega prebivališča (prvi odstavek 15. člena) in 

,—• v evidenco občanov, ki so izgubili volilno pravico (13. člen); 
2. ki so vpisani v seznam volilcev-učencev, ki se vpišejo v splošni volilni 

imenik v kraju šolanja (2. odstavek 15. člen); 
3. ki so vpisani v evidenco volivcev, stalno odseljenih iz Jugoslavije, in so 

imeli zadnje stalno prebivališče na območju volišča. 

2. Postopek 

19. člen 

Pristojni organ razgrne najpozneje 15 dni po razpisu volitev splošne volilne 
imenike za vsa volišča na svojem območju na krajevno običajen način ter o 
tem obvesti občane z razglasom, s katerim jih hkrati pouči, da jih lahko pre- 
gledajo in zahtevajo popravek. 

34 
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Pristojni organ po sestavi splošnih volilnih imenikov tudi sam pregleda, 
ali so splošni volilni imeniki popolni, in jih v skladu s svojimi ugotovitvami 
po uradni dolžnosti popravi. 

20. člen 

Vsak občan ima pravico pregledati splošne volilne imenike in zahtevati 
popravek. 

Občan lahko zahteva popravek zato, ker on ali kdo drug ni vpisan v splošni 
volilni imenik volišča, na katerem ima pravico uveljaviti volilno pravico; zato 
ker je vpisan v splošni volilni imenik kdo, ki nima volilne pravice ali nima 
volilne pravice na območju te občine oziroma tega volišča, ali kdo, ki je umrl; 
ali pa zato, ker je nepravilno vpisano ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj 
ali na koga drugega. 

Popravek splošnega volilnega imenika se zahteva ustno ali pismeno pri 
pristojnem organu najpozneje 10 dni pred dnem, ki je določen za volitve. O 
ustnem zahtevku za popravek se napravi uradni zaznamek. 

21. člen 

Ce pristojni organ spozna, da je zahtevani popravek splošnega volilnega 
imenika utemeljen, izvrši tak popravek v splošnem volilnem imeniku, v na- 
sprotnem primeru pa zahtevek zavrne. Odločbo o zavrnitvi izda najpozneje v 
48 urah po prejemu zahtevka. 

Zoper odločbo o zavrnitvi zahtevka za popravek splošnega volilnega imenika 
se lahko vloži pritožba na pristojno občinsko sodišče. Pritožbo je treba vložiti 
najpozneje v 48 urah po vročitvi odločbe; občinsko sodišče mora o pritožbi 
odločiti v 48 urah potem, ko jo je sprejelo. 

Sklep občinskega sodišča je dokončen. 

22. člen 

Popravki po drugem odstavku 20. člena in drugem odstavku 21. člena tega 
zakona se izvršijo najpozneje 3 dni pred dnem, ki je določen za volitve. V istem 
roku se lahko vpišejo in izbrišejo v splošni volilni imenik volivci, ki so po 
razpisu volitev spremenili svoje stalno prebivališče in glede katerih so bile v tem 
času izvršene spremembe v dopolnilnih evidencah po 11. členu tega zakona. 

Ce je na podlagi sklepa sodišča treba popraviti splošni volilni imenik, je 
treba to storiti najpozneje do dneva, ki je določen za volitve. 

3. Potrditev 

23. člen 

Ko so splošni volilni imeniki popravljeni, jih potrdi pristojni organ s pod- 
pisom uradne osebe in pečatom občinske skupščine, ter jih pošlje pristojni 
občinski volilni komisiji. 
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V. Volilni imeniki delovnih ljudi 
in volilni imeniki študentov oziroma učencev 

1. Skupne določbe 

24. člen 

Volilni imeniki delovnih ljudi se sestavljajo za neposredne volitve v skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti in za volitve v organe upravljanja organizacij 
združenega dela oziroma njihovih enot, ter za volitve v organe upravljanja 
delovnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev; volilni imeniki študentov oziroma 
učencev pa za volitve v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, na katerih ti 
neposredno volijo kot delovni ljudje. 

Volilni imeniki se sestavljajo tudi za volitve v organe samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, če je tako določeno s posebnim zakonom ali s statutom samo- 
upravne interesne skupnosti. 

25. člen 

Volilni imenik delovnih ljudi se sestavi v enem izvodu in ima tele stolpce: 
zaporedna številka, priimek in ime, spol, datum rojstva in pripomba. 

Volilni imenik delovnih ljudi, zaposlenih izven organizacij združenega dela 
in drugih delovnih skupnosti ter volilni imenik študentov oziroma učencev ima 
tudi stolpec za prebivališče. 

2. Sestavljanje volilnih imenikov delovnih ljudi in volilnih 
imenikov študentov oziroma učencev za volitve v skupščine 

družbenopolitičnih skupnosti 

26. člen 

Volilni imeniki delovnih ljudi za neposredne volitve v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti se sestavljajo v tistih organizacijah združenega dela oziroma 
njihovih enotah ter v delovnih skupnostih tistih državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev, ki imajo sedež na območju volilnih enot, v ka- 
terih so volitve. 

Volilni imeniki delovnih ljudi, ki so zaposleni izven organizacij združenega 
dela in drugih delovnih skupnosti, se sestavljajo samo za tiste izven organizacij, 
oziroma izven skupnosti zaposlene delovne ljudi, ki delajo na območju volilnih 
enot, v katerih so volitve. 

Volilni imeniki študentov oziroma učencev srednjih šol se sestavljajo za 
visokošolske zavode oziroma za srednje šole na sedežu volilne enote, v kateri 
so volitve. 

27. člen 

V volilni imenik delovnih ljudi v organizaciji združenega dela in delovnih 
ljudi v delovni skupnosti državnega organa, družbenopolitične organizacije ozi- 
roma društva se vpisujejo vsi delovni ljudje, ki delajo na območju občine v 
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organizacijah združenega dela oziroma v državnih organih, družbenopolitičnih 
organizacij in društvih ter imajo volilno pravico. 

Člani delovne skupnosti enote organizacije združenega dela, ki ima sedež 
izven občine, v kateri ima sedež organizacija združenega dela, se vpisujejo v 
poseben volilni imenik, ki se vodi za to enoto. 

V volilni imenik delovnih ljudi v kmetijskih organizacijah združenega 
dela se vpisujejo tudi kmetijski proizvajalci, ki sodelujejo z njimi ter člani 
njihovih gospodinjstev, če imajo volilno pravico po posebnih predpisih. 

V volilni imenik delovnih ljudi v vojaških enotah in vojaških zavodih se 
vpisujejo aktivni podoficirji, oficirji, vojaški uslužbenci in civilne osebe, ki 
službujejo v Jugoslovanski ljudski armadi. 

28. člen 

V volilne imenike delovnih ljudi, zaposlenih izven organizacij združenega 
dela in drugih delovnih skupnosti, se vpisujejo, v skladu s posebnimi predpisi, 
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom ter delavci, 
ki so pri njih zaposleni. 

V volilne imenike študentov oziroma učencec se vpisujejo študenti oziroma 
učenci srednjih šol, ki imajo po posebnih predpisih pravico, da neposredno 
volijo kot delovni ljudje v skupščine družbenopolitičnih skupnosti; vpisujejo 
se v volilni imenik pri visokošolskem zavodu oziroma srednji šoli, pri kateri 
so vpisani kot študenti oziroma učenci. Če ima visokošolski zavod oziroma 
srednja šola enoto izven svojega sedeža, se zanjo sestavi poseben volilni imenik. 

3. Sestavljanje volilnih imenikov delovnih ljudi za volitve v organe 
upravljanja organizacije oziroma državnega organa 

29. člen 

V volilni imenik delovnih ljudi za volitve v delavski svet ali v drug ustrezen 
organ upravljanja organizacije združenega dela oziroma v organ upravljanja 
delovne skupnosti samoupravne interesne skupnosti, državnega organa, družbe- 
nopolitične organizacije ali društva se vpisujejo vsi člani delovne skupnosti 
organizacije združenega dela, ki imajo po splošnih predpisih o volitvah delav- 
skih svetov in drugih organov upravljanja v organizacijah združenega dela ak- 
tivno volilno pravico, oziroma vsi člani delovne skupnosti, ki imajo po pred- 
pisih o volitvah v svete delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti, 
državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev aktivno volilno 
pravico. 

4. Komisija za sestavljanje volilnega imenika 

30. člen 

Volilni imenik delovnih ljudi ter volilni imenik študentov oziroma učencev 
sestavlja komisija za sestavljanje volilnega imenika. 

Komisija ima predsednika in dva člana. 
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31. člen 

Komisijo za sestavljanje volilnega imenika delovnih ljudi v organizaciji 
združenega dela ustanovi ter predsednika in dva člana imenuje izmed članov 
organizacije združenega dela delavski svet oziroma drug ustrezen organ te 
organizacije. 

Komisijo za sestavljanje volilnega imenika delovnih ljudi delovne skup- 
nosti samoupravne interesne skupnosti, državnega organa, družbenopolitične or- 
ganizacije oziroma društva ustanovi ter predsednika in dva člana imenuje izmed 
članov delovne skupnosti svet delovne skupnosti, oziroma če ni sveta, delovna 
skupnost sama na seji. 

32. člen 

Pristojni organ iz prejšnjega člena lahko ustanovi tudi posebne komisije 
za sestavljanje volilnega imenika za tiste enote organizacije združenega dela, 
državnega organa, družbenopopolitične organizacije ah društva, ki so oddaljene 
od sedeža organizacije združenega dela, državnega organa, družbenopolitične 
organizacije ali društva, za katere se sestavlja poseben volilni imenik. 

33. člen 

Komisija za sestavljanje volilnega imenika mora biti ustanovljena ter njen 
predsednik in oba člana imenovana najpozneje 10 dni po razpisu volitev. 

Komisijo za sestavljanje volilnega imenika delovnih ljudi v vojaški enoti ah 
vojaškem zavodu za neposredne volitve v skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti ustanovi ter predsednika in oba člana imenuje izmed delovnih ljudi 
starešina vojaške enote oziroma vojaškega zavoda. 

Komisijo za sestavljanje volilnega imenika študentov oziroma učencev 
srednjih šol ustanovi za študente visokošolskih zavodov svet visokošolskega za- 
voda, za učence srednjih šol pa svet šole; predsednika in člane komisije imenuje 
izmed delovnih ljudi visokošolskega zavoda oziroma srednje šole ter izmed 
študentov in izmed učencev srednje šole. V komisiji mora biti najmanj en 
študent oziroma učenec. 

Komisija za sestavljanje volilnih imenikov delovnih ljudi izven organizacij 
združenega dela in drugih delovnih skupnosti se ustanovi za delovne ljudi, ki 
se ukvarjajo s sorodnimi dejavnostmi v enem ali več krajih na območjih ob- 
čine; komisijo ustanovi ter predsednika in oba člana imenuje občinska skupščina. 

5. Postopek 

34. člen 

Komisija za sestavljanje volilnega imenika delovnih ljudi in komisija za 
sestavljanje volilnega imenika študentov oziroma učencev mora sestaviti volilni 
imenik v osmih dneh od imenovanja predsednika in njenih članov. 

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik. 

35. člen 

Ko komisija sestavi volilni imenik, ga razgrne. 
Vsak delovni človek, ki ima volilno pravico, ima pravico pregledati volilni 

imenik in zahtevati popravek. Popravek lahko zahteva: ker on ali kakšen drug 
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delovni človek, ki ima volilno pravico, ni vpisan v volilni imenik; ker je v volil- 
nem imeniku vpisan kdo, ki nima volilne pravice, ali kdo, ki je umrl; ali pa 
zato, ker je nepravilno vpisano ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na 
koga drugega. 

Pravice, ki jih ima po prejšnjem odstavku delovni človek, ima glede volilnih 
imenikov študentov oziroma učencev študent oziroma učenec. 

36. člen 

Popravek je mogoče zahtevati najpozneje 8 dni pred dnem, ki je določen 
za volitve. 

Popravek se lahko zahteva ustno ali pismeno pri predsedniku ali članu 
komisije. O ustnem zahtevku za popravek se napravi uradni zaznamek. 

37. člen 

O zahtevku za popravek volilnega imenika odloča komisija za sestavljanje 
volilnega imenika. 

Ce komisija spozna, da je zahtevani popravek volilnega imenika utemeljen, 
izvrši tak popravek, v nasprotnem primeru pa zahtevek zavrne. Odločbo o za- 
vrnitvi zahtevka izda komisija v 24 urah od prejema zahtevka in jo vroči 
tistemu, na katerega se zahtevek nanaša. 

Zoper odločbo o zavrnitvi zahtevka za popravek volilnega imenika se lahko 
tisti, na katerega se zahtevek nanaša, v 48 urah od prejema odločbe pritoži na 
pristojno občinsko sodišče. Občinsko sodišče mora o pritožbi odločiti v 48 urah 
potem, ko jo je prejelo. 

Sklep občinskega sodišča je dokončen. 

38. člen 

Popravki po drugem in tretjem odstavku 35. člena tega zakona se izvršijo 
najpozneje 3 dni pred dnem, ki je določen za volitve. 

Ce je na podlagi sklepa sodišča treba popraviti volilni imenik delovnih 
ljudi, je treba to storiti najpozneje do dneva, ki je določen za volitve. 

39. člen 

Volilni imenik delovnih ljudi potrdijo predsednik in člani komisije za se- 
stavljanje volilnega imenika s podpisom in pečatom organizacije oziroma organa, 
pri katerem je komisija. 

VI. Prehodne in končne določbe 

40. člen 

Evidenca splošne volilne pravice po stalnem volilnem imeniku iz zakona o 
volilnih imenikih (Uradni list SFRJ, št. 5-39/65 in 8-86/69), ki po določbah 7. 
točke tretjega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71) velja za volitve zveznih 
poslancev, se šteje za stalno evidenco splošne volilne pravice občanov, ki se 
po tem zakonu vodi v registru stalnega prebivalstva. 
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41. člen 

Podatki iz stalne evidence splošne volilne pravice se lahko zbirajo tudi v 
centralnem registru stalnega prebivalstva. 

Pristojni organ lahko prepusti centralnemu registru stalnega prebivalstva 
izvedbo vseh tistih nalog sestave splošnega volilnega imenika po tem zakonu, 
za katere ima centralni register stalnega prebivalstva ustrezne evidence. 

42. člen 

Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše v soglasju z 
republiškim sekretarjem za notranje zadeve način vodenja evidence splošne vo- 
lilne pravice v registru stalnega prebivalstva in dopolnilnih evidencah splošne 
-volilne pravice. 

43. člen 

Ko začne veljati ta zakon, prenehajo v skladu z 11. točko 13. člena ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije 
(Uradni Ust SRS, št. 51/71) veljati določbe zakona o volilnih imenikih (Uradni 
list SFRJ, št. 5-39/65 in 8-86/69), kolikor se tičejo volitev v skupščino SR Slo- 
venije in v občinske skupščine ter volitev v organe upravljanja organizacij zdru- 
ženega dela, državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev v SR 
Sloveniji. 

44. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 7. točke tretjega odstavka 16. člena ustavnega zakona za iz- 
vedbo u&tavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71) preneha 
veljati zakon o volilnih imenikih (Uradni list SFRJ, št. 5/65 in 8/69) in se upo- 
rablja samo še za volitve zveznih poslancev. Zaradi tega je potrebno z repu- 
bliškim zakonom urediti materijo, ki se nanaša na volilne imenike za volitve v 
skupščine družbenopohtičnih skupnosti v SR Sloveniji, za volitve v organe 
upravljanja organizacij združenega dela, državnih organov, družbenopolitičnih 
organizacij in društev. 

Uvodoma želimo poudariti, da je predlog zakona grajen na osnovi veljav- 
nega volilnega sistema, ki ustreza sedanji strukturi skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. Spremembe v skupščinskem sistemu, kakršne bo prinesla druga 
faza ustavnih sprememb, bodo verjetno vplivale tudi na ta zakon. Kljub temu 
mislimo, da je potrebno z zakonom že sedaj urediti vprašanje evidentiranja 
volilne pravice in sestavljanja volilnih imenikov in da ni mogoče čakati nove 
ustave in novega volilnega sistema. Razlogi za tako stališče so predvsem v tem, 
da potrebujemo tak zakon že pred splošnimi volitvami zaradi nadomestnih voli- 
tev, zaradi referendumov in zaradi volitev v organe upravljanja organizacij 
združenega dela, državnih organov, družbenopohtičnih organizacij, društev 
in krajevnih skupnosti strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti. Iz 
teh razlogov bi bila kakršnakoli pravna vrzel na področju, ki ga ureja predlog 
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zakona, škodljiva. Upoštevajoč bodoče, sedaj še neznane spremembe v ustroju 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, pa predlog zakona v nasprotju z zveznim 
zakonom ne govori več o volitvah v posamezne zbore skupščin družbenopo- 
litičnih skupnosti, ampak le o volitvah v skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti. Na ta način se skuša zagotoviti uporabnost predloženega zakona tudi v 
prihodnje. 

Predlog zakona izhaja iz dosedanjih izkušenj in prakse, po kateri v Slo- 
veniji nismo vodih posebnih volilnih imenikov v smislu zveznega zakona. 
Zastopali smo stališče, da je v ta namen primernejše, zlasti pa bolj racionalno, 
uporabljati kartoteko registra stalnega prebivalstva. Tako so občinske skupščine 
v letu 1966 sprejele svoje odloke o vodenju volilnega imenika v obliki kartoteke 
in sicer na podlagi določb 13. člena zakona o volilnih imenikih, v skladu z 
navodilom republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo iz leta 1965. 

Predlog zakona o evidenci volilne pravice uveljavlja načelo, da je register 
stalnega prebivalstva tisto mesto, kjer se vodi stalna evidenca splošne volilne 
pravice, volilni imeniki pa se sestavljajo za vsake volitve na podlagi te evidence. 
To načelo je izpeljano skozi ves zakon, pri čemer so upoštevane nekatere določbe 
zveznega zakona, da bi se zagotovila potrebna enotnost glede volitev v skup- 
ščine vseh družbenopolitičnih skupnosti. 

Zakon je bil predhodno kot osnutek poslan v razpravo vsem občinskim 
skupščinam in vsem občinskim sodiščem ter zainteresiranim republiškim orga- 
nom in organizacijam. Velika večina anketiranih organov se strinja z osnovnim 
konceptom zakona in ga pozitivno ocenjuje, le ena občina predlagani koncept 
zakona v celoti zavrača. 

Predlog zakona določa, da se stalna evidenca splošne volilne pravice vodi v 
registru stalnega prebivalstva, v katerem je volivec vpisan po svojem stalnem 
prebivališču. Na podlagi te evidence se sestavljajo volilni imeniki za vsake vo- 
litve po voliščih (ne več izpiski iz volilnega imenika). Predlog ne določa na- 
tančneje, ah se volilni imeniki sestavljajo na podlagi osebne ali družinske karto- 
teke, ker sta obe kartoteki sestavni del registra. Res je, da je osebna kartoteka 
za sestavljanje volilnih imenikov neprimerna, ker je urejena po strogi abecedi. 
Najbrž bo tako kot doslej vir za sestavitev volilnih imenikov družinska karto- 
teka (gospodinjski list), ki je urejena po naseljih oz. ulicah in hišnih številkah. 
Menimo, da preciziranje teh vprašanj ni stvar zakona, ampak izvršilnih pred- 
pisov. 

Pomembnejšo novost predstavljata dopolnilni evidenci splošne volilne pra- 
vice, ki ju uvaja 11. člen predloga zakona. Gre namreč za to, da se v posebnih 
evidencah vodi splošna volilna pravica tistih oseb, ki jih je že zvezni zakon 
obravnaval posebej in glede katerih ni mogoče splošne volilne pravice voditi v 
registru stalnega prebivalstva. 

Pripombe k dopolnilni evidenci volivcev, stalno odseljenih iz Jugoslavije, so 
precej številne. Bistvo pripomb je, da oseb, stalno odseljenih iz Jugoslavije, ni 
mogoče voditi v evidencah in jih vpisovati v volilni imenik, ker svoje volilne- 
pravice ne bodo mogli uveljaviti, zaradi česar bodo slabši volilni rezultati (pri- 
kazana bo večja abstinenca), in da je težko opredeliti pojem »stalno odseljenih 
iz Jugoslavije«. 

To področje je zelo občutljivo in je predlagatelj pričakoval, da bo pred- 
lagana ureditev sprožila številne pripombe, katerih pa ni mogoče sprejeti iz 
naslednjih razlogov: 
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1. Volilna pravica je ustavna pravica vsakega občana SFRJ, ki jo lahko iz- 
gubi le na dva načina 

— z izgubo državljanstva 
—• s pravnomočno sodno odločbo o odvzemu opravilne sposobnosti. 
To pomeni, da mora pristojni organ voditi evidenco splošne volilne pravice 

tudi glede vseh tistih občanov, ki so odšli v tujino, saj s tem volilne pravice 
niso izgubili. 

2. Glede oseb, ki so začasno na delu v tujini, velja, da se še naprej vodijo 
v registru stalnega prebivalstva in da velja za njih enak režim kot za vse za- 
časno odsotne volivce, kar pomeni, da se obvezno vpisujejo v volilne imenike. 
Zaradi tega jih predlog zakona posebej sploh ne omenja, čeprav bi — po mnenju 
nekaterih —r tudi teh občanov ne smeli vpisovati v volilne imenike. 

3. Kdaj je koga šteti za stalno odseljenega iz Jugoslavije, je vprašanje, ki 
ga deloma rešuje predlog zakona v 12. členu, delno to vprašanje ureja pravilnik 
o registru stalnega prebivalstva in pojasnilo RSNZ št. ll/ll-S-204/1-69, delno 
pa okrožnica zavoda SR Slovenije za statistiko z dne 23. 3. 1970 št. 053/03-2/70. 
Pogoj za vpis volivcev v evidenco stalno odseljenih iz Jugoslavije pa je že tako 
izbris iz registra stalnega prebivalstva, ki ga bo pristojni organ izvršil prav na 
podlagi citiranih aktov. 

4. Vprašanje volilne udeležbe oziroma neudeležbe občanov, ki so v tujini, 
ni stvar predloženega zakona. Ta problem mora urediti zakon o volitvah, ki naj 
določi, ali se pri ugotavljanju volilnih izidov upoštevajo volivci, ki so na dan 
volitev v tujini, ali ne. Podobno velja glede ugotavljanja izida referenduma. 

5. Tudi zvezni zakon o volilnih imenikih, ki velja za volitve zveznih po- 
slancev, na podoben način ureja vprašanje volilne pravice oseb, stalno odse- 
ljenih iz Jugoslavije. Menimo, da mora biti to vprašanje urejeno enotno za 
volitve v skupščine vseh družbenopolitičnih skupnosti. 

Mnenja smo, da bi bilo treba v predpisih, ki urejajo evidenco prebivališča 
in prijavno-odjavno službo, zagotoviti stalno in ažurno evidentiranje občanov, 
ki so bodisi začasno bodisi stalno v tujini; v predpisih, ki urejajo volitve v 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti, pa bi morali zagotoviti, da bi tudi 
naši občani-volivci v tujini lahko uveljavili svojo volilno pravico pri naših 
diplomatskih oz. konzularnih predstavništvih ali pa kako drugače. 

V zvezi s sestavitvijo splošnih volilnih imenikov daje predlog zakona štu- 
dentom oziroma učencem možnost, da se odločijo, ali bodo volili v kraju stalnega 
prebivališča ali v kraju šolanja. V ta namen vodijo pristojni organi pri vsako- 
kratnih volitvah posebne sezname, da ne bi prišlo do tega, da bi bil volivec- 
učenec vpisan v dveh volilnih imenikih ali pa v nobenem. 

Novost v predlogu zakona je, da ne pozna več komisije za volilne imenike. 
Te komisije so po zveznem zakonu ustanavljale občinske skupščine, njihova 
naloga pa je bila, potrjevati izpiske iz volilnih imenikov in odločati o zahtevah 
za popravek volilnega imenika. Skoraj vsi anketirani organi vidijo v komisiji 
popolnoma nepotreben, zgolj formalni organ. Funkcije prejšnje komisije pre- 
vzema po predloženem osnutku upravni organ, ki sam potrdi volilne imenike in 
odloča o zahtevah za popravek volilnih imenikov, sodno varstvo pa je zagotov- 
ljeno tako kot po prejšnji ureditvi. 

Glede volilnih imenikov delovnih ljudi in volilnih imenikov študentov ozi- 
roma učencev v predlogu ni posebnih novosti. Gre za že znane principe; pred- 
log uvaja le nekatere izboljšave v postopku, uskladitve z ustavnimi amandmaji 
in druge manj pomembne spremembe. 
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Glede rokov za posamezna opravila in dejanja so bile v glavnem upošte- 
vane pripombe anketiranih organov, tako da so nekateri roki podaljšani; me- 
nimo, da so sedaj roki primerni vsem zahtevam postopka pri sestavljanju 
volilnih imenikov. 

Predlog zakona upošteva tudi obstoj centralnega registra stalnega prebival- 
stva, ki je bil ustanovljen z zakonom v letu 1970. Predvideva se, da bo v prihod- 
nosti prevzel centralni register vse naloge v zvezi s sestavljanjem volilnih 
imenikov. Ker pa sedaj po navedbah zavoda SR Slovenije za statistiko ta možnost 
še ni zagotovljena, ni bilo mogoče centralnega registra povsem upoštevati. 
Predlog pa daje fakultativno možnost upravnemu organu, da prepusti central- 
nemu registru vse naloge v zvezi s sestavljanjem volilnih imenikov, če ima 
centralni register za to potrebne evidence. Razvoj bo pokazal, koliko in kdaj bo 
možnost uporabe centralnega registra zagotovljena. 

V predlogu zakona so upoštevane vse pripombe zakonodajno-pravne komi- 
sije skupščine SR Slovenije k osnutku zakona o stalni evidenci splošne volilne 
pravice in o volilnih imenikih z dne 18. maja 1972. pripombe odbora republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije za družbenopolitični sistem in notranjo 
politiko z dne 24. maja 1972 ter pripombe začasne komisije enotnega zbora 
delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za družbenopolitične odnose. Po- 
samezne določbe v predlogu zakona so formulirane v skladu z navedenimi pri- 
pombami. 

Predlagatelj, pa ni sprejel pripombe odbora republiškega zbora skupščine 
SR Slovenije za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, ki se nanaša na 
V. poglavje predloga zakona in ki se glasi: »Predlagatelj naj razmotri, ali ne bi 
bilo umestno, da bi se v zvezi s: postopkom sklicevali na določbe o postopku iz 
19. do 23. člena. V tem poglavju bi obravnavali samo tiste določbe, ki so res 
specifične za sestavljanje volilnega imenika delovnih ljudi, študentov oziroma 
učencev.« 

Predlagatelj je mnenja, da te pripombe ni primerno sprejeti zaradi tega, 
ker gre za normiranje postopka glede različnih vrst volilnih imenikov. Čeprav 
je videti, da gre za ponavljanje, menimo, da je to v prid sistematiki in jasnosti 
zakona. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. septembra 1972 obravnaval predlog 
zakona o evidenci volilne pravice, ki ga je skupščini predložil v obravnavo 
izvršni svet. 

V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da je predlog zakona grajen na 
osnovi veljavnega volilnega sistema, ki ustreza sedanji strukturi skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti. Spremembe v skupščinskem sistemu, ki jih bo 
prinesla druga faza ustavnih sprememb, bodo prav gotovo vplivale tudi na ta 
zakon, vendar je kljub temu potrebno s tem zakonom že sedaj urediti vprašanje 
evidentiranja volilne pravice in sestavljanja volilnih imenikov, ko ni mogoče 
čakati nove ustave in novega volilnega sistema. Ta zakon je treba sprejeti že 
zaradi morebitnih nadomestnih volitev, izvedb referendumov in zaradi volitev 
v organe upravljanja delovnih organizacij, društev in krajevnih skupnosti. 
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V razpravi o posameznih določbah predloga zakona člani odbora niso imeli 
pripomb in predlogov, saj so ugotovili, da je predlagatelj v bistvu upošteval vse 
pripombe odbora, ki so bile izražene, ko je odbor obravnaval osnutek zakona. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Stane 
Petek. 

St.: 013-5/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za družbenopolitične 
odnose — poročilo z dne 21. 9. 1972, št. 013-5/72 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 19 
9. 1972, št. 013-5/72. 

OSNUTEK ZAKONA 
o poravnalnih svetih 

1. člen 
Poravnalni sveti so družbeni organi, ki pomagajo pri razvijanju dobrih od- 

nosov med občani, člani delovnih skupnosti, organizacijami in občani ter med 
organizacijami (v nadaljnjem besedilu: stranke), s tem da posredujejo pri 
sporazumni odpravi sporov v njihovih medsebojnih razmerjih. 

2. člen 
Pri razvijanju dobrih odnosov med strankami obravnavajo poravnalni sveti 

vse spore, razen če gre za zahtevke, s katerimi stranke po veljavnih predpisih 
ne morejo prosto razpolagati. 

Ce se stranki v pogodbi dogovorita, da bosta v primeru spora predložili 
zadevo poravnalnemu svetu, ni dopustna pravdna pot, dokler spora ne obrav- 
navata pred poravnalnim svetom. 

3. člen 

Poravnalni svet se lahko ustanovi pri krajevni skupnosti, za posamezno 
območje, pri organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji. 

4. člen 

Poravnalni svet deluje v sestavi najmanj treh članov. 
Funkcija članov poravnalnega sveta je častna. 

5. člen 

Poravnalni svet posreduje na predlog strank ali na lastno pobudo. 
Udeležba v postopku pred poravnalnim svetom je prostovoljna. V tem po- 

stopku ni mogoče proti nikomur uporabiti nikakršnih prisilnih sredstev in tudi 
ne izreči kazni, če se vabilu ne odzove ali noče dati izjave. 
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6. člen 

Poravnalni svet sme posredovati le v navzočnosti obeh prizadetih strank ali 
njunih zakonitih zastopnikov. 

Pred poravnalnim svetom lahko dajejo poleg prizadetih strank pojasnila 
tudi drugi, če utegne to omogočiti sporazumno odpravo spora. 

7. člen 

Posredovanje poravnalnega sveta ne vpliva na zastaralne in prekluzivne 
roke. 

8. člen 

Obravnavanje pred. poravnalnim svetom je javno, razen če katera od strank 
temu ne ugovarja. 

9. člen 

Postopek pred poravnalnim svetom je neposreden, usten, hiter in brezplačen. 
V postopku pred poravnalnim svetom se ne plačujejo takse. 

10. člen 

Ce se prizadeti stranki pred poravnalnim svetom sporazumeta, kako bosta 
odpravili spor, se na njuno zahtevo napravi o takem sporazumu listina. 

Sporazum pred poravnalnim svetom ima pomen izvensodne poravnave. 

11. člen 

Pogoje za delo poravnalnega sveta zagotavlja ustanovitelj. 
Poravnalni svet obvešča ustanovitelja o problematiki, ki jo opaža pri svo- 

jem delu in o obsegu svojega dela. 
12. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o poravnalnih 
svetih (Uradni list SRS, št. 36/67). 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvensodno poravnavanje spornih razmerij med občani ali organizacijami je 
bilo po drugem odstavku 133. člena zvezne ustave poverjeno poravnalnim sve- 
tom. Področje poravnalnih svetov je bilo urejeno s splošnim zakonom o porav- 
nalnih svetih (Uradni list SFRJ, št. 23/67), ki je vseboval tako načela delovanja 
kot tudi splošne določbe o organizaciji. V skladu z načeli tega zakona je skup- 
ščina SR Slovenije sprejela zakon o poravnalnih svetih (Uradni list SRS, 
št. 36/67). . . . 

V tretji točki prvega odstavka XXXI. amandmaja k zvezni ustavi je dolo- 
čeno, da bodo odnosi, ki jih urejajo členi 124—159 zvezne ustave, urejeni z repu- 
bliškim oziroma s pokrajinskim zakonom, če ni z amandmaji XX do XLI dolo- 
čeno, da se urejajo z zveznim zakonom. Splošni zakon o poravnalnih svetih je 
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nehal veljati na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71). 

Republiška ustava določa v 4. odstavku XLIII. amandmaja (Uradni list SRS, 
št. 51/71), da lahko zakon glede organizacije in delovanja poravnalnih svetov 
določi temeljna načela. S tem je omogočeno, da delovni ljudje in občani samo- 
stojno urejajo odnose v občini, krajevni skupnosti, samoupravni interesni skup- 
nosti in v organizaciji združenega dela. 

V skladu z načeli republiškega zakona je ustanavljanje, organizacija in po- 
stopek poravnalnih svetov predmet urejanja avtonomne zakonodaje (statutov) 
občin, krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij zdru- 
ženega dela in drugih organizacij. 

Dosedanji republiški zakon o poravnalnih svetih je določal, da so porav- 
nalni sveti samostojni in neodvisni družbeni organi za posredovanje pri izven- 
sodnem reševanju sporov med občani, občani in organizacijami in organizacijami 
med seboj. Poravnalni sveti so bili upravičeni obravnavati vse spore, v katerih 
smejo stranke s svojimi zahtevki prosto razpolagati. Zakon je predpisoval orga- 
nizacijo, sestavo in postopek pred poravnalnimi sveti, kar glede na citirani 
XLIII. amandma k ustavi SRS ni več v pristojnosti republiške zakonodaje. 

Delovanje poravnalnih svetov je pomembno predvsem iz razloga, ker lahko 
kot družbeni organi učinkoviteje kot sodišča vplivajo na pravilni razvoj od- 
nosov med občani, obenem pa bi mogli razbremeniti sodišča splošne pristoj- 
nosti z reševanjem manj pomembnih zadev, ki najbolj bremenijo zlasti občinska 
sodišča. 

Statistični podatki kažejo, da je učinkovitost delovanja poravnalnih svetov 
v zadnjem obdobju precej oslabela. V letu 1964 je bilo na območju SR Slovenije 
607 poravnalnih svetov, ki so prejeli v reševanje 9986 zadev, od katerih so rešili 
s poravnavo 6539 zadev. V letu 1967 je 541 poravnalnih svetov prejelo v reše- 
vanje 6269 zadev in uspešno rešilo 4160 zadev. V letu 1969 so poravnalni sveti 
prejeli še 4527 zadev, od katerih so rešili 3049 zadev. V letu 1971 pa je 610 
poravnalnih svetov prejelo v reševanje le še 3934 zadev, s poravnavo pa so 
rešili 2667 zadev. Kljub povečanju števila poravnalnih svetov se je njihovo 
delo zmanjšalo za 62 %>, medtem ko se uspešnost poravnavanja ni zmanjšala, 
saj se giblje vsa navedena leta med 65 in 67 %. 

Zmanjšanje učinkovitosti dela poravnalnih svetov je treba nedvomno pri- 
pisati dejstvu, da so bila v začetku delovanja poravnalnih svetov sodišča močno 
angažirana pri njihovem delu in so nekaj let izvajala prakso, da so občane pred 
vložitvijo tožb zaradi lažjih kaznivih dejanj ali tožb zaradi manjših civilnih 
sporov predhodno napotovala na postopek pred poravnalnimi sveti. Zadnja 
leta so sodišča tako prakso in tudi skrb za delovanje poravnalnih svetov opu- 
stila. Skrb za aktivnost poravnalnih svetov so prevzele občinske konference 
SZDL. 

Osnutek zakona vsebuje enaka načela kot doslej, izpušča pa podrobnejše 
določbe o organizaciji in delovanju poravnalnih svetov. Pomembna novost je 
določba 2. odst. 2. člena, po kateri ni dopustna pravdna pot, če sta se stranki s 
pogodbo dogovorili, da bosta v primeru spora predložili zadevo najprej porav- 
nalnemu svetu in ne naravnost na sodišče. Ta zakonska določba ne ureja pravd- 
nega postopka, pač pa le opozarja na dispozicijsko pravico strank. Omenjena 
pogodbena klavzula ima značaj pogodbe civilnega procesnega prava in ni v 
nasprotju z zakonom o pravdnem postopku. Take pogodbe niso neznane naši 
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praksi, saj vsebujejo podobne klavzule pogodbe o proizvodnem sodelovanju med 
kmeti in kmetijskimi organizacijami združenega dela. 

Poravnalni sveti naj tudi v bodoče poslujejo kot družbeni organi, ki so- 
delujejo pri poravnavanju sporov bodisi na iniciativo občanov ali na lastno 
iniciativo. Strankam je prepuščeno, da zahtevajo izločitev javnosti. 

Poravnalni sveti naj bi tudi v bodoče delovali zborno, vendar pri tem način 
volitev, mandatna doba in sestava poravnalnega sveta ni več predmet repu- 
bliškega zakona, ampak se ta vprašanja urejajo v statutih ustanoviteljev. 

Zakon ne precizira, kdo sme ustanavljati poravnalne svete. V 3. členu z 
ohlapno dikcijo nakazuje na številne možnosti ustanovitve poravnalnih svetov. 
Posebej je poudarjena ustanovitev poravnalnih svetov pri krajevnih skup- 
nostih, kjer je bilo doslej ustanovljenih največ poravnalnih svetov, pri organi- 
zacijah združenega dela in drugih organizacijah. Omogočena pa je ustanovitev 
poravnalnih svetov tudi za območja, ki so ožja (vas, naselje) oziroma širša od 
območja krajevne skupnosti. Ustanovitelji so dolžni zagotoviti pogoje za delo- 
poravnalnih svetov. 

Med načeli postopka poudarja zakon ustnost, neposrednost, javnost, brez- 
plačnost. 

Ker so poravnalni sveti družbeni organi, ne pa podaljšana roka sodišč, je 
udeležba strank pred poravnalnimi sveti prostovoljna in zoper nikogar ni mogoče 
uporabiti prisilnih sredstev. Prav tako tudi posredovanje poravnalnih svetov 
ne vpliva na tek zastaralnih in prekluzivnih rokov. Zato morajo stranke, ki 
dopuščajo možnost, da posredovanje poravnalnih svetov ne utegne biti uspešno,, 
paziti na roke za eventualno vložitev tožbe oziroma predloga za kazenski 
pregon. 

Kot pomemben razlog, da poravnalni sveti niso v celoti odigrali svoje vloge 
in širše zaživeli zlasti v večjih središčih, se često poudarja, da poravnave, skle- 
njene pred poravnalnimi sveti, ne predstavljajo izvršilnega naslova. To nekatere 
stranke zelo moti, saj morajo, če nasprotna stranka ne realizira poravnave, 
sprožiti spor pred sodiščem in šele na podlagi sodne odločbe predlagati izvršbo. 
To pa v celoti postopek zavleče. Ob sedanjih procesnih predpisih ni mogoče v 
tem pogledu ničesar spremeniti, zato osnutek zakona povzema sedanjo določbo,, 
po kateri ima sporazum pred poravnalnim svetom pomen izvensodne poravnave. 

Predlagani zakon za SR Slovenijo ne bo imel nobenih finančnih posledic. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Dom- 
žale, Postojna, Sevnica, Trebnje in Velenje, ter delegat mesta Ljubljane so na 
svojem 25. zasedanju dne 18. 9. 1972 obravnavali osnutek zakona o poravnalnih 
s vetih. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Piran in Tolmin. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na 
zasedanju, ta stališča republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da jih v 
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smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojni zbor obravnava in 
zavzame do njih svoje stališče. 

K drugemu odstavku 5. člena je bilo izraženo mnenje, da bi ga bilo 
treba dopolniti v tem smislu, da je udeležba pred poravnalnim svetom obvezna 
za tistega, ki sproži postopek. (Delegata občine Piran in Tolmin.) 

Predlagano je tudi bilo, da se temu členu doda nov tretji odstavek, v 
katerem naj se določi, da je za kazniva dejanja z zasebno tožbo ali na predlog 
za civilne spore majhne vrednosti ter za spore, ki se rešujejo v nepravdnem 
postopku, pred uvedbo kazenskega postopka in vložitvijo civilne tožbe oziroma 
predloga o nepravdnem postopku obvezno obravnavanje pred poravnalnim sve- 
tom. Brez tega naj ne bi bilo mogoče začeti postopka pred sodiščem. Danes so 
namreč sodišča precej obremenjena s takimi zadevami, ki so sicer manjšega 
pomena, vendar so zaradi svoje številčnosti družbeno pomembna. Poravnalni 
sveti bodo poleg tega gotovo bolj radikalno reševali nekatere zadeve, ker so 
bolj seznanjeni z mnogimi dejstvi, s katerimi sodišče ni seznanjeno. Če tega ni 
mogoče urediti v tem, pa bi bilo treba urediti v ustreznih procesnih zakonih. 
(Piran.) 

K besedilu 7. člena je bilo predlagano, da se spremeni v tem smislu, da 
bi posredovanje poravnalnega sveta vplivalo na mirovanje zastaralnih in pre- 
kluzivnih rokov, vendar največ do treh mesecev, ker je v tem času mogoče 
ugotoviti, ali je sporazum možen ali ne. (Celje, Piran.) 

V zvezi z drugim odstavkom 10. člena je bilo izraženo mnenje, da je 
odstavek v nasprotju z določbo drugega člena, po kateri ni dopustna pravdna 
pot, dokler stranki ne obravnavata spora pred poravnalnim svetom. Po tej 
določbi naj bi bil sporazum le formalnega značaja in nima izvršilnega naslova 
in se lahko vedno krši. Zato naj bi se drugi odstavek 10. člena dopolnil tako, 
da bi se glasil: »Sporazum pred poravnalnim svetom ima izvršilni naslov.« 
(Piran, Tolmin.) 

Št.: 732-3/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. septembra 1972 obravnaval osnutek 
zakona o poravnalnih svetih, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni 
svet. 

V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da ima predloženi osnutek 
zakona prehodni značaj, saj bo treba izdati nov zakon, ko bo s sprejemom nove 
ustave opredeljen ustavnopravni položaj pravosodnih organov. 

V konkretni razpravi o posameznih določbah predloženega osnutka zakona 
pa so člani odbora imeli naslednji pripombi: 

K 2. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči drugi odstavek tega člena. 
Izraženo je bilo namreč stališče, da ta določba ne spada v ta zakon, pač pa v 
zakonik o pravdnem postopku, le-ta pa je v pristojnosti federacije. Predlagano 
besedilo je po mnenju nekaterih članov odbora celo v nasprotju s sedaj veljav- 
nim zveznim zakonikom o pravdnem postopku, ko po tem zakonu ni mogoče 
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obvezovati pravdne stranke, da rešujejo spore pred izvensodnimi institucijami 
poravnavanja sporov. 

K 7. členu: Člani odbora so ugotovili, da po sedaj veljavnih procesnih 
predpisih zakonikov o pravdnem in kazenskem postopku s posredovanjem 
poravnalnega sveta ni mogoče vplivati na zastaralne in prekluzivne roke, kljub 
temu pa so opozorili na ta problem, saj so nekateri zastaralni in prekluzivni 
roki tako kratki, da se občani v teh zadevah poravnalnih svetov ne bodo mogli 
posluževati. Zlasti velja to za kazenske zadeve po zasebni tožbi, kjer je za vlo- 
žitev zasebne tožbe določen rok treh mesecev, teh sporov pa je med občani 
precej. Ob spremembah zveznih predpisov na omenjenem področju bo treba 
težiti k temu, da se zastaralni in prekluzivni roki pretrgajo, če bodo občani 
poverili reševanje sporov poravnalnemu svetu. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora 
Martin Košir. 

St.: 732-3/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

Komisija za pravosodje skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 28. 9. 1872, 
št. 732-3/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 19. sep- 
tembra 1972 obravnavala osnutek zakona o poravnalnih svetih, ki ga je skup- 
ščini predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je predstavnik predlagatelja poudaril, da ima predloženi 
zakon značaj prehodnega zakona in da bo treba izdati nov zakon, ko bo z novo 
ustavo na novo opredeljen ustavnopravni položaj pravosodnih organov. Pred- 
lagani zakon je treba sprejeti, saj ustavni amandma XLIII k ustavi SR Slovenije 
v 13. podtočki 4. točke določa, da zakon lahko glede organizacije in delovanja 
poravnalnih svetov določi le temeljna načela. Ustavni zakon za izvedbo ustavnih 
amandmajev XX!V do Lil k ustavi SR Slovenije pa v 19. členu v 10. točki — 
a) določa, da je treba do 31. decembra 1972 uskladiti z ustavnimi amandmaji 
sedaj veljavni zakon o poravnalnih svetih. 

Komisija v načelni razpravi k osnutku zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona pa je komisija sprejela 

naslednjo pripombo: 
K 2. členu: Po mnenju komisije v drugem odstavku predlagana rešitev 

ni sprejemljiva in je v nasprotju z zakonom o pravdnem postopku, ki sodi v 
zakonodajno pristojnost federacije. Gre za omejitev pravic strank glede uve- 
ljavljanja sodnega varstva. Procesna predpostavka ne sodi v materijo tega 
zakona, temveč v zakon o pravdnem postopku. Nadalje je bilo opozorjeno, da bi 
predlagana rešitev lahko imela za posledico, da bi stranka — na primer v sporih 
zaradi motenja posesti — zamudila rok za vložitev tožbe. 

St.: 732-3/72 
Ljubljana, 19. 9. 1972 
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OSNUTEK ZAKONA 

o zemljiškem katastru 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Z zemljiškim katastrom se zagotavljajo podatki o zemljiščih, ki omogočajo 
vodenje pravnih evidenc o nepremičninah, urejanje premoženjskopravnih raz- 
merij, odmero prispevkov in davkov od nepremičnin, regionalno in urbanistično 
planiranje in urejanje ter druge dejavnosti, za katere so potrebni podatki o 
zemljiščih oziroma nepremičninah. 

Zadeve zemljiškega katastra so splošnega pomena za SR Slovenijo. 

2. člen 

Za zemljiški kataster veljajo v SR Sloveniji enoten sistem, ki je določen 
s tem zakonom, in enotni tehnični normativi, določeni na njegovi podlagi. 

3. člen 

Za zadeve zemljiškega katastra so v mejah pravic in dolžnosti, ki so do- 
ločene s tem zakonom, pristojne SR Slovenija in občine. 

Upravne in upravno-strokovne zadeve s področja zemljiškega katastra 
opravljajo geodetska uprava SR Slovenije in občinski upravni organi za geo- 
detske zadeve. 

Strokovno-operativna dela s področja zemljiškega katastra opravljajo geo- 
detske delovne organizacije, ki so za to ustanovljene oziroma pooblaščene v 
skladu z zakonom. 

4. člen 

Zemljiški kataster se vodi po katastrskih občinah. 
Katastrska občina obsega vsa zemljišča, ki glede lastninske pripadnosti 

gravitirajo na eno naselje; za dve ali več manjših naselij se lahko ustanovi ena 
sama katastrska občina. 

Za mesta in mestna naselja se lahko ustanovi več katastrskih občin. 
Število, območja in imena katastrskih občin določi občinska skupščina po 

predhodnem mnenju geodetske uprave SR Slovenije. 
Manjši popravki meja katastrskih občin, ki so posledica rekonstrukcije 

objektov, regulacije vodnih tokov in podobno, ne štejejo kot spremembe območja 
katastrskih občin. 

5. člen 

Skupina teritorialno povezanih katastrskih občin, ki imajo enake ali po- 
dobne narave in gospodarske pogoje za kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo, 
sestavlja katastrski okraj. 

Število, območja in imena katastrskih okrajev določa izvršni svet skupščine 
SR Slovenije na predlog geodetske uprave SR Slovenije in po prejšnjem mnenju 
skupščin občin, v katerih območja segajo katastrski okraji. 

35 
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6. člen 

V zemljiškem katastru so vpisani kot nosilci pravic in obveznosti na po- 
sameznih parcelah njihovi lastniki oziroma imetniki pravice uporabe (v nadalj- 
njem besedilu: lastniki oziroma uporabniki). 

V primerih, ko je uradno uveden postopek odkupa, razlastitve, odvzema iz 
posesti ali arondacije zemljišč, se lahko na zahtevo lastnika oziroma uporabnika 
vpiše tudi dejanski uživalec, če se ta s tem strinja. 

7. člen 

Podatki zemljiškega katastra se ugotavljajo, določajo in evidentirajo glede 
na parcelo. 

Parcela je del zemljiške površine, ki je enake vrste rabe, pripada istemu 
lastniku oziroma uporabniku, in leži v eni katastrski občini. 

8. člen 

Vpisi in vriši v zemljiškem katastru se smejo opraviti le na podlagi listin, 
ki so predvidene s tem zakonom, in na podlagi uradnih ugotovitev, ki jih opra- 
vijo pristojni upravni organi za geodetske zadeve. 

9. člen 

Meje med parcelami različnih lastnikov oziroma uporabnikov (v nadaljnjem 
besedilu: posestne meje) se ugotavljajo v posebnem ugotovitvenem postopku, ki 
je predpisan s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: mejni ugotovitveni po- 
stopek) ali v sodnem postopku. 

Meje med parcelami istega lastnika oziroma uporabnika, ki so različne vrste 
rabe (v nadaljnjem besedilu: meje med vrstami rabe), se ugotavljajo po de- 
janskem stanju v naravi. 

10. člen 

Posestne meje, ki se ugotavljajo v mejnem ugotovitvenem postopku oziroma 
v sodnem postopku, se morajo označiti s trajnimi in vidnimi znamenji (v na- 
daljnjem besedilu: zamejničiti). 

Tehnična navodila za zamejničenje posestnih meja izda geodetska uprava 
SR Slovenije. 

11. člen 

Posestne meje parcel, ki ležijo v katastrskih občinah ali njihovih delih, kjer 
je postavljena mreža navezovalnih točk po predpisih o geodetski izmeri, se 
evidentirajo s koordinatami v veljavnem koordinatnem sistemu. 

12. člen 

Podatki o posestnih mejah, ugotovljeni v mejnem ugotovitvenem postopku 
oziroma v sodnem postopku in evidentirani s koordinatami v veljavnem ko- 
ordinatnem sistemu, so dokaz o legi posestnih meja parcele. 

Geodetska uprava SR Slovenije določi za vsako katastrsko občino ali njen 
del posebej, od kdaj &o podane okoliščine iz prejšnjega odstavka. 
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13. člen 

Mejnih označb, postavljenim v mejnem ugotovitvenem postopku ali v 
sodnem postopku, ni dovoljeno uničevati, poškodovati ali premeščati. 

14. člen 

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč so dolžni dovoliti dostop na svoja 
zemljišča delavcem organov za geodetske zadeve in geodetskih delovnih organi- 
zacij zaradi opravljanja ogledov oziroma meritev v zvezi z zemljiškim katastrom. 

II. OBSEG IN VSEBINA PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 

15. člen 

Zemljiški kataster obsega naslednje podatke o zemljiščih: 
1. lego, obliko, površino in vrsto rabe ter lastnika oziroma uporabnika vsake 

parcele; 
2. katastrski razred in katastrski dohodek parcel, ki so namenjene za kme- 

tijsko in gozdarsko proizvodnjo; 
3. rodovitnost in proizvodno sposobnost kmetijskih in gozdnih zemljišč; 
4. posebne režime uporabe in razpolaganja z zemljišči, ki so določeni s 

predpisi pristojnih družbenopolitičnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: po- 
sebni prostorski režimi); 

5. statistične okoliše in druge uradne statistične enote; 
6. teritorialno razdelitev SR Slovenije in občin; 
7. druge podatke o zemljiščih, če je tako določeno z zakonom, predpisom 

izdanim na podlagi zakona ali z odlokom občinske skupščine. 

16. člen 

Glede na dejansko vrsto rabe se zemljišča evidentirajo v zemljiškem ka- 
tastru kot: 

1. katastrske kulture, če se uporabljajo oziroma če so namenjene za kme- 
tijsko in gozdarsko proizvodnjo; 

2. zemljišča pod stavbami in objekti, če so na njih stavbe aH objekti, 
oziroma če tem stavbam ali objektom služijo v neposredne funkcionalne namene; 

3. nerodovitna zemljišča, če se po svoji naravi ne dajo izkoriščati v kme- 
tijske ali gozdarske namene, in na katerih ni stavb ali objektov, oziroma se ne 
uporabljajo v funkcionalne namene teh stavb in objektov. 

17. člen 

Katatrske kulture so njive, vrtovi, plantažni sadovnjaki, ekstenzivni sa- 
dovnjaki, vinogradi, travniki, pašniki, gozdovi, trstičja, hmeljišča, plantaže hitro 
rastočih listavcev, grmičevja (variantni dodatek: ribezovi nasadi, njive- 
vinogradi, njive-sadovnjaki, travniki-sadovnjaki, pašniki-gozdovi, travniki-go- 
zdovi). 

Zemljišča se uvrstijo v katastrske kulture iz prejšnjega odstavka po nasled- 
njih merilih: 

35* 
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1. njive so zemljišča, ki se obdelujejo, in na katerih se gojijo poljščine, 
njivske vrtnine, jagodičje, sadike sadnega drevja in okrasnih rastlin, in sicer 
ne glede na to, če so ta zemljišča začasno neobdelana; 

2. vrtovi so zemljišča, na katerih se stalno gojijo povrtnine ah okrasne 
rastline v tržne namene; 

3. plantažni sadovnjaki so zemljišča, na katerih je strnjeno zasajeno sadno 
drevje ali sadno grmičevje, ki se oskrbuje po sodobnih pomotehničnih načelih; 

4. ekstenzivni sadovnjaki so zemljišča, na katerih je sadno drevje zasajeno 
v takem obsegu, da daje pretežni dohodek od zemljišča sadje; 

5. vinogradi so zemljišča, ki so strnjeno ali pretežno zasajena z vinsko trto; 
6. travniki so zemljišča obrasla s travo, ki se da ekonomično kositi vsaj 

enkrat letno; 
7. pašniki so zemljišča obrastla s travo, ki se ne da ekonomično kositi, 

možno pa jo je uporabiti za pašo; 
8. gozdovi so zemljišča, na katerih drevje, ki se da uporabiti za pridobi- 

vanje lesa; 
9. trsičja so zemljišča močvirnate narave, na katerih rastejo trstike, ki se 

dajo uporabiti za namene domačega gospodinjstva ali pa v tržne namene; 
10. hmeljišča so zemljišča, na katerih se goji hmelj; 
11. plantaže hitro rastočih listavcev so zemljišča posejana s topolom ali 

drugimi hitro rastočimi listavci; 
12. grmičevja so zemljišča, ki so pretežno obrastla z nesadnim grmičevjem. 
Podrobnejša merila za uvrščanje zemljišč v katastrske kulture določi geo- 

detska uprava SR Slovenije. 
18. člen 

V primerih, ko je na strnjenem' zemljiškem kompleksu enega lastnika 
oziroma uporabnika več vrst katastrskih kultur, se posamezna katastrska kul- 
tura evidentira v zemljiškem katastru le, če presega 200 kvadratnih metrov 
površine. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se površina zemljišča pod katastrsko 
kulturo, ki ne presega 200 kvadratnih metrov, prišteje katastrski kulturi, ki ta 
obseg presega oziroma katastrski kulturi z največjo površino. 

19. člen 

Zemljišča pod stavbami in objekti ter nerodovitna zemljišča se uvrstijo 
v posebne kategorije po nomenklaturi in merilih, ki jih določi geodetska uprava 
SR Slovenije. 

Zemljišča pod stavbami in objekti ter nerodovitna zemljišča se evidentirajo 
v zemljiškem katastru ne glede na njihovo površino, če se z drugim zakonom ne 
določi drugače. 

20. člen 

Vsaka katastrska kultura se v vsakem katastrskem okraju posebej razvrsti 
v ustrezno število katastrskih razredov, upoštevajoč naravne in gospodarske po- 
goje za doseganje dohodka v tem okraju. 

Okvire katastrskih razredov vsake katastrske kulture določi za vsak po- 
samezen katastrski okraj geodetska uprava SR Slovenije po predhodnem mne- 
nju občine, v čigar območje sega okraj. 
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21. člen 

Za vsako parcelo, ki je uvrščena v katastrsko kulturo, se v zemljiškem ka- 
tastru izračuna katastrski dohodek glede na njeno površino in na veljavne 
lestvice katastrskega dohodka. 

Lestvice katastrskega dohodka se določajo s posebnim zakonom. 

22. člen 

Za zemljišča, ki so po svoji naravi sposobna za kmetijsko in gozdarsko 
proizvodnjo (razen če niso uvrščena v zemljišča pod stavbami in objekti) se 
v zemljiškem katastru označita njihova rodovitnost in proizvodna sposobnost. 

Rodovitnost in proizvodna sposobnost zemljišč se določita z bonitiranjem 
zemljišč skladno z določbami tega zakona. 

23. člen 

Za zemljišča, za katera je na podlagi predpisov družbenopolitičnih skup- 
nosti določen poseben prostorski režim, se v zemljiškem katastru vpišejo zlasti 
naslednji podatki: 

1. vrsta posebnega prostorskega režima in čas njegove veljavnosti; 
2. lega in površina območja, ki je zajeta s posebnim prostorskim režimom. 
Podatki o vrsti posebnega prostorskega režima se izkažejo po osnovnih 

skupinah posebnih prostorskih režimov. 
Osnovne skupine posebnih prostorskih režimov in merila za njihovo raz- 

vrščanje v skupine določi geodetska uprava SR Slovenije. 

III. ZEMLJlSKOKiATASTRSKI OPERAT 

24. člen 

Podatki zemljiškega katastra se vodijo v zemljiškokatastrskem operatu. 
Zemljiškokatastrski operat se vodi enotno po katastrskih občinah. 
V primerih, ko območje katastrske občine sega v območje dveh ali več 

občin, vodi zemljiškokatastrski operat tista občina, ki jo sporazumno določijo 
prizadete občine. 

Zemljiškokatastrski operat je javna knjiga. 

25. člen 

Zemljiškokatastrski operat se posebej vodi za tiste podatke, ki tvorijo 
osnovo za vodenje pravnih evidenc o nepremičninah in za določanje prispevkov 
in davkov (v nadaljnjem besedilu: lastninsko-davčni katastrski operat) in po- 
sebej za ostale podatke (v nadaljnjem besedilu: prostorski katastrski operat). 

26. člen 

Lastninsko-davčni katastrski operat obsega tele dele: 
1. seznam parcel, v katerega se vpišejo vsi lastninsko-davčni podatki za vse 

parcele v katastrski občini; 
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2. posebne liste, v katere se vpišejo vsi lastninsko davčni podatki za vse 
parcele enega lastnika (ali skupine solastnikov z enakim lastniškim razmerjem) 
oziroma uporabnika (ali skupine souporabnikov z enakim souporabniškim raz- 
merjem) ; 

3. osnovni zemljiškokatastrski načrt, ki je grafični prikaz lege, oblike in 
meja parcel ter stavb in objektov; 

4. seznam koordinat mejnih točk, v katerega se vpišejo koordinate za vse 
mejne točke posestnih meja v katastrski občini; 

5. abecedni seznam lastnikov oziroma uporabnikov. 
Podatki lastninsko-davčnega katastrskega operata se morajo obdelati v zbir- 

nih pregledih stanja po posameznih elementih iz 1. točke prejšnjega odstavka. 

27. člen 
Listine, na podlagi katerih se izdela in vzdržuje lastninsko-davčni katastrski 

operat, se hranijo v zbirki listin. 
Skupaj z listinami se v zbirki listin hranijo tudi merski in računski podatki, 

ki so bili osnova za vpise in vriše v lastninsko-davčni katastrski operat. 

28. člen 
Prostorski katastrski operat obsega tele dele: 
1. seznam parcel, v katerem so vse parcele v katastrski občini razvrščene 

v posamezne skupine posebnih prostorskih režimov oziroma v kategorije glede 
na rodovitnost in proizvodno sposobnost, v statistične okoliše in druge statistične 
enote, v enote teritorialne razdelitve ozemlja in podobno; 

2. katastrski načrt, ki je grafični prikaz območij in elementov, ki izhajajo 
iz podatkov po 3., 4., 5., 6. in 7. točki 15. člena tega zakona; 

3. zbirni pregled površin po posameznih skupinah posebnih prostorskih 
režimov. 

29. člen 
Podrobnejšo vsebino delov zemljiškokatastrskega operata določi geodetska 

uprava SR Slovenije. 

IV. IZDELAVA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 

1. Obseg izdelave in pristojnosti 

30. člen 

Izdelava zemljiškega katastra obsega naslednja opravila: 
1. ugotavljanje in zamejničenje po&estnih meja parcel; 
2. zemljiškokatastrsko izmero; 
3. bonitiranje zemljišč; 
4. katastrsko klasifikacijo zemljišč; 
5. javno razgrnitev podatkov, ki so dobljeni z zemljiškokatastrsko izmero; 
6. naložitev lastninsko-davčnega katastrskega operata; 
7. naložitev prostorskega katastrskega operata. 
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31. člen 

Zemljiški kataster se izdela na podlagi srednjeročnih in letnih programov 
del, ki jih sprejemajo in financirajo: 

1. SR Slovenija in občine skupaj na podlagi medsebojnega dogovora za 
opravila iz 2., 4. in 6, točke prejšnjega člena; 

2. SR Slovenija za opravila iz 3. točke prejšnjega člena; 
3. občine za opravila iz 1., 5. in 7. točke prejšnjega člena. 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, financira SR Slovenija v celoti 

opravila iz 2., 4. in 6. točke prejšnjega člena za območja, v katerih še ni zem- 
ljiškega katastra, SR Slovenija in občine pa skupaj financirajo mehanografsko- 
elektronsko obdelavo podatkov v zvezi z naložitvijo prostorskega katastrskega 
operata v republiškem računskem centru. 

(VARIANTA I. ODSTIAVKA: Zemljiški kataster se izdela na podlagi sred- 
njeročnih in letnih programov del, ki jih sprejemajo in financirajo SR Slo- 
venija in občine skupaj na podlagi medsebojnega dogovora.) 

2. Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja 

32. člen 

Za celo območje, kjer se pripravlja zemljiškokatastrska izmera, se morajo 
pred pričetkom izmere ugotoviti in zamejničiti posestne meje parcel. 

Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel se opravi v mejnem 
ugotovitvenem postopku, ki ga vodi občinski upravni organ za geodetske zadeve. 

33. člen 

Mejni ugotovitveni postopek se izvede na kraju samem v navzočnosti pri- 
zadetih lastnikov oziroma uporabnikov; ti morajo biti povabljeni k sodelovanju 
vsaj 8 dni pred začetkom postopka. 

34. člen 

V mejnem ugotovitvenem postopku se s soglasjem vseh navzočih lastnikov 
oziroma uporabnikov ugotovijo in zamejničijo mejne točke na posestnih mejah 
parcele. 

Po dokončanih opravilih iz prejšnjega odstavka sestavi vodja postopka 
ugotovitveni zapisnik, ki ga podpišejo vsi prizadeti lastniki oziroma uporabniki. 
Ugotovitveni zapisnik se sestavi na način, ki ga določi geodetska uprava SR 
Slovenije. 

Ugotovitveni zapisnik, sestavljen in podpisan po določbah prejšnjega od- 
stavka, je osnova za določitev posestnih meja parcel v zemljiškem katastru in 
v zemljiški knjigi. 

35. člen 

Ce se v mejnem ugotovitvenem postopku ne doseže soglasje med lastniki 
oziroma uporabniki glede posestnih meja parcel, pozove vodja postopka priza- 
dete lastnike oziroma uporabnike, da v 30 dneh sprožijo sodni postopek za 
ugotovitev posestnih meja; če ti v navedenem roku ne sprožijo sodnega postop- 
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ka, ugotovi vodja postopka mejo na podlagi podatkov obstoječega zemljiškega 
katastra. 

Ce se posamezni lastniki oziroma uporabniki ne odzovejo vabilu na mejni 
ugotovitveni postopek, pa je izkazano, da so vabilo prejeli, se ugotovijo po- 
sestne meje na podlagi izjiav navzočih lastnikov oziroma uporabnikov; v takem 
primeru pozove vodja postopka odsotne lastnike oziroma uporabnike, da v 
določenem roku v njegovih uradnih prostorih podpišejo ugotovitveni zapisnik. 

Če se lastniki oziroma uporabniki ne odzovejo na ponovni poziv, ali če ne 
podpišejo zapisnika, postopa vodja postopka po določbah prvega odstavka tega 
člena. 

Odločitev vodje postopka, da sam ugotovi posestne meje na podlagi ob- 
stoječega zemljiškega katastra v primerih iz prejšnjih odstavkov, ne posega 
v lastninske in druge pravice lastnikov oziroma uporabnikov. 

36. člen 

O vseh dokončnih odločitvah glede posestnih meja mora sodišče obvestiti 
pristojni občinski upravni organ za geodetske zadeve. 

37. člen 

Ce se v mejnem ugotovitvenem postopku ugotovi posestna meja v nasprotju 
s pogoji, ki so določeni s predpisom družbenopolitične skupnosti, mora vodja 
postopka o tem obvestiti pristojni občinski upravni organ za urbanizem. 

3. Zemljiškokatastrska izmera 

38. člen 

Zemljiškokatastrska izmera obsega: 
1. geodetsko snemanje posestnih meja parcel, meja med vrstami rabe 

zemljišča in razmejitvenih črt med različnimi posebnimi prostorskimi režimi 
oziroma razmejitvenih črt teritorialne razdelitve ozemlja in uradnih statističnih 
enot; 

2. ugotavljanje lastnikov oziroma uporabnikov parcel; 
3. ugotavljanje vrste rabe zemljišč; 
4. izdelavo izvirnikov zemljiškokatastrskih načrtov in izračun površin 

parcel. 
39. člen 

Zemljiškokatastrska izmera temelji na tehničnih osnovah geodetske izmere 
in sestavlja z njo enoten tehnični sistem. 

Podatki o zemljiščih in objektih, ki se dobijo z geodetsko izmero, se ne- 
posredno uporabijo tudi za zemljiškokatastrsko izmero, če so po svoji vsebini 
in natančnosti za to uporabni. 

40. člen 

Geodetska snemanja morajo biti navezana na mrežo navezovalnih točk, ki 
se postavijo po predpisih o geodetski izmeri. 
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41. člen 

Lastniki oziroma uporabniki parcel se ugotavljajo s terensko identifikacijo 
lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, ki so vpisani v zemljiški knjigi. 

V teku zemljiškokatastrske izmere se smejo vpisati novi lastniki oziroma 
uporabniki zemljišč le na podlagi ustreznega sodnega sklepa. 

42. člen 

Po dokončanih opravilih iz 1. do 3. točke 38. člena tega zakona se izdelajo 
izvirniki zemljiškokatastrskih načrtov, izračunajo površine parcel ter pripravijo 
osnutki posestnih listov. 

Elaborat zemljiškokatastrske izmere pregleda geodetska uprava SR Slo- 
venije s stališča skladnosti z veljavnimi predpisi; če elaborat ustreza veljavnim 
predpisom, ga potrdi in izroči pristojnemu občinskemu upravnemu organu za 
geodetske zadeve; če ne ustreza, ga vrne izvajalcu izmere v dopolnitev. 

4. Razgrnitev podatkov zemljiškokatastrske izmere 

43. člen 

Podatki glede lege, oblik, površine, vrste rabe in lastnikov oziroma uporab- 
nikov parcel, ki so bili ugotovljeni z zemljiškokatastrsko izmero, morajo biti 
javno razgrnjeni. 

Razgrnitev opravi pristojni občinski upravni organ za geodetske zadeve. 

44. člen 

O kraju in času razgrnitve mora občinski upravni organ za geodetske 
zadeve obvestiti javnost na krajevno običajen način. 

Organ iz prejšnjega odstavka je dolžan pismeno povabiti na razgrnitev vse 
z zemljiškokatastrsko izmero ugotovljene lastnike oziroma uporabnike, da pre- 
gledajo razgrnjeni elaborat zemljiškokatastrske izmere. 

45. člen 

Lastniki oziroma uporabniki, ki se strinjajo z razgrnjenimi podatki v ela- 
boratu zemljiškokatastrske izmere, to potrdijo s svojim podpisom v osnutku 
posestnega lista; če se ne strinjajo, podajo vodji razgrnitve svoj ugovor na 
obrazcu, ki ga določi geodetska uprava SR Slovenije. 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve odloči o ugovoru z odločbo; če 
ugovoru ugodi, spremeni tudi stanje v elaboratu zemljiškokatastrske izmere. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na geodetsko 
upravo SR Slovenije. 

46. člen 

Ce se lastniki oziroma uporabniki niso odzvali na razgrnitev na podlagi 
vabila po 44. členu tega zakona, oziroma če niso hoteli s svojim podpisom po- 
trditi, da se strinjajo z razgrnjenimi podatki, čeprav niso podali ugovora, se 
šteje za veljavno stanje, ki je bilo ugotovljeno z zemljiškokatastrsko izmero. 
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5. Bonitiranje zemljišč 

47. člen 

Z bonitiranjem zemljišč se ugotavljajo: 
1. rodovitnost za kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo sposobnih zemljišč na 

podlagi geoloških, pedoloških in klimatoloških pogojev; 
2. proizvodne sposobnosti zemljišč na podlagi njihove rodovitnosti ter dru- 

gih naravnih in gospodarskih pogojev, ki jih nudi zemljišče za kmetijsko in 
gozdarsko proizvodnjo. 

48. člen 

Bonitiranje zemljišč se opravi po enotnem vrednotnem sistemu za celo 
SR Slovenijo. 

Metodologijo, način in postopek za bonitiranje zemljišč določi geodetska 
uprava SR Slovenije. 

6. Katastrska klasifikacija zemljišč 

49. člen 

S katastrsko klasifikacijo zemljišč se ugotavlja katastrski razred katastrskih 
kultur. 

Podlaga za katastrsko klasifikacijo zemljišč so naravni in ekonomski pogoji 
za kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo zemljišča ob upoštevanju katastrske 
kulture. 

Katastrska klasifikacija zemljišč se izvaja po katastrskih okrajih. 
Za preverjanje delovanja ekonomskih pogojev za kmetijsko in gozdarsko 

proizvodnjo na posamezne katastrske kulture in razrede se v vsakem katastr- 
skem okraju določi ustrezno število vzorčnih primerjalnih zemljišč. 

Vzorčna primerjalna zemljišča iz prejšnjega odstavka določi geodetska 
uprava SR Slovenije. 

50. člen 

Katastrsko klasifikacijo zemljišč opravi občinski upravni organ za geo- 
detske zadeve po metodologiji, načinu in postopku, ki ga predpiše geodetska 
uprava SR Slovenije. 

Spremembe, ki so nastale na podlagi opravljene katastrske klasifikacije 
glede na obstoječe katastrske razrede in katastrske kulture, ugotovi občinski 
upravni organ za geodetske zadeve z odločbo. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na geodetsko 
upravo SR Slovenije. 

7. Naložitev zemljiškokatastrskega operata 
t 

51. člen 

Kot naložitev zemljiškokatastrskega operata se šteje: 
1. nova naložitev lastninsko-davčnega katastrskega operata po izvedenem 

postopku razgrnitve podatkov zemljiškokatastrske izmere; 
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2. naložitev prostorskega katastrskega operata; 
3. izvedba sprememb v lastninsko-davčnem katastrskem operatu po iz- 

peljanem postopku katastrske klasifikacije zemljišč. 

52. člen 

Na novo naloženi zemljiškokatastrski operat se uporablja od dneva, ki ga 
s svojo odločbo določi predstojnik občinskega upravnega organa za geodetske 
zadeve. 

V. VZDRŽEVANJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 

1. Obseg in osnove vzdrževanja 

53. člen 

Zemljiški kataster je treba trajno vzdrževati. 
Vzdrževanje zemljiškega katastra obsega spremljanje in ugotavljanje spre- 

memb, ki so nastale glede na podatke, ki so vpisani v zemljiškokatastrskem 
operatu ter njihovo izvedbo v vseh delih operata. 

54. člen 

Za vzdrževanje zemljiškega katastra skrbi občina. 
Strokovna dela v zvezi z vzdrževanjem zemljiškega katastra, ki zahtevajo 

enotno mehanografsko-elektronsko obdelavo, in ki se vršijo v republiškem ra- 
čunskem centru, financirajo skupaj SR Slovenija in občine. 

55. člen 

Vzdrževanje zemljiškega katastra se opravlja na podlagi: 
1. ugotovitev občinskega upravnega organa za geodetske zadeve po uradni 

dolžnosti; 
2. prijav o spremembah glede vrste rabe in katastrskega razreda zemljišč, ki 

jih vložijo lastniki oziroma uporabniki v skladu z določbami tega zakona. 
3. sklepov sodišča v zvezi s spremembami lastnikov oziroma uporabnikov 

zemljišč; 
4. zahtevkov lastnikov oziroma uporabnikov ali zahtevkov sodišč oziroma 

državnih organov za delitev parcel zaradi nameravane spremembe posestnih 
meja parcel in za parcelacije zemljišč; 

5. zahtevkov lastnikov oziroma uporabnikov za popravo neskladnosti v zem- 
ljiškokatastrskem operatu z dejanskim stanjem; 

6. predpisov družbenopolitičnih skupnosti v zvezi z določitvijo novih po- 
sebnih prostorskih režimov in drugih elementov v zvezi z urejanjem prostora. 

56. člen 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve je dolžan sproti seznanjati 
sodišče o vseh spremembah glede oštevilčbe, posestne meje, površine in vrste 
rabe parcele, ki jih je ugotovil bodisi po uradni dolžnosti bodisi po prijavi ali 
zahtevku lastnika oziroma uporabnika; seznanitev sodišča se opravi z nazna- 
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nilnim listom in zemljiškokatastrskim delilnim načrtom, ki ga predpiše geodet- 
ska uprava SR Slovenije. 

Sodišče odredi s svojim sklepom vpis sprememb v zemljiško knjigo ter o tem 
obvesti občinski upravni organ za geodetske zadeve. 

2. Spremembe v vrsti rabe in razredu zemljišča 

57. člen 

Lastniki oziroma uporabniki so dolžni prijaviti občinskemu upravnemu 
organu za geodetske zadeve vsako nastalo spremembo o vrsti rabe zemljišča in 
spremembo, ki vpliva na katastrski razred, in sicer v 30 dneh od nastale 
spremembe. 

58. člen 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve je dolžan do 15. februarja 
naslednjega leta izvesti v lastninsko-davčnem katastrskem operatu vse spre- 
membe, ki so bile v teku leta pravilno prijavljene do 31. oktobra, če za njihovo 
ugotavljanje nista bila potrebna terenski ogled ali katastrska izmera; če sta bila 
potrebna terenski ogled ali katastrska izmera, jih je dolžan izvesti do prej 
navedenega roka, če so bile pravilno prijavljene do 30. aprila. 

59. člen 

Spremembe v zemljiškokatastrskem operatu na podlagi prijav ugotovi 
občinski upravni organ za geodetske zadeve z odločbo. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na geodetsko 
upravo SR Slovenije. 

3. Spremembe glede lastnika oziroma uporabnika 

60. člen 

Spremembe glede lastnika oziroma uporabnika parcel se v lastninsko- 
davčnem katastrskem operatu izvedejo le na podlagi sklepa sodišča. 

61. člen 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve je dolžan do 15. februarja 
naslednjega leta izvesti v lastninsko-davčnem operatu vse spremembe na podlagi 
sklepov sodišča, ki so prispeli do 31. oktobra. 

4. Delitve parcel in parcelacije zemljišč 

62. člen 

Delitve parcel zaradi nameravane ali dejansko že izvršene spremembe po- 
sestnih meja parcele in delitve zaradi parcelacij zemljišč se izvedejo v lastninsko 
davčnem katastrskem operatu na zahtevo lastnika oziroma uporabnika, na pod- 
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lagi sklepa sodišča, oziroma v primerih razlastitve, odvzema iz posesti ali 
arondacije zemljišč, na podlagi odločbe pristojnega upravnega organa. 

Kot parcelacija zemljišč se šteje prenos v naravo novo projektiranih parcel 
po veljavnem zazidalnem načrtu, po načrtu nove razdelitve zemljišč v postopku 
komasacije ali pa kakšnem drugem veljavnem načrtu za urejanje prostora. 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve je dolžan do 15. februarja 
naslednjega leta izvesti v lastninsko-davčnem katastrskem operatu vse delitve 
parcel oziroma parcelacije zemljišč, če je bil zahtevek za to vložen do 30. aprila 
tekočega leta. 

63. člen 

Posestne meje novo nastalih parcel se morejo ugotoviti in zamejničiti v 
mejnem ugotovitvenem postopku, ki se izvede po določbah 33., 34. in 35. člena 
tega zakona. 

Stroški zamejničenja po določbah prejšnjega odstavka bremenijo tistega, 
ki je zahteval delitev parcele oziroma parcelacijo zemljišč. 

64. člen 

Po izvršeni delitvi parcele oziroma po parcelaciji zemljišč se mora izdelati 
zemljiškokatastrski delilni načrt zaradi izvedbe v zemljiškem katastru in zem- 
ljiški knjigi. 

Zemljiškokatastrski delilni načrt, ki ga je izdelala geodetska delovna orga- 
nizacija, mora pred uporabo potrditi pristojni občinski upravni organ za geo- 
detske zadeve. 

Geodetska delovna organizacija mora izročiti občinskemu upravnemu orga- 
nu za geodetske zadeve celoten izmeritveni elaborat, ki je služil kot podlaga za 
izdelavo zemljiškokatastrskega delilnega načrta. 

5. Občasni pregledi usklajenosti zemljiškega katastra 
s stanjem v naravi 

65. člen 

Za vsako katastrsko občino se mora najmanj vsakih 15 let opraviti pri- 
merjava stanja v lastninsko-davčnem katastrskem operatu s stanjem v naravi 
glede vrste rabe zemljišč in ugotovljene spremembe uvesti v lastninsko-davčnem 
katastrskem operatu (v nadaljnjem besedilu: revizija vrste rabe zemljišč). 

66. člen 

Ce se bistveno spremenijo naravni ali gospodarski pogoji za kmetijsko in 
gozdarsko proizvodnjo, ki vplivajo na katastrske razrede zemljišč, je treba opra- 
viti revizijo katastrske klasifikacije zemljišč. 

Revizijo katastrske klasifikacije zemljišč je treba opraviti v celem ka- 
tastrskem okraju. O reviziji odločajo skupščine prizadetih občin. 

67. člen 

Revizija katastrske klasifikacije zemljišč se mora opraviti na podlagi kri- 
terijev, ki veljajo za obstoječo katastrsko klasifikacijo skladno z določbami 49. 
člena tega zakona. 
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Za revizijo katastrske klasifikacije zemljišč velja postopek, ki je predpisan 
s 50. členom tega zakona. 

6. Spremembe v prostorskem katastrskem operatu 

68. člen 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve mora sproti izvajati v pro- 
storskih katastrskih načrtih spremembe in dopolnitve, ki nastajajo s predpisi 
družbenopolitičnih skupnosti v zvezi z urejanjem prostora ter glede teritorialne 
ali statistične razdelitve ozemlja. 

Spremembe in dopolnitve elementov po določbah prejšnjega odstavka mora 
občinski upravni organ za geodetske zadeve izvesti tudi v ostalih delih pro- 
storskega katastrskega operata, in sicer do 15. februarja naslednjega leta, če 
je sprememba oziroma dopolnitev nastala do 31. oktobra tekočega leta. 

VI. POSEBNE DOLOČBE 

69. člen 

Če se na območju, kjer je postavljena mreža navezovalnih točk po predpisih 
o geodetski izmeri (11. člen), izvrši sprememba lastninske pravice oziroma pra- 
vice uporabe za parcele, katerih meje so do tedaj bile v celoti ali delno eviden- 
tirane v zemljiškem katastru kot meje med vrstami rabe, se morajo novo nastale 
posestne meje ugotoviti in zamejničiti skladno z določbami 63. člena tega zakona. 

Na teh območjih lahko lastniki oziroma uporabniki zahtevajo od občinskega 
upravnega organa za geodetske zadeve, da se posestne meje njihovih parcel 
označijo v zemljiškem katastru s koordinatami v veljavnem koordinatnem si- 
stemu tudi, če se njihove parcele ne spreminjajo glede posestnih meja in po- 
vršine. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora občinski upravni organ za geo- 
detske zadeve ugoditi zahtevi lastnika oziroma uporabnika, in sicer najpozneje 
v roku enega leta od vložitve zahtevka. 

70. člen 

Če lastnik oziroma uporabnik ugotovi, da so podatki o njegovih zemljiščih 
v lastninsko-davčnem katastrskem operatu napačni, lahko zahteva, da pristojni 
občinski upravni organ za geodetske zadeve popravi ugotovljene napake. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora občinski upravni organ za geodetske 
zadeve postopati skladno z določbami 58. in 59. člena tega zakona. 

71. člen 

Vzpostavljanje posestnih meja v naravi tako, kot so označene v zemljiškem 
katastru, se lahko opravi na zahtevo in na stroške lastnika oziroma uporabnika 
izven sodnega postopka le pod naslednjimi pogoji: 

1. da ne teče sodni postopek zaradi posestne meje glede prizadete parcele; 
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2. da so prizadeti lastniki oziroma uporabniki pismeno izjavili, da se strinja- 
jo, da se posestna meja uradno vzpostavi; 

3. da za območje parcele v postopku obstoje zanesljivi izvirni numerični 
podatki predhodno opravljenih zemljiškokatastrskih meritev, oziroma da so 
obstoječi zemljiškokatastrski načrti toliko zanesljivi, da je možno na njihovi 
podlagi vzpostaviti posestno mejo v predpisani dopustni natančnosti. 

O izvršeni vzpostavitvi posestne meje se mora izdelati ustrezen tehnični 
elaborat po navodilu, ki ga predpiše geodetska uprava SR Slovenije. 

72. člen 

V okviru lastninsko-davčnega katastrskega operata se vodi posebna evidenca 
o zemljiščih, zgradbah in objektih v družbeni lastnini. 

Posebna evidenca zemljišč, zgradb in objektov v družbeni lastnini obsega 
zlasti: 

1. zbirno evidenco za območje občine o zemljiščih, zgradbah in objektih 
v uporabi občine ali drugih družbenopolitičnih skupnosti; 

2. zbirne podatke o površini zemljišč v družbeni lastnini. 
Način in postopek za vodenje posebne evidence zemljišč, zgradb in objektov 

v družbeni lastnini predpiše geodetska uprava SR Slovenije. 

73. člen 

Na območjih, za katera je še v veljavi grafični zemljiški kataster, se mora 
izvršiti v zvezi z gradnjo ali rekonstrukcijo komunikacij zemljiškokatastrska 
izmera stanja pred in po gradnji oziroma rekonstrukciji komunikacije. 

Z zemljiškokatastrsko izmero po prejšnjem odstavku je treba ugotoviti lego 
prelomnih točk posestnih meja parcel, ki mejijo na komunikacijo. 

Zemljiškokatastrska izmera se opravi po določbah tega zakona, ki veljajo 
za vzdrževanje zemljiškega katastra. 

Stroški za zemljiškokatastrsko izmero po določbah tega člena bremenijo 
investitorja. 

74. člen 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve mora najmanj enkrat letno 
uskladiti stanje v zemljiškoknjižnih načrtih za območje občine s stanjem v zem- 
ljiškokatastrskih načrtih. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

75. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 din se kaznuje za prekršek delovna ali druga 
organizacija: 

1. če uniči, poškoduje ali samovoljno premesti mejno označbo (13. člen); 
2. če ne dovoli dostopa na svoje zemljišče pooblaščenim izvajalcem del na 

zemljiškem katastru (14. člen); 
3. če v predpisanem roku ne prijavi nastale spremembe po določbah 57. 

člena. 
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega od- 

stavka tudi odgovorna oseba v delovni ali drugi organizaciji. 
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76. člen 

Z denarno kaznijo do 500 din se kaznuje za prekršek občan: 
1. če uniči, poškoduje ali samovoljno premesti mejno označbo (13. člen); 
2. če ne dovoli dostopa na svoje zemljišče pooblaščenim izvajalcem del na 

zemljiškem katastru (14. člen); 
3. če v predpisanem roku ne prijavi nastale spremembe po določbah 57. 

člena. 
77. člen 

Za prekršek pod 2. točko 75. člena oziroma pod 2. točko 76. člena sta delovna 
ali druga organizacija oziroma občan dolžna poravnati tudi stroške ponovne 
postavitve mejne označbe. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

78. člen 

Najpozneje v 3 letih od uveljavitve tega zakona se mora lastninsko-davčni 
katastrski operat uskladiti z dejanskim stanjem glede katastrskih kultur: plan- 
tažni sadovnjaki, hmeljišča in nasadi hitro rastočih listavcev. 

79. člen 

Določbe tega zakona glede števila katastrskih razredov (20. člen) ter glede 
katastrskih kultur: ekstenzivni sadovnjaki in grmičevja (4. in 12. točka 17. člena) 
se bodo uporabljale po posameznih katastrskih okrajih, ko bo v teh okrajih 
izvršena katastrska klasifikacija skladno z določbami tega zakona. 

80. člen 

Najpozneje v 4 letih od uveljavitve tega zakona so občine dolžne naložiti 
grafični del prostorskega katastrskega operata za območja, za katera se pred- 
videva izdelava urbanističnih načrtov, najpozneje v 7 letih pa grafični del 
prostorskega katastrskega operata za ostali del občine in pisani del tega operata 
za celotno območje občine. 

81. člen 

Najpozneje v 7 letih od uveljavitve tega zakona se mora izdelati zemljiški 
kataster za območja, kjer ta še ne obstoji. 

82. člen 

Dokler izvršni svet skupščine SR Slovenije ne odloči o številu, območju in 
imenih katastrskih okrajev, veljajo sedanji okraji z območji in imeni po evidenci 
geodetske uprave SR Slovenije. 

83. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha voditi posebna evidenca ne- 
premičnin v družbeni lastnini, ki se vodi po določbah odloka o evidenci nepre- 
mičnin SLP (Uradni list LRS, št. 40/57). Ustrezni spisi se prenesejo k občinskim 
upravnim organom za geodetske zadeve. 
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84. člen 

Geodetska uprava SR Slovenije je pooblaščena, da izda tehnične predpise 
glede vsebine, obsega, načina, postopka in tehničnih normativov v zvezi z vo- 
denjem, izdelavo in vzdrževanjem zemljiškega katastra. 

85. člen 

Dokler ne bodo izdani predpisi za izvrševanje tega zakona, se bodo še naprej 
uporabljale določbe pravilnika o katastrski klasifikaciji in bonitiranju zemljišč 
(Uradni list SFRJ, št. 37/69). 

86. člen 

Glede na določbo tretje točke drugega odstavka 13. člena ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LIH k ustavi SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 51-287/71) prenehajo veljati z dnem, ko začne veljati ta zakon, 
določbe, ki se nanašajo na zemljiški kataster v temeljnem zakonu o izmeritvi 
zemljišč in zemljiškem katastru (Uradni list SFRJ, št. 15/65 in 20/65). 

Glede na določbo prve točke tretjega odstavka 16. člena citiranega ustav- 
nega zakona prenehajo veljati z dnem, ko začne veljati ta zakon, določbe, ki 
se nanašajo na zemljiški kataster v uredbi o izdelavi izmeritve in zemljiškega 
katastra in njunem vzdrževanju (Uradni list SFRJ, št. 44/67). 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odlok o evidenci nepremič- 
nin SLP (Uradni list LRS, št. 40/57) in vsi predpisi, ki so izdani na njegovi 
podlagi. 

87. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

A. Uvod 

S sprejetjem ustavnih amandmajev XX do XLII k zvezni ustavi in ustav- 
nega zakona za njihovo izvedbo je vsa pristojnost federacije na področju zem- 
ljiškega katastra prenesena na republike. Z ustavnim zakonom za izvedbo ustav- 
nih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije je določeno, da z 31. 12. 
1972 prenehajo veljati na območju SR Slovenije vsi zvezni predpisi s področja 
zemljiškega katastra. Iz tega izhaja obveznost SR Slovenije, da navedeno pod- 
ročje uredi s svojimi predpisi že v letošnjem letu. 

Področje zemljiškega katastra je bilo do sedaj urejeno skupaj s področjem 
izmeritve zemljišč v enotnem temeljnem zakonu o izmeritvi in zemljiškem 
katastru (Uradni list SFRJ, št. 15/65) in s številnimi predpisi, ki so bili izdani 
na njegovi podlagi. Analogno temu bi se dalo sklepati, da bi bilo potrebno 
sprejeti enoten republiški zakon za ti dve področji. Medtem pa je pri nas 
prevladalo stališče, da je potrebno sprejeti za vsako področje poseben zakon, 
posebej glede na to, da materija izmeritve zemljišč in zemljiškega katastra še 
zdaleč ne obsega celotno področje geodetske službe. V SR Sloveniji smo sprejeli 
koncept razvoja geodetske službe in ga tudi uzakonili z zakonom o geodetski 
službi (Uradni list SRS, št. 21/70), po katerem je geodetska služba dolžna 
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zagotoviti temeljne geodetske evidence o prostoru, ki so: geodetska izmera 
(načrti, karte, geodetske osnove), zemljiški kataster, kataster komunalnih na- 
prav in kataster zgradb. Za vsako od teh evidenc naj bi se sprejel poseben 
zakon (o katastru komunalnih naprav je že sprejet), a skupna vprašanja v zvezi 
z organizacijo in delovanjem službe naj se normirajo v skupnem osnutku o 
geodetski službi. To je osnovno izhodišče za sprejetje posebnega zakona o zem- 
ljiškem katastru, za katerega predlagamo priloženi osnutek. 

Osnutek smo pripravili ob upoštevanju naših potreb, zahtev in realnih 
možnosti. Pri sestavi osnutka pa smo morali upoštevati tudi nekatera dejstva, 
ki nam objektivno onemogočajo nekatere takojšnje radikalne spremembe v 
sistemu zemljiškega katastra, čeprav bi bile potrebne. Ta dejstva so: 

— spremembe glede obsega in vsebine zemljiškega katastra nalagajo družbi 
občutno finančno breme, a njihova izvedba zahteva relativno dolgo obdobje; 

— celo območje SR Slovenije je pokrito z zemljiškim katastrom v ob- 
stoječem sistemu, ki bo že relativno zelo dolgo moral ostati v veljavi, dokler ne- 
bo zamenjan z novim, izboljšanim zemljiškim katastrom po novem sistemu. To 
pomeni, da mora že sam predlagani sistem predvideti vmesne rešitve; 

— zemljiški kataster je čvrsto povezan z zemljiško knjigo prek osnovne 
evidenčne enote (parcele), ki je skupna za ti dve evidenci. Glede na to, da tudi 
zemljiška knjiga pokriva celo območje SR Slovenije, bi določene radikalne 
spremembe v zemljiškem katastru zahtevale adekvatne spremembe v zemljiški 
knjigi. 

B. Osnovni razlogi za spremembe in dopolnitve v dosedanjem sistemu 
zemljiškega katastra 

Dosedaj veljavni sistem zemljiškega katastra v SR Sloveniji je praktično 
nespremenjen od njegove ustanovitve v letu 1869 do danes. Redke spremembe 
in dopolnitve upravnega značaja ter uvedba moderne tehnike pri njegovi izdelavi 
in vzdrževanju niso bistveno v ničemer spremenile prvotne osnove sistema. 
Tudi zemljiškokatastrski operat in katastrski načrti so pretežno še vedno v 
bistvu taki, kot so bili ob priliki njihove izdelave v preteklem stoletju. Imamo 
torej opravka s stoletnim sistemom zemljiškega katastra in skoraj prav tako 
starim katastrskim elaboratom. Starost sistema sama po sebi še ne bi mogla biti 
zadosten razlog za radikalne spremembe in dopolnitve, če bi ta sistem danes v 
celoti ali vsaj pretežno ustrezal sedanjim zahtevam družbe. Ker ni tako, je 
nujno potrebno takoj začeti radikalne spremembe in dopolnitve, da se postopno 
spremenita in dopolnita celotna zgradba sistema zemljiškega katastra in ka- 
tastrski elaborat. 

Z zakonom o zemljiškem katastru želimo torej odpraviti številne hibe v 
sedanjem sistemu zemljiškega katastra in ga tako razširiti, da bo uporaben še 
za druge namene (poleg tistih, katerim je namenjen sedaj). 

Osnovna hiba sedanjega sistema zemljiškega katastra je v tem, da je po 
svoji sistemski strukturi le instrument za določanje osnove za prispevke in davke 
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter tehnična osnova za vodenje zemljiške knjige 
in za urejanje premoženjskopravnih razmerij v zvezi z zemljišči. Sistem pa ne 
more ustreči vsem zahtevam sodobne družbe glede številnih podatkov, ki so 
potrebni za načrtno urejanje prostora ter za gospodarjenje in upravljanje z 
zemljišči. Sistem ima torej le lastninsko in davčno funkcijo, kar pa že zdavnaj 
ne zadošča več. 
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V okviru njegove lastninske in davčne funkcije so tudi številne hibe, ki 
praktično zelo zmanjšujejo vrednost teh funkcij. Hibe so zlasti tele: 

—• Podatki o legi posestnih meja in s tem tudi površin parcel so pravno 
nezanesljivi, čeprav se tehnično dajo precej natančno določiti. Taka nezaneslji- 
vost izhaja iz samega sistema, po katerem se posestne meje ugotavljajo brez 
nekega precizno določenega postopka (razen v primerih sodnega postopka, če- 
prav tudi tukaj pomanjkljivo). 

•— Podatki, ugotovljeni, z modernimi in natančnimi geodetskimi instrumenti 
in metodami, se morajo glede natančnosti zavestno pokvariti (in to precej grobo), 
da bi se lahko vklopili v obstoječe katastrske načrte. S tem dobivamo zavestno 
drugačne površine parcel od tistih, ki so dejansko v naravi. 

s— Sistem vpisa nosilcev pravice za zemljišča je prirejen specifičnostim ne- 
razvitih območij in je nasploh pomanjkljivo reguliran. V zemljiškem katastru 
se po dosedanjem sistemu lahko vpisujejo lastniki, posestniki, uporabniki, uži- 
valci in to na podlagi listin in brez listin. To hibo omejujemo v SR Sloveniji 
tako, da večinoma vpisujemo lastnika — uporabnika na podlagi sodnih sklepov, 
kar pa ne pomeni, da smo to sistemsko hibo tudi odpravili. 

— Katastrska klasifikacija zemljišč, ki je temeljna podlaga za izračun ka- 
tastrskega dohodka, je sistemsko tako koncipirana, da ne more izkazati pravih 
medsebojnih vrednostnih razmerij med zemljišči. Klasifikacija namreč temelji 
na primerjalni metodi, tj. na oceni zemljišča glede na dano vzorčno zemljišče, 
kar omogoča številna napačna sklepanja o vrednosti zemljišča ter tudi subjek- 
tivne in spekulativne odločitve. Poleg tega pa temelji tudi na metodologiji, ki je 
dejansko nespremenjena že skoraj sto let. 

— Vzdrževanje zemljiškega katastra glede katastrskih kultur in objektov je 
sistemsko odvisno od prijav lastnikov — uporabnikov zemljišč, kar pomeni, da 
iniciativa ni v zemljiškem katastru. Sedanji sistem namreč ne predvideva perio- 
dičnih revizij stanja (čeprav jih je predvideval sistem v bivši Jugoslaviji). 

— Sistem je praktično neurejen glede obveščanja prizadetih o vpisih v 
zemljiškem katastru in glede na možnosti ugovorov in pritožb (razen pri novi 
izdelavi zemljiškega katastra). 

Osnovni razlog za izdajo zakona o zemljiškem katastru je (poleg ustavnih) 
tudi nujnost, da uvedemo spremembe in dopolnitve upravnega, pravnega in 
tehničnega značaja v sedanjem sistemu zemljiškega katastra, zato da: 

1. dopolnimo sistem tako, da bo zemljiški kataster temeljna geodetska 
evidenca o zemljiščih za lastninsko pravne, davčne, prostorske, statistične in 
upravne namene ter deloma za kmetijsko-gospodarske namene; 

2. odpravimo sistemske hibe v obstoječi lastninski in davčni funkciji zem- 
ljiškega katastra z namenom, da se uvede pravni zemljiški kataster glede 
lastnine ter da se njegova davčna funkcija postavi na upravno in tehnično 
sigurne osnove; 

3. se končno že enkrat celovito normira celotno področje zemljiškega ka- 
tastra, kar v povojnem obdobju še ni bilo opravljeno. 

C. Načela predlaganega sistema in obrazložitev načel 

Celotna zgradba sistema zemljiškega katastra mora izhajati iz njegovih 
namenov, ki pa morajo biti precizno določeni z zakonom. Vsak namen zahteva 
zagotovitev takih podatkov, ki mu lahko neposredno služijo. V okviru tega 
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temeljnega principa se v zakonu natančno predpisujejo nameni zemljiškega 
katastra, ki se odražajo v njegovih naslednjih funkcijah: 

— lastninska funkcija kot tehnična osnova za vodenje zemljiške knjige in za 
urejanje lastninskopravnih razmerij v zvezi z zemljišči. Tako funkcijo ima 
zemljiški kataster že sedaj, vendar je neprecizno definirana in ne more priti do 
svojega pravega izraza zaradi neustreznih upravnih in geodetsko-tehničnih po- 
stopkov v zemljiškem katastru; 

— davčna funkcija kot osnova za določanje in odmerjanje prispevkov in 
davkov iz dohodka od zemljišč ter za urejanje pravic in obveznosti lastnikov- 
uporabnikov, ki nastajajo iz dohodka od zemljišč. Tako funkcijo ima zemljiški 
kataster tudi sedaj, vendar so sistemske osnove na tem področju nesodobne. 
V novem sistemu bo ta funkcija bazirana na sodobnih osnovah, ki jih bodo 
predstavljali podatki bonitiranja zemljišč; 

■—- prostorska funkcija, tj. funkcija v zvezi z načrtnim urejanjem prostora. 
Ta funkcija se na novo uvaja iz nujne potrebe, da se uradno registrirajo podatki 
o legi zemljiških površin, katerim je na podlagi uradnih prostorskih ukrepov 
določen poseben režim glede razpolaganja in upravljanja. Registracija takih 
posebnih režimov se mora opraviti v geodetskem smislu, tj. da se mora grafično 
in numerično prikazati v načrtih in opisno v delih elaborata. Prostorska funk- 
cija zemljiškega katastra bo imela temeljni pomen pri regionalnem in urbani- 
stičnem planiranju in urejanju ter pri uveljavljanju pravic in obveznosti lastni- 
kov-uporabnikov zemljišč v zvezi s prostorskimi ukrepi; 

— gospodarska funkcija, ki izhaja iz evidentiranih podatkov o rodovitnosti 
in proizvodni sposobnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ta funkcija se na novo 
uvaja; 

— statistična funkcija, ki izhaja iz dejstva, da zemljiški kataster zajema 
prav vsa zemljišča v Sloveniji in edino v njem se vodijo površine in drugi po- 
datki o zemljiščih (struktura po vrstah rabe na primer). To funkcijo je zemljiški 
kataster imel delno tudi do zdaj, vendar njegovi podatki niso bili kompatibilni 
z zahtevami statistične službe. Z novim sistemom pa se bodo v zemljiškem 
katastru evidentirala zemljišča tudi glede na statistične okoliše, glede na kra- 
jevne skupnosti in druge teritorialne upravne enote. 

Glede na prej navedene funkcije zemljiškega katastra v predlaganem 
sistemu bo zakon o zemljiškem katastru zgrajen na načelih, ki jih navajamo 
v nadaljevanju. 

I. Temeljna načela sistema 

1. Zemljiški kataster obsega glede na njegove osnovne namene dva dela in 
to:. lastninsko-davčni del in prostorski del. Zaradi tega se podatki zemljiškega 
katastra vodijo v okviru dveh katastrskih operatov, in to: 

a) lastninsko-davčni katastrski operat, ki vsebuje podatke, ki tvorijo osnovo 
za pravne evidence in rešitve v zvezi z zemljišči ter osnovo za odmerjanje 
prispevkov in davkov iz dohodka od zemljišč; 

b) prostorski katastrski operat, ki vsebuje vse ostale podatke zemljiškega 
katastra in to tiste, ki izhajajo iz njegove prostorske funkcije, in tudi tiste, ki 
izhajajo iz njegove gospodarske in statistične funkcije. 

Prej navedena združitev skupin podatkov, ki izhajajo iz različnih funkcij 
zemljiškega katastra, samo v dva ločena katastrska operata (ne pa za vsako 
funkcijo po en operat) je diktirana zaradi racionalizacije vodenja podatkov. 
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Namreč vsi podatki prostorskega dela zemljiškega katastra se bodo vodili s 
šiframi, lastninsko-davčnega dela pa numerično in opisno za vsak element. 

2. Osnovna evidenčna enota za vse podatke zemljiškega katastra je parcela, 
ki ostaja taka, kot je po dosedanji definiciji. 

Naše stališče, da zadržimo sedanjo definicijo parcele, izhaja iz potrebe, da se 
prostorski podatki locirajo na čim manjše enote. Poleg tega ni mogoče spre- 
meniti definicije parcele brez adekvatnih sprememb v zemljiški knjigi, kar bi 
bilo zelo zamudno in drago. 

3. Zemljiškokatastrski operat (oba dela) se vodi enotno po katastrskih 
občinah. 

Sistem katastrskih občin je v vsemu povzet iz dosedanjega sistema, čeprav 
katastrske občine nimajo več tistega značaja, ki so ga imele pred nekaj desetletji. 
Razlog za ostajanje pri sistemu katastrskih občin je v tem, da bi vsaka spre- 
memba na tem področju zahtevala znatna finančna sredstva, rezultati pa jih 
ne bi povsem opravičili. 

4. Zemljiškokatastrski operat ima svojstvo javne knjige, tj. vsi podatki 
zemljiškega katastra so uradno veljavni za namene, za katere se uporabljajo. Za 
zagotovitev tega načela pa nastopajo tele obveznosti: 

a) vpisi v zemljiški kataster se opravijo le na podlagi uradnih ugotovitev 
oziroma pravno veljavnih aktov in listin; 

b) uradne ugotovitve se opravijo z zemljiškokatastrsko izmero ali pa z 
oceno stanja; 

c) uradne ugotovitve lahko opravijo le upravni organi za geodetske zadeve. 
V novem sistemu želimo poudariti uradnost podatkov zemljiškega katastra 

še posebej zaradi bodočega prostorskega dela. Pogosto do zdaj ni bilo natančno 
znano, kateri prostorski režim velja za posamezne parcele na robu kompleksa 
zemljišč. Zato prizadeti niso mogli uveljavljati svojih pravic. Poleg tega je bila 
tudi uradna veljava lastninsko-davčnih podatkov do zdaj pogosto dvomljiva. 

5. Zemljiški kataster se izdela, vzdržuje in vodi v enotnem upravnem in 
tehničnem sistemu, ki velja za celo republiko. Enotnost upravnega sistema je 
določena z zakonom, tehničnega sistema pa s predpisi, ki jih bo izdala geodetska 
uprava SR Slovenije. 

Potreba po enotnosti upravnega in tehničnega sistema izhaja iz dejstva, da 
je zemljiški kataster evidenca, ki vpliva na enakost pravic in dolžnosti vseh 
članov v republiki. 

6. Zemljiškokatastrska izmera (s tem tudi katastrski načrti) je glede vsebine 
in postopkov ločena od splošne geodetske izmere, vendar je z njo povezana v 
naslednjih elementih; 

a) geodetska osnova (geodetske mreže navezovalnih točk so enake za zem- 
ljiškokatastrsko in za splošno geodetsko izmero SR Slovenije; 

b) sistem izdelave načrtov in prikazovanja podatkov je načeloma enak za 
obe izmeri; 

c) podatki zemljiškokatastrske izmere oziroma splošne geodetske izmere se 
medsebojno zamenjavajo in uporabljajo, če so po svoji vsebini in natančnosti 
za to sposobni. 

Potreba po samostojni zemljiškokatastrski izmeri izhaja iz dejstva, da zem- 
ljiški kataster prikazuje določena pravna in upravna stanja oziroma določena 
fizična stanja glede na pravne in upravne posledice, ki iz tega izhajajo (na 
primer: katastrska kultura), medtem ko splošna geodetska izmera prikazuje le 
fizično stanje določenih elementov prostora. Kombinacija teh dveh prikazov 
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stanja v enem načrtu in v enem elaboratu, ki je bila v veljavi do sedaj, nima 
nobenega strokovnega, ekonomskega ali drugega opravičila. 

7. Vzdrževanje zemljiškega katastra se opravlja na podlagi prijav priza- 
detih, na podlagi pravnih aktov, na podlagi sodnih sklepov in na podlagi po- 
samičnih uradnih ugotovitev stanja ali splošnih kompleksnih pregledov v 
ciklusih, ki se morajo ponavljati vsaj vsakih 15 let enkrat. 

Tako širok sistem podlag, po katerih se opravlja vzdrževanje, je uveden 
deloma iz razloga, ker uvajamo prostorski zemljiški kataster, in poglavitno iz 
razloga, ker sedanji sistem vzdrževanja le na podlagi prijav in sodnih sklepov 
ni bil učinkovit. Lastniki so prijavljali spremembe le v svojo korist, za zemljišča 
v družbeni lastnini pa skoraj sploh ni bilo prijav v spremembah. 

Ciklični pregledi stanja v vsaki katastrski občini vsaj vsakih 15 let ne bi bili 
mogoči (glede na zmogljivosti), če ne bi bila geodetska znanost in tehnika na 
sedanji stopnji. Danes pa so realno mogoči in relativno ceneni glede na uporabo 
aerofotogrametričnih metod. 

8. Splošna načela delovanja in postopki službe, ki vzdržuje zemljiški ka- 
taster, niso podana v zakonu o zemljiškem katastru, temveč v zakonu o geodetski 
službi, v katerem so služba in njeni splošni postopki enotno regulirani za vse 
temeljne geodetske evidence o prostoru. 

9. Pristojnosti republike in občin glede programiranja in financiranja zem- 
ljiškega katastra naj bi bile naslednje: 

a) republika samostojno programira in financira bonitiranje zemljišč; 
b) republika in občine sporazumno programirajo in financirajo: 
—• zemljiškokatastrsko izmero pri izdelavi zemljiškega katastra, 
— obnovo katastrske klasifikacije, 
— naložitev lastninsko-davčnega katastrskega operata; 
c) občina samostojno programira in financira: 

—• ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja pri izdelavi zemljiškega 
katastra, 

— razgrnitev podatkov katastrske izmere, 
— naložitev prostorskega katastrskega operata, 
— vzdrževanje zemljiškega katastra. 
Prej navedena načela pristojnosti za programiranje in financiranje izdelave 

in vzdrževanja zemljiškega katastra izhajajo iz naslednjih dejstev: 
— zemljiški kataster je nujno potreben tako za različne namene v občini 

kot v republiki, 
— na vsem teritoriju SR Slovenije razpolagamo z zemljiškim katastrom, 

kar pomeni, da je vsaka njegova nova izdelava le izboljševanje obstoječe 
evidence. 

Dejstva, ki smo jih prej navedli, nas nujno vodijo k čim širši uporabi načela 
sofinanciranja republike in občin na področju izdelave zemljiškega katastra. Pri 
tem pa z zakonom predvidevamo dve izjemi in to: 

1— bonitiranje zemljišč v celoti financira republika, ker je to nova akcija 
in je namenjena predvsem za potrebe splošnega pospeševanja gospodarstva na 
kmetijskem in gozdarskem področju ter za potrebe regionalnega prostorskega 
planiranja in urejanja; 

—• izdelavo zemljiškega katastra na območju 36 katastrskih občin v Prek- 
murju bo financirala v celoti republika, glede na to, da je v teh občinah tak 
zemljiški kataster, ki praktično ni uporaben. 
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Glede vzdrževanja zemljiškega katastra pa skorajda ni druge alternative, 
kot da ga financirajo občine v celoti. Precejšen razlog glede tega je tudi v tem, 
da se z vzdrževanjem katastra pobirajo znatni zneski v taksah in v gotovini, ki 
gredo vsi v proračun občine. 

10. Posamezna strokovna opravila s področja vzdrževanja zemljiškega ka- 
tastra lahko po naročilu občine opravljajo geodetske delovne organizacije, ki so 
po zakonu o geodetski službi pooblaščene za opravljanje strokovnih opravil s 
področja geodetske službe. 

11. Upravne zadeve s področja izdelave in zemljiškega katastra opravljajo 
le upravni organi, ki so pristojni za geodetske zadeve. V zakonu se precizirajo 
upravna opravila z navedenega področja, če so bila do sedaj sporna. Tako so vse 
ugotovitve stanja (meje, kulture, objekta, razreda) upravna opravila, kakor tudi 
razgrnitev podatkov po novi izmeri katastrske občine. 

II. Posebna načela zemljiškolastninskega dela sistema 

Za lastninski del zemljiškega katastra se uvajajo nekatera nova načela 
sistema, nekatera se prevzamejo nespremenjene, nekatera pa precizirajo in iz- 
boljšujejo. Bistvena načela sistema na področju lastninske evidence so naslednja: 

1. Posestne meje parcele se ugotavljajo le v mejnem ugotovitvenem po- 
stopku ali v sodnem postopku (v primerih spora). To pomeni, da meje ni možno 
posneti in evidentirati v zemljiškem katastru, če ni bil predhodno izveden redni 
mejni ugotovitveni postopek (ali sodni postopek). 

To načelo bistveno spreminja sedanji odnos organov službe do posestne 
meje parcele. Ta se je namreč do sedaj ugotavljala bolj enostransko, ne vedno 
po izjavah vseh prizadetih, a kar je bistveno — meja se zapisniško nikjer ni 
zavarovala. Posledica tega so bili večkratni spori in večkratna protislovna ugo- 
tavljanja iste meje tudi v primerih, ko jo je sodišče že ugotovilo oziroma 
določilo. 

Z mejnim ugotovitvenim postopkom bo doseženo, da se enkrat ugotovljena 
posestna meja ne bo mogla spreminjati brez ustrezne listine o pravnem poslu. 
S tem pa bomo dosegli pravno varnost meje. 

Upravni postopek za ugotovitev posestne meje se bo moral izvesti tako pri 
novi izdelavi zemljiškega katastra kot pri vzdrževanju. 

2. Mejne točke (prelomi na mejah) posestnih mej se bodo določale s ko- 
ordinatami v veljavnem državnem koordinatnem sistemu. Prvi pogoj za to je 
vzpostavitev mreže geodetskih navezovalnih točk. Ta mreža se bo vzpostavljala 
po posebnih predpisih, ki bodo izdani na podlagi zakona o geodetski izmeri 
SR Slovenije. Mreža se bo vzpostavila: 

—• obvezno povsod tam, kjer se bo izdeloval nov zemljiški kataster, 
— na ostalih območjih po posebnem programu, ki ga bo financirala repu- 

blika. 
3. Z mejnim ugotovitvenim postopkom in z določanjem mejnih točk v ko- 

ordinatah bo sedanji lastninski kataster dobil značaj pravnega katastra. 
Uvedba pravnega katastra bo postopna in sicer: 
a) za vse parcele v tisti katastrski občini, za katero se bo na novo izdelal 

zemljiški kataster, 
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b) za parcele, ki bodo tangirane z meritvami ob priliki vzdrževanja ob 
pogoju, da je vzpostavljena mreža geodetskih navezovalnih točk, 

c) za parcele, katerih lastniki bodo to posebej zahtevali. 
Iz navedenega pa sledi, da se bo za območja, za katera se ne bo na novo 

izdeloval zemljiški kataster, postopoma skozi vzdrževanje uvajal pravni ka- 
taster. To bo sicer lahko trajalo tudi petdeset in več let, vendar bomo s takim 
načinom dela prišli do novega katastra brez občutne družbene skupnosti. 

III. Posebna načela zemljiškodavčnega dela sistema 

Za zemljiškodavčni del zemljiškega katastra se uvajajo nekatera nova načela 
sistema oziroma dopolnitve in izboljšave v sedanjem sistemu. Bistvena načeia 
na tem področju, ki pa niso zajeta v temeljnih načelih sistema, so naslednja: 

1. Vrsta uporabe zemljišč se grupira v tri osnovne skupine in to: 
— v katastrske kulture, 
— v zemljišča pod zgradbami in objekti, 
—• v nerodovitna zemljišča. 
Tako grupiranje je bilo nujno potrebno glede na to, da je bil sedanji sistem 

tako neprecizen in nasproten stvarnosti, da je vsa zemljišča, ki niso bila na- 
menjena kmetijski ali gozdarski proizvodnji, razvrščal v nerodovitna zemljišča. 
To pa je onemogočalo vsako prikazovanje zbirnih pregledov stvarnega stanja 
glede na razne objekte (športna igrišča, pokopališča, ceste itd.). Za primer 
navajamo, da se je površina nerodovitnega zemljišča prikazovala v stalnem 
povečanju, čeprav zemlja ni postajala nerodovitna, temveč je bila pokrivana z 
objekti in zgradbami. 

2. Sedanja omejitev katastrskih razredov na skupaj osem po posameznih 
katastrskih okrajih se ukinja. V bodoče bo število katastrskih razredov neome- 
jeno in bo odvisno od različnih vrednostnih razmerij med zemljišči v posamez- 
nem okraju. Ukinitev omejitve števila katastrskih razredov na osem je potrebna 
tudi zaradi tega, ker bodo z obnovo katastrske klasifikacije določeni tudi novi 
katastrski okraji, ki bodo predvidoma mnogo večji kot sedaj. 

3. V zemljiškem katastru se bodo evidentirale različne katastrske kulture 
v kompleksu enega lastnika le, če bodo presegale 200 m2 površine, v nasprotnem 
bodo dobile katastrsko kulturo, ki jo ima tisti del kompleksa, ki v tej kulturi 
presega 200 m2. S tem bomo odpravili merjenje in delo za izvedbo sprememb 
pri številnih malih kosih zemljišča, za katere posebna kultura nima praktično 
nobenega vpliva na katastrski dohodek. 

4. Uvaja se sistem obveščanja (in s tem možnosti pritožbenega postopka) za 
vse spremembe glede vrste rabe in katastrskega razreda zemljišča (kar do sedaj 
ni bilo urejeno). 

IV. Posebna načela prostorskega dela sistema 

Prostorski del zemljiškega katastra se uvaja popolnoma na novo. Splošna 
temeljna načela zemljiškega katastra delno veljajo tudi za ta del. Glede na to, 
da je prostorski del zemljiškega katastra evidenca o elementih, ki so določeni 
z akti družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov ter s strokovnimi ugo- 
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tovitvami določenega stanja (rodovitnosti in proizvodna sposobnost zemljišč), 
ne more biti sodelovanja lastnikov-uporabnikov pri ugotavljanju prej navedenih 
elementov. Zato tudi niso v sistemu predvidene določbe v tem smislu. Posebna 
načela za prostorski del so v glavnem naslednja: 

1. S prostorskim delom zemljiškega katastra se geodetsko interpretirajo 
akti družbe v zvezi z urejanjem prostora. To pomeni, da se grafično in opisno 
prikažejo zemljiške površine, ki so rezervirane in zavarovane, namensko po- 
razdeljene oziroma za katere je določen poseben režim glede uporabe in uprav- 
ljanja. Poleg tega se s prostorskim delom zemljiškega katastra evidentirajo in 
geodetsko interpretirajo območja političnoupravne razdelitve ozemlja, statistični 
okoliši in podobno ter se evidentira rodovitnost in proizvodna sposobnost zem- 
ljišč. 

2. Elementi prostorskega dela zemljiškega katastra se prikažejo v načrtih 
in z ustreznimi označbami (šiframi) pri vsaki parceli ali pa pri katastrski občini 
(če ta element zajema celo katastrsko občino). Prikazovanje navedenih elemen- 
tov pri parceli je nujno zaradi dobivanja zbirnih podatkov v določenem ele- 
mentu. 

V. Prehod na nov sistem in ocena finančnih obveznosti 
družbenopolitičnih skupnosti 

Za posamezne elemente sistema, ki ne zahtevajo predhodnih tehničnih del,, 
bo prehod na nov sistem takojšen (npr.: takoj se bodo uporabljala načela glede 
vpisov lastnikov, glede upravnega postopka, glede mejnega ugotovitvenega po- 
stopka itd.). 

Za elemente sistema, ki zahtevajo poprejšnja tehnična dela, bo prehod 
postopen. 

Predvidevamo: 
1. Naložitev prostorskega katastrskega operata glede prostorskega statusa 

naj bi se opravila v treh do petih letih po izidu zakona. Naloga bo poverjena 
občinam, ki bodo v povprečju predvidoma potrebovale za naložitev okrog 40 000" 
din, na leto za vzdrževanje po 10 000—15 000 din. 

2. Evidentiranje statističnih okolišev naj bi bilo opravljeno v 2 do 3 letih. 
Skupni stroški za uvedbo evidenc v eni občini bodo v povprečju predvidoma, 
znašali okrog 20 do 30 000 din. 

3. Vrednotenje zemljišč po načelih bonitiranja bo opravljeno predvidoma 
v 15 do 20 letih. Po približnih ocenah bo za izvedbo bonitiranja kmetijskih 
zemljišč potrebno zagotoviti skupno okrog 50 milijonov din. Sredstva za pri- 
pravljalna dela do leta 1975 so že zagotovljena. 

4. Določanje mej parcel s koordinatami se bo uvajalo postopno najmanj 
20 let. Za kriterij obsega naloge naj služi ocena, da bi samo za vzpostavitev 
geodetske navezovalne mreže na teritoriju SRS potrebovali okrog 100 milijonov 
dinarjev. 

Določanje mej parcel s koordinatami pa bo možno z minimalnimi dodatnimi 
sredstvi uvesti takoj na približno 5% površine republike, kjer so vključena 
zlasti urbana območja. 
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MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Domžale, 
Postojna, Sevnica, Trebnje in Velenje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 
25. zasedanju dne 18. 9. 1972 obravnavali osnutek zakona o zemljiškem katastru. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Maribor, Piran, Slovenska 
Bistrica, Trbovlje, Vrhnika, delegat občine Ljubljana-Bežigrad, ki je govoril tudi 
v imenu drugih ljubljanskih občin in mesta Ljubljane, ter delegat občine Tolmin, 
ki je govoril še v imenu občin Idrija in Nova Gorica. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na zase- 
danju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, 
da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora 
obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

3. člen: Predlagano je bilo, naj se ta člen dopolni z novim četrtim od- 
stavkom, ki naj se glasi: »Strokovno operativno delo pri vzdrževanju zemljiških 
katastrov opravljajo občinski upravni organi za geodetske zadeve, kolikor za 
to ne pooblastijo geodetske delovne organizacije.« Za ureditev vzdrževanja 
kmetijskega katastra so občine nedvomno bolj zainteresirane kot pa delovne 
organizacije, ki se samofinancirajo z zaračunavanjem storitev. Občine morajo 
imeti možnost urediti vzdrževanje zemljiškega katastra skladno z danimi pogoji, 
ki pa niso v vseh občinah isti. (Delegat Ljubljane.) 

7. člen : Postavljeno je bilo vprašanje, ali se določba drugega odstavka 
nanaša tudi na solastnike ali ne. (Piran.) 

15. člen: Postavljeno je bilo vprašanje, ali izhaja iz tega člena, da lahko 
občina z odlokom podrobneje opredeli določene kulture. (Piran.) 

17. člen : Predlagano je bilo, naj v prvem odstavku variantni dodatek 
odpade. Kvaliteto posameznih kultur je namreč možno urediti tudi z razredi, 
katerih število je po predlogu neomejeno. (Ljubljana.) 

V zvezi z 2. točko drugega odstavka tega člena je bilo postavljeno vprašanje, 
ali so mišljene tudi povrtnine, ki se gojijo v tržne namene, ali pa ta odstavek 
velja samo za okrasne rastline. (Piran.) 

Za 8. točko pa naj bi se dodala nova točka, ki bi se glasila: »9. Barjanska 
zemljišča so močvirnata zemljišča, na katerih raste trava, ki je ni mogoče upo- 
rabljati za prehrano živine, ali na katerih raste grmičevje«, oziroma naj bi se 
ustrezno temu predlogu dopolnila 9. ali 12. točka drugega odstavka tega člena. 
(Vrhnika.) 

18. člen : Predlagano je bilo, da se določba tega člena spremeni tako, da 
bo onemogočeno, da se več katastrskih kultur z višjim katastrskim dohodkom, 
ki obsegajo manj kot 200 m2 površine, priključi kulturi z nižjim katastrskim 
dohodkom. (Ljubljana, Piran.) 

26. člen: Predlagano je bilo, naj bi lastninsko-davčni katastrski operat 
obsegal poleg navedenih šestih točk tudi sezname posestnih listov. (Ljubljana.) 

27. člen : Predlagano je bilo, naj se merski računski podatki arhivirajo 
ločeno od listin in to po zaporednih številkah prijav, ločenih po letih in po 
katastrskih občinah. Listine, ki jih geodetska uprava izpisuje — to so naznanilne 
listine ali odločbe — so zaključki dejanj, medtem ko merski in računski podatki 
še naprej živijo in se lahko večkrat uporabljajo, na primer pri obnovi izmerje- 
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nega stanja, pri navezovanju novih izmer na izvršeno delo itn. (Idrija, Nova 
Gorica, Tolmin.) 

30. člen : Predlagano je bilo, naj se pri opravilu pod 5 (javna razgrnitev 
podatkov, ki so dobljeni z zemljiškokatastrsko izmero) doda besedilo: »po 
možnosti skupaj z zemljiško knjigo pristojnega občinskega sodišča«. Z novim 
predlaganim zakonom so namreč poudarjeni urejeni pravnolastninski odnosi, 
skladno s podatki med zemljiško knjigo in katastrom, zato je umestno izvršiti 
razgrnitev skupaj z zemljiško knjigo sodišča. (Idrija, Nova Gorica, Tolmin.) 

31. člen : V besedilu tega člena v prvi varianti je predvideno deljeno 
financiranje s strani republike in občine. Vsa dela, ki so predvidena, pa pred- 
stavljajo navadno v delovnem postopku celoto. Ze sama preddela zahtevajo 
po prvi varianti izključno financiranje občine in bo zlasti na nerazvitih pod- 
ročjih prihajalo do tega, da občine finančno ne bodo zmogle niti začetka dela. 
Zato je za način dela sprejemljiva le druga varianta. (Celje, Maribor, Slovenska 
Bistrica, Trbovlje.) 

Po drugem predlogu pa naj bi se stroški za opravila pod točko 1, 2, 4, 5, 6 in 
7 iz 30. člena delili med republiko in občinami v razmerju 40 : 60 oziroma 60 : 40, 
odvisno od razvitosti občine. 

Pri tem je bilo posebej opozorjeno na neustreznost določbe, po kateri se 
najprej obremenjujejo vse občine za stroške naložitve prostorskega katastrskega 
operata, nato pa se za tiste, ki imajo svoje operate naložene pri republiškem 
elektronskem centru, predvidi financiranje republike. Taka centralizacija je v 
očitnem nasprotju s koncepcijo policentričnega razvoja republike. (Idrija, Nova 
Gorica, Tolmin.) 

32. člen : Predlagano je bilo, da se ta člen dopolni z novim, tretjim od- 
stavkom, ki bi te glasil: »Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel 
lahko izvaja tudi geodetska delovna organizacija, če jo za to pooblasti občinska 
skupščina.« (Celje, Slovenska Bistrica.) 

37. člen : Predlagano je bilo, da se na koncu člena črta besedilo: »za 
urbanizem«. V slučaju s področja zemljiškega katastra so lahko pristojne tudi 
druge občinske službe, na primer za premoženjskopravne zadeve, finance in 
podobno. (Ljubljana.) 

39. člen: K prvemu odstavku tega člena je bilo predlagano, da se na- 
mesto besedila: »tehničnih osnovah geodetske izmere« vstavi besedilo: »mreži 
stalnih geodetskih točk«. (Ljubljana.) 

46. člen: Predlagano je bilo, da se ta člen v celoti črta. Če se lastniki 
oziroma uporabniki ne odzovejo pismenemu povabilu, naj se smatra izmerjeno 
stanje kot dejansko, ker tudi ni druge možnosti, četudi to v zakonu ni pred- 
videno. (Ljubljana.) 

54. člen : Predlagano je bilo, naj se v drugem odstavku črta besedilo: 
»in ki se vršijo v republiškem računskem centru«. V razvitejših občinah namreč 
že prehajajo na avtomatsko obdelavo za potrebe davčne službe, čemur bo sledil 
tudi register prebivalstva. Tako bodo občine imele ažuren pregled nad denarjem 
in prebivalstvom. Logična naslednja faza je, da bi imela občina tudi pregled 
nad svojim fizičnim prostorom in to v povezavi s prebivalstvom in denarjem. 
Torej bodo nastali občinski in medobčinski centri komunalnih evidenc, to je 
komunalni informacijski sistem. Glede na to, da Slovenija ni konfederacija 
občin, ampak integrirana celota, je nedvomno republiški interes, da je poslo- 
vanje komunalnih informacijskih sistemov med seboj čim bolj usklađeno, 
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republika pa naj opravlja regulativno dejavnost, ne pa neposredne operative. 
(Celje, Idrija, Maribor, Nova Gorica, Slovenska Bistrica, Tolmin, Trbovlje.) 

Po drugem mnenju pa naj bi se mehanografska elektronska obdelava vršila 
v celoti v republiškem računskem centru. Storitev republiškega centra pa bi 
morala biti za ta namen če že ne brezplačna, pa vsaj po znižani ceni, ki bo 
interesantna za vse občine. S tem bi se zagotovila enotnost obdelave, kar po- 
stavlja drugi člen osnutka zakona. (Ljubljana.) 

62. člen: Izraženo je bilo mnenje, naj se vpisi pravic in dolžnosti na 
zemljiščih kakor tudi odločbe upravnih organov izvedejo v zemljiškem katastru 
prek sodišča, za kar bi bilo potrebno določiti predlagatelju tudi rok, morda eno 
leto. (Ljubljana.) 

63. člen: Predlagano je bilo, naj se v drugem odstavku vstavi besedilo: 
»izmere in izdelave delilnih načrtov.« Stroške naj bi plačal v celoti tisti, ki je 
spremembo povzročil. (Ljubljana.) 

64. člen: V drugem odstavku je bilo predlagano, naj se izpustijo besede 
»pred uporabo«. (Ljubljana.) 

69. člen : Izraženo je bilo mnenje, naj se v primeru, če lastniki oziroma 
uporabniki zemljišč zahtevajo od občinskega upravnega organa, da se njihove 
meje označijo v zemljiškem katastru s koordinatami, ta dela izvrše na stroške 
predlagatelja. Zahteva predstavlja izredno delo, ki je predvsem v interesu pred- 
lagatelja, izvrši pa ga lahko tudi geodetska delovna organizacija. (Ljubljana.) 

V zvezi s III. poglavjem, ki govori o prekrških, je bilo izraženo 
mnenje, da bi kazalo proučiti, kdo je dolžan prekršek prijaviti na ustreznem 
mestu in to vnesti v zakon. (Ljubljana.) 

St: 45-4/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 13. 9. 1972 obravnaval osnutek 
zakona o zemljiškem katastru, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v raz- 
pravo izvršni svet. 

Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da je zakon potrebno sprejeti, ker 
glede na sprejete ustavne amandmaje k ustavi SFRJ in SRS in v skladu z 
ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev XXV Lil k ustavi SR 
Slovenije prenehajo 31. 12. 1972 veljati vsi predpisi s področja zemljiškega 
katastra. V razpravi je bilo poudarjeno, da zakon vnaša na to področje bistvene 
novitete. Predvsem se spreminja namen in funkcija zemljiškega katastra, tako- 
da bo ta bolj ustrezal sedanjim potrebam družbe. Poslanci so predlagali, da se 
glede na to, ker je tematika zakona izrazito strokovna, bistveno dopolni obrazlo- 
žitev k zakonu. 

V podrobni razpravi so bile predlagane naslednje pripombe: 
K 17. členu: Predlagatelj naj ponovno prouči z republiškim sekretaria- 

tom za kmetijstvo klasifikacijo katastrskih kultur. Tako kot je postavljena, je 
nejasna, ter za nekatera področja — na primer sadjarstvo — preveč razdroblje- 
na. Za vse katastrske kulture potrebujemo enoten kriterij ter podrobne in točne 
definicije. 
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K 31. členu : Odbor predlaga, da ostane v zakonu besedilo člena, va- 
rianta pa naj se črta. 

K 78. členu: Skladno s pripombo k 17. členu naj se spremeni tudi bese- 
dilo tega člena. 

Odbor se strinja s predlogom izvršnega sveta, da se predlaga v zakon obrav- 
nava v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po skrajšanem 
postopku in predlaga republiškemu zboru, da ga skupaj t' pripombami sprejme 
kot osnutek. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Jože 
Deberšek. 

St.: 45-4/72 
Ljubljana, 14. 9. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 15. 9. 
1972, št. 45-4/72. 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
20. septembra 1972 obravnaval osnutek zakona o zemljiškem katastru, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, hkrati s predlogom, da se v smislu 
294. člena poslovnika skupščine obravnava po skrajšanem postopku. 

Potem ko so bila v načelni razpravi razčiščena nekatera vprašanja glede 
financiranja izdelave zemljiškega katastra, sprememb v vrsti rabe zemljišč ter 
glede hkratne uporabe katastrskih podatkov za kataster in topografske karte, 
je odbor soglašal z razlogi, ki narekujejo izdajo posebnega republiškega zakona 
o katastru. Po predlogu predlagatelja naj bi kataster razen dosedanjih nalog na 
•davčnem in lastninskem področju prevzel naloge tudi na področju načrtnega 
urejanja prostora, evidenci podatkov o rodovitnosti in proizvodnih sposobnostih 
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter usklajevanje podatkov s statistično službo. 

Odbor je soglašal tudi s predlogom predlagatelja, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku, ker z 31. 12. 1972 na območju SR Slovenije nehajo 
veljati vsi zvezni predpisi s področja katastra in ker je zakon potrebno uskladiti 
s prejetimi ustavnimi dopolnili še v tem letu. 

V obravnavi zakonskega osnutka v podrobnostih je odbor imel k posamez- 
nim členom naslednje pripombe, mnenja in stališča: 

K 17. členu: Odbor predlaga, da se variantni dodatek k temu členu črta. 
Po mnenju odbora gre za dejansko vrsto rabe zemljišča in njegovo razvrstitev 
in ne za naštevanje posameznih kultur. Naštevanje kultur v variantnem do- 
datku je po mnenju odbora nepotrebno, v strokovno-tehničnem pogledu pa 
neizvedljivo. 

K 31. členu : Odbor predlaga, da se varianta prvega odstavka črta, 3. 
točka prvega odstavka tega člena pa združi s 1. točko tega člena. Odbor hkrati 
predlaga, da se besedilo v četrti, peti in šesti vrsti drugega odstavka črta, tako 
da se ta člen v celoti glasi: 

»Zemljiški kataster se izdela na podlagi srednjeročnih in letnih programov 
del, ki jih sprejmejo in financirajo: 
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1. SR Slovenija in občine skupaj na podlagi medsebojnega dogovora za 
opravila iz 1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena; 

2. SR Slovenija za opravila iz 3. točke prejšnjega člena. 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka financira SR Slovenija v celoti 

opravila iz 2., 4. in 6. točke prejšnjega člena za območje, v katerih še ni 
zemljiškega katastra.« 

Odbor meni, da je zaradi različnih potreb posameznih občin kakor tudi 
zaradi kadrovskih in finančnih možnosti ustrezneje urejati vprašanje financi- 
ranja zemljiškega katastra na podlagi medsebojnega dogovora med SR Slovenijo 
in občinami. Togo zakonsko določanje opravil, ki naj jih v celoti financira SR 
Slovenija oziroma občine, ne bi ustrezalo dejanskim razmeram in potrebam 
tako SR Slovenije kot občin. 

K 54. členu: V tretji vrsti drugega odstavka naj se za besedo »obdelavo« 
črta besedilo »in ki se vršijo v republiškem računskem centru«, tako da se 
drugi odstavek tega člena v celoti glasi: 

»Strokovna dela v zvezi z vzdrževanjem zemljiškega katastra, ki zahtevajo' 
enotno mehanografsko-elektronsko obdelavo, financirajo skupaj SR Slovenija in 
občine.« 

Odbor meni, da financiranja del v zvezi z vzdrževanjem zemljiškega ka- 
tastra ni možno povezovati s krajem oziroma ustanovo, ki mehanografsko ob- 
delavo opravlja. Potrebno je zagotoviti enotno metodologijo in rezultate obde- 
lave, kakor tudi ustrezno skupno financiranje SR Slovenije in občin, ne glede 
na to, ali bo obdelavo opravljal republiški računski center oziroma centri, za 
katere se občine same odločijo. 

K 57. členu : V zvezi s prijavljanjem sprememb vrste rabe in razreda 
zemljišč, ki naj jih opravljajo lastniki oziroma uporabniki in sicer v 30 dneh od 
nastale spremembe, odbor meni, da bi kazalo ponovno proučiti funkcioniranje 
te dolžnosti, zlasti na področjih večjih kompleksov zemljišč, ki so v celoti za- 
puščena in ki preraščajo v grmičevje. Območje takšnih zemljišč ponekod zajema 
tudi po 50 hektarjev in več. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejme 
osnutek zakona o zemljiškem katastru po skrajšanem postopku in skupaj s; 
predlogi in stališči odbora. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Draga Justina. 

St.: 45-4/72 
Ljubljana, 21. 9. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. septembra 1972 obravnavala osnutek zakona o zemljiškem katastru, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je zakon potreben, ker v skladu 
z ustavnimi amandmaji in ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev 
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije z 31. 12. 1972 prenehajo veljati na območju 
SR Slovenije vsi zvezni predpisi s področja zemljiškega katastra. Poudarjeno je 
bilo, da gre za nekatere bistvene spremembe in dopolnitve v obstoječem sistemu 
zemljiškega katastra, ki bodo omogočile tudi boljšo ureditev zemljiške knjige. 
V sedanjih pogojih še ni mogoče prestopiti k združitvi zemljiške knjige in 
zemljiškega katastra, ker to terja še temeljite proučitve. 
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V razpravi je bilo nadalje poudarjeno, da predloženi zakon v bistvu pomeni 
tehnični zakon in da bi bil po svojem obsegu lahko znatno ožji. Večji del ma- 
terije, ki jo ureja zakon, bi lahko uredili z uredbo izvršnega sveta, ki ima na 
podlagi LIL ustavnega amandmaja generalno pooblastilo za izdajanje uredb in 
drugih predpisov za izvrševanje republiških zakonov iz 1. in 2. točke XLIII. 
ustavnega amandmaja. Glede na to, da je treba zakon sprejeti do konca leta, pa 
se je komisija strinjala s predloženo zasnovo zakona. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

K 1. členu : V drugi vrsti prvega odstavka naj se kot nepotrebna črta 
beseda »pravnih«, ker se v zemljiški knjigi vodi evidenca le o dejstvih, ki so 
pravno pomembna. 

K 3. členu: V drugem odstavku naj se začetno besedilo »Upravne in 
upravno-strokovne zadeve« nadomesti z besedilom »Upravne zadeve in opravi- 
la« ... 

Sprememba je utemeljena, ker ustava in pozitivna zakonodaja ne poznata 
termina »upravno-strokovne zadeve«, dosedanje besedilo pa tudi dopušča raz- 
lago, kot da upravne zadeve niso strokovne zadeve. 

V tretjem odstavku naj se besedilo »Strokovno-operativna dela« nadomesti 
z besedama »Operativna dela«. 

Po mnenju komisije ni treba posebej poudarjati, da gre za strokovna dela. 
Spremembe drugega in tretjega odstavka so nujne zaradi jasne razmejitve de- 
lovnega področja upravnih organov in geodetskih delovnih organizacij. 

K 4. členu: V četrtem odstavku naj se besedilo »po predhodnem mnenju 
geodetske uprave SR Slovenije« nadomesti z besedilom, »potem ko dobi mnenje 
geodetske uprave SR Slovenije«. 

Sprememba je potrebna, ker mnenje geodetske uprave za občinsko skup- 
ščino ni obvezno. 

K 6. členu : Besedilo drugega odstavka je treba uskladiti z zakonom o 
razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, po katerem se nepremičnina, 
na kateri je lastninska pravica, lahko razlasti, pravica uporabe na zemljišču, ki 
je v družbeni lastnini, ali kakšna druga pravica na takšnem zemljišču pa lahko 
prisilno prenese z enega uporabnika na drugega. Zakon ne pozna »uradne uved- 
be postopka«, temveč se postopek začne na predlog razlastitvenega upravičenca 
oziroma tistega, ki namerava predlagati prenos pravice uporabe. V drugem 
odstavku je treba poleg arondacije omeniti tudi komasacije ter posebej poudariti, 
da se lahko na zahtevo prejšnjega lastnika oziroma uporabnika vpiše tudi 
dejanski uživalec, če se ta s tem strinja. 

K' 10. členu : Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Posestne meje, ki se ugotavljajo v mejnem ugotovitvenem postopku oziro- 

ma v sodnem postopku, se morajo zamejničiti s trajnimi in vidnimi znamenji.« 
Sprememba je le redakcijskega značaja. 
K 12. členu : Po mnenju nekaterih članov komisije ne bi bilo treba v 

zakonu posebej poudarjati, da so v prvem odstavku navedeni podatki dokaz 
o legi posestnih meja parcele. Po predlagani rešitvi namreč ne gre za obvezen 
dokaz in so možni protidokazi. V bistvu ta odstavek izraža pravno domnevo. 
Prav tako ni treba posebej poudarjati, da ti podatki predstavljajo dokazno 
sredstvo. Glede na navedeno naj predlagatelj ponovno prouči umestnost te 
določbe. Ce bo vztrajal pri tem, da je treba dati poseben poudarek navedenim 
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podatkom, naj predlaga rešitev, po kateri so listine, ki vsebujejo podatke, 
navedene v prvem odstavku, javne listine. 

K 13. členu: Med besedama »ali« in »premeščati« naj se vstavi beseda 
»samovoljno«, ker je mišljeno le samovoljno premeščanje, kot to izhaja tudi iz 
75. člena, 1. točka. 

K 15. členu: Točko 6 je treba ustrezno preformulirati, ker nimamo teri- 
torialne razdelitve SR Slovenije in občin. 

K 17. členu : Izražen je bil pomislek o primernosti variantnega dodatka 
v prvem odstavku. Ce bi bila varianta sprejemljiva, bi morali v drugem od- 
stavku podrobneje definirati, kaj se šteje za ribezove nasade in druge katastrske 
kulture, navedene v variantnem dodatku. 

K 33. členu : Glede na rešitev, predvideno v 35. členu, je treba v 33. 
členu poudariti, da se mejni ugotovitveni postopek izvede na kraju samem 
v sodelovanju s prizadetimi lastniki oziroma uporabniki, ne pa v na- 
vzočnosti. 

K 34. členu : Ni primerna terminologija »vodja postopka«, ki se upo- 
rablja v tem in v nekaterih drugih členih. Izraz naj se nadomesti z izrazom 
»uradna oseba«. Geodetska uprava SR Slovenije ne more določiti načina sestave 
ugotovitvenega zapisnika, kot to predvideva drugi odstavek, temveč lahko pred- 
piše le podatke, ki jih mora vsebovati ugotovitveni zapisnik. 

K 35. členu: V zadnjem odstavku naj se začetek besedila »... Odločitev 
vodje postopka, da sam ugotovi posestne meje...« nadomesti z besedilom 
». . . Ugotovitev posestne meje ...«. 

Sprememba je potrebna, ker ugotovitev posestne meje, ne pa odločitev 
vodje postopka, ne posega v lastninske in druge pravice lastnikov oziroma 
uporabnikov. 

K 37. členu: Ta določba ni dovolj jasna, zato naj jo predlagatelj ustrezno 
preformulira. Ni namreč povsem jasno, kdaj se lahko ugotovi posestna meja 
v nasprotju s predpisi. 

K 45. členu: Termin »vodja razgrnitve« naj se nadomesti z drugim 
terminom. Po mnenju komisije tudi ni sprejemljiva rešitev, da se lahko ugovor 
poda le na obrazcu, ki ga določi geodetska uprava SR Slovenije. Treba je do- 
pustiti tudi drugačen način ugovora in predvideti rok, v katerem ga je treba 
podati. 

K 46. členu: Ta člen naj se kot nepotreben črta. 
K 62. členu : K prvemu odstavku je bila dana ista pripomba kot k 

drugemu odstavku 6. člena. 
K 77. členu: Ta člen naj se kot nepotreben črta, ker gre za odškodninsko 

odgovornost delovne ali druge organizacije oziroma občana, kar ne sodi v okvir 
kazenskih določb tega zakona. 

K 83. členu : Zadnji stavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Ustrezne spise prevzamejo občinski upravni organi za geodetske zadeve.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 84. členu : Skladno s 197. členom republiške ustave je treba določiti, 

da predstojnik geodetske uprave izda tehnične predpise in to le tehnične pred- 
pise v zvezi z vodenjem, izdelavo in vzdrževanjem zemljiškega katastra. 

K 85. členu : Besedilo: »Dokler ne bodo izdani predpisi za izvrševanje 
tega zakona,...« naj se nadomesti z besedilom: »Dokler ne bodo izdani predpisi 
Iz 48. in 50. člena tega zakona,...«. 
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Sprememba je utemeljena, ker le do izdaje teh predpisov se bodo še naprej 
uporabljale določbe omenjenega zveznega pravilnika. 

Komisija je imela tudi več pripomb redakcijskega značaja k 20., 55., 58., 61., 
63. in 86. členu osnutka zakona, ki jih je predlagatelj vzel na znanje. 

Št.: 45-4/72 
Ljubljana, 8. 9. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 
o geodetski izmeri 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Z geodetsko izmero se zagotavljajo podatki, ki omogočajo vodoravni in 
višinski prikaz celotnega ozemlja SR Slovenije in ki so potrebni za regionalno 
prostorsko in urbanistično planiranje in urejanje, za smotrno gospodarjenje z 
zemljišči, za izdelavo prostorskih evidenc, za znanstveno raziskovanje in za 
druge namene. 

2. člen 
Geodetska izmera obsega: 
— postavitev in vzdrževanje mreže geodetskih točk; 
— topografsko izmeritev zemljišča z izdelavo in vzdrževanjem osnovnih 

topografskih načrtov; 
—• izdelavo in vzdrževanje osnovnih topografskih in preglednih kart. 
Geodetska izmera je zadeva splošnega pomena za SR Slovenijo. 

3. člen i 

Upravne in upravno-strokovne zadeve & področja geodetske izmere oprav- 
ljajo geodetska uprava SR Slovenije in občinski upravni organi za geodetske 
zadeve. 

Strokovno-operativna dela na področju geodetske izmere opravljajo geo- 
detske delovne organizacije, ki so za to ustanovljene oziroma pooblaščene v 
skladu z zakonom. 

4. člen 

Za geodetsko izmero veljajo v SR Sloveniji enoten sistem, ki je določen 
s tem zakonom in enotni tehnični normativi, določeni na podlagi tega zakona. 

5. člen 

Lastniki, uporabniki oziroma uživalci nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: 
lastniki nepremičnin) morajo dovoliti dostop do svojih nepremičnin zaradi 
opravljanja del na geodetski izmeri, kakor tudi postavitev izmeritvenih znamenj 
in oznak na teh nepremičninah. 

Ce je bila pri opravljanju del na geodetski izmeri povzročena škoda, ima 
lastnik pravico zahtevati odškodnino od organa, ki je naročil ta dela, in sicer 
v roku 6 mesecev, ko je zvedel za škodo, vendar pa najpozneje v roku enega 
leta od nastanka škode. 

37 
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II. IZVEDBA GEODETSKE IZMERE 

1. Postavitev mreže geodetskih točk 

6. člen 

Mrežo geodetskih točk sestavljajo stalne točke, za katere se določijo ko- 
ordinate oziroma nadmorska višina, in se označijo z izmeritvenimi znamenji na 
zemljišču. 

Mreža geodetskih točk se postavi na vsem območju SR Slovenije in obsega 
mrežo osnovnih geodetskih točk in mrežo navezovalnih geodetskih točk. 

Mreža osnovnih geodetskih točk je tehnična osnova za vsa geodetska, karto- 
grafska in prostorskoraziskovalna dela. 

Mreža navezovalnih točk se določi tako, da se med mrežo osnovnih točk 
postavi potrebno število dodatnih točk, ki služijo za topografsko izmeritev 
zemljišča ter za izdelavo in vzdrževanje katastrov in drugih prostorskih evidenc. 

7. člen 

Geodetska uprava SR Slovenije določi vrste in delitev mrež geodetskih točk, 
gostoto, natančnost in način označevanja geodetskih točk ter koordinatni sistem, 
izhodišče za nadmorske višine in vsebino operata mreže geodetskih točk. 

2. Topografska izmeritev zemljišča z izdelavo 
osnovnih topografskih načrtov 

8. člen 

S topografsko izmeritvijo zemljišča se ugotavljajo, določajo, oziroma zbirajo 
ustrezni merilni in opisni podatki o reliefu, o legi, obliki oziroma vrsti objektov 
na površini zemlje, vegetaciji, rabi zemljišča ter o zemljepisnih in drugih imenih 
zemljišča in objektov. 

Topografska izmeritev zemljišča mora biti navezana na mrežo geodetskih 
točk. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena, ki so dobljeni s topografsko izme- 
ritvijo zemljišča, se prikažejo v osnovnih topografskih načrtih v merilu načrta 
in s konvencionalnimi znaki. 

9. člen 

Za celotno ozemlje SR Slovenije se izdelajo osnovni topografski načrti v 
merilu 1 : 5000 ali 1 : 10 000. 

Za mesta in naselja kakor tudi za druga območja, kjer je predvidena in- 
tenzivna izraba prostora, se izdelajo poleg osnovnih topografskih načrtov v 
merilu iz prejšnjega odstavka tudi osnovni topografski načrti v enem od 
naslednjih meril: 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2500. 

Osnovni topografski načrti se izdelujejo v enotnem sistemu razdelitve listov. 
Osnovne topografske načrte pregleda in potrdi geodetska uprava SR Slo- 

venije. 
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10. člen 

Geodetska uprava SR Slovenije določi natančnost, vsebino, ključ konven- 
cionalnih znakov ter enotni sistem razdelitve listov osnovnih topografskih 
načrtov. 

3. Izdelava osnovnih topografskih in preglednih kart 

11. člen 

Osnovne topografske in pregledne karte se izdelujejo praviloma s predelavo 
in generaliziranjem osnovnih topografskih načrtov. 

V osnovnih topografskih in preglednih kartah se podatki prikažejo v merilu 
karte in s konvencionalnimi znaki. 

Osnovne topografske in pregledne karte se izdelajo za celotno ozemlje SR 
Slovenije. 

12. člen 

Osnovne topografske karte se izdelajo v enotnem sistemu razdelitve listov 
v merilih od 1:10 000 do 1 : 200 000. 

Osnovne pregledne karte se praviloma izdelajo na enem listu za celotno 
območje SR Slovenije v merilu 1 : 200 000 ali v manjšem merilu. 

13. člen 

Geodetska uprava SR Slovenije določi enotni sistem razdelitve listov osnov- 
nih topografskih kart ter vsebino, ključ konvencionalnih znakov in natančnost 
osnovnih topografskih in preglednih kart. 

4. Vzdrževanje mreže geodetskih točk, osnovnih topografskih načrtov 
ter topografskih in preglednih kart 

14. člen 

Vzdrževanje mreže geodetskih točk obsega pregled stanja izmeritvenih 
znamenj, obnavljanje uničenih geodetskih točk ter izvedbo ugotovljenih spre- 
memb v operatu mreže geodetskih točk. 

Vzdrževanje osnovnih topografskih načrtov obsega ugotavljanje sprememb 
na terenu, ki vplivajo na podatke v načrtih ter izvedbo ugotovljenih sprememb 
v teh načrtih. 

Vzdrževanje osnovnih topografskih in preglednih kart obsega njihovo uskla- 
jevanje z osnovnimi topografskimi načrti oziroma s stanjem v naravi; to 
usklajevanje je treba opraviti najmanj vsakih 15 let. 

15. člen 

Geodetska uprava SRS vodi operat mreže osnovnih geodetskih točk za 
območje republike, občinski upravni organi za geodetske zadeve pa operate 
mreže osnovnih in navezovalnih točk za območje občine. 

Pregled stanja vseh izmeritvenih znamenj je dolžan opraviti občinski uprav- 
ni organ za geodetske zadeve, in sicer najmanj enkrat na vsakih 5 let. 
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Vsako spremembo, ugotovljeno na izmeritvenih znamenjih osnovnih geo- 
detskih točk, mora občinski upravni organ takoj sporočiti upravi SR Slovenije. 

16. člen 

Za obnovo osnovnih geodetskih točk skrbi geodetska uprava SR Slovenije, 
za obnovo navezovalnih geodetskih točk pa občinski upravni organ za geodetske 
zadeve. 

17. člen 

Usklajevanje osnovnih topografskih načrtov v merilih 1 : 5000 in 1 : 10 000 
s stanjem v naravi je treba opraviti najmanj vsakih 15 let, usklajevanje osnovnih 
topografskih načrtov v večjih merilih pa najmanj vsakih 5 let. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa mora občinski upravni organ 
za geodetske zadeve sproti usklajevati stanje osnovnih topografskih načrtov 
s podatki v zemljiškem katastru, v katastru komunalnih naprav in z drugimi 
podatki, s katerimi razpolaga. 

18. člen 

Vzdrževanje geodetskih točk, osnovnih topografskih načrtov ter osnovnih 
topografskih in preglednih kart mora zagotavljati isto natančnost, kot je pred- 
pisana za postavitev geodetskih točk, za izdelavo osnovnih topografskih načrtov 
oziroma osnovnih topografskih in preglednih kart. 

5. Programiranje in financiranje geodetske izmere 

19. člen 

Geodetska izmera se izvaja po srednjeročnih in letnih programih del, ki jih 
sprejema in financira SR Slovenija, oziroma SR Slovenija in občine skupaj. 

V programih iz prejšnjega odstavka se določijo tudi sredstva za financiranja, 
način financiranja ter merila osnovnih topografskih načrtov ter topografskih in 
preglednih kart v skladu z določbami tega zakona. 

Srednjeročne programe, ki jih financira SR Slovenija, sprejme skupščina 
SR Slovenije, letne programe pa izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

20. člen 

SR Slovenija programira in financira: 
•— postavitev mreže osnovnih točk; 
— postavitev mreže navezovalnih točk za potrebe zemljiškega katastra; 
— izdelavo in vzdrževanje osnovnih topografskih in preglednih kart. 

21. člen 

SR Slovenija in občine skupaj programirajo in financirajo na podlagi med- 
sebojnega dogovora: 

—i topografsko izmeritev zemljišča in z njo zvezano postavitev mreže nave- 
zovalnih točk ter izdelavo osnovnih topografskih načrtov; 

— vzdrževanje osnovnih topografskih načrtov, ki se opravlja občasno. 
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III. VAROVANJE IZMERITVENIH ZNAMENJ IN OZNAK 

22. člen 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve je dolžan pismeno obvestiti 
lastnika nepremičnin o vrsti in legi izmeritvenih znamenj in oznak, ki so 
postavljeni na njihovih zemljiščih oziroma objektih. 

Izmeritvena znamenja so znamenja, s pomočjo katerih so stalno označene 
geodetske točke na zemlji ali pod njo. 

Izmeritvene oznake to naprave in objekti, s pomočjo katerih so geodetske 
točke vidne na daljavo. 

23. člen 

Prepovedano je odstranjevanje, poškodovanje ali uničenje izmeritvenih 
znamenj in oznak. 

Občine lahko predpišejo posebne ukrepe za varovanje izmeritvenih znamenj 
in oznak na njihovem območju. 

Lastniki nepremičnin, na katerih so izmeritvena znamenja in oznake, so 
dolžni prijaviti občinskemu upravnemu organu za geodetske zadeve vsako od- 
stranitev, poškodbo ali uničenje teh znamenj in oznak, in sicer v roku 30 dni od 
nastale spremembe. 

24. člen 

Na zahtevo lastnika nepremičnine se lahko dovoli prestavitev izmeritvenega 
znamenja oziroma oznake, če so za to upravičeni razlogi. 

Zahtevek za prestavitev se vloži pri občinskem upravnem organu za geo- 
detske zadeve. 

O zahtevku za prestavitev izmeritvenih znamenj oziroma oznak osnovnih 
geodetskih točk odloči geodetska uprava SR Slovenije, o zahtevku za prestavitev 
izmeritvenih znamenj oziroma oznak navezovalnih geodetskih točk pa občinski 
upravni organ za geodetske zadeve. 

Stroški za prestavitev izmeritvenih znamenj oziroma oznak osnovnih geo- 
detskih točk bremenijo SR Slovenijo, stroški za prestavitev izmeritvenih zna- 
menj oziroma oznak navezovalnih geodetskih točk pa občine. 

IV. ARHIVIRANJE IN IZDAJANJE PODATKOV 
GEODETSKE IZMERE 

25. člen 

Elaborati"mrež geodetskih točk, elaborati topografske izmeritve zemljišča, 
osnovni topografski načrti ter topografske in pregledne karte se hranijo pri 
geodetski upravi SR Slovenije in pri občinskih upravnih organih za geodetske 
zadeve. 

Geodetska uprava SR Slovenije določi, kateri podatki iz prejšnjega odstavka 
se hranijo pri geodetski upravi SR Slovenije, in kateri pri občinskih upravnih 
organih za geodetske zadeve, ter način njihovega hranjenja. 

Podatki o osnovnih geodetskih točkah, osnovni topografski načrti ter osnov- 
ne topografske karte se prenesejo na mikrofilm, ki se hrani pri geodetski upravi 
SR Slovenije. 
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26. člen 

Podatki geodetske izmere so javni, razen tistih, ki se po veljavnih predpisih 
štejejo kot podatki, pomembni za narodno obrambo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko izdajajo za namene iz 
1. člena tega zakona organom ter delovnim in drugim organizacijam tudi podatki 
geodetske izmere, ki so po veljavnih predpisih pomembni za narodno obrambo, 
vendar brez podatkov o vojaških objektih. 

Občanom se podatki, pomembni za narodno obrambo, lahko izdajajo, če so 
jim potrebni za uveljavljanje njihovih pravic, vendar samo v izvlečkih. 

27. člen 

Podatki o osnovnih geodetskih in navezovalnih točkah ter reprodukciji 
osnovnih topografskih načrtov se izdajajo proti plačilu predpisanih taks in 
ustreznih stroškov razmnoževanja. 

Za izdajanje reprodukcij osnovnih topografskih in preglednih kart se za- 
računavajo samo stroški razmnoževanja. 

28. člen 

Državni organi ter delovne in druge organizacije lahko uporabijo osnovne 
topografske načrte, topografske in pregledne karte za izdelavo kartografskih 
publikacij, morajo pa o tem predhodno pismeno obvestiti geodetsko upravo 
SR Slovenije. V teh publikacijah morajo navesti podatke o izvoru, merilu, 
izdajatelju osnovnih topografskih načrtov, topografskih oziroma preglednih 
kart; dva izvoda take kartografske publikacije morajo brezplačno odstopiti 
geodetski upravi SR Slovenije, v roku 30 dni po izdaji kartografske publikacije. 

Prav tako morajo navesti podatke o izvoru, merilu in izdajatelju načrtov 
oziroma kart, kadar jih uporabljajo kot osnovo za izdelavo dokumentov v 
uradne namene. 

V. GEODETSKA MERJENJA 

29. člen 

Delovne in druge organizacije, ki niso ustanovljene oziroma pooblaščene z 
zakonom za opravljanje strokovno-operativnih del geodetske izmere, lahko 
opravljajo oziroma naročajo geodetska merjenja le za svoje potrebe in na 
območjih, za katera ni načrtov oziroma kart geodetske izmere v ustreznem 
merilu, vsebini in natančnosti. 

Delovne in druge organizacije iz prejšnjega odstavka pa ne smejo opravljati 
geodetskih merjenj zaradi izdelave ali vzdrževanja načrtov oziroma kart za 
potrebe urbanističnega planiranja ali komasacij. 

30. člen 

Kadar opravljajo delovne ali druge organizacije geodetska merjenja po 
prvem odstavku prejšnjega člena, so dolžne: 

— prijaviti geodetsko merjenje občinskemu upravnemu organu za geodetske 
zadeve najmanj 15 dni pred pričetkom del; pri tem morajo dati podatke o 
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območju, obsegu, merilu, metodi snemanja, datum začetka in predviden datum 
zaključka; 

— predložiti temu organu, če to zahteva, kopijo načrtov in elaboratov proti 
povračilu ustreznih stroškov razmnoževanja. 

31. člen 

Ce se nameravajo opraviti prijavljena geodetska merjenja z aerofotosne- 
manjem, mora občinski upravni organ za geodetske zadeve to takoj sporočiti 
geodetski upravi SR Slovenije. 

Izvajalci aerofotosnemanja morajo na zahtevo geodetske uprave SR Slo- 
venije predložiti po eno kopijo aerofotoposnetkov, in sicer proti povračilu 
stroškov razmnoževanja, v roku dveh let po končanem aerofotosnemanju pa 
brezplačno odstopiti geodetski upravi SR Slovenije negative aerofotoposnetkov 
zaradi njihovega arhiviranja. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

32. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 din se kaznuje za prekršek delovna ali druga 
organizacija: 

1. če ne dovoli opravljanja geodetskih del ali postavitev izmeritvenih zna- 
menj in oznak na svojih nepremičninah (prvi odstavek 5. člena); 

2. če odstrani, uniči ali poškoduje izmeritveno znamenje ali oznako (prvi 
odstavek 23. člena); 

3. če v določenem roku ne prijavi občinskemu upravnemu organu za geo- 
detske zadeve odstranitve, poškodbe ali uničenja izmeritvenih znamenj oziroma 
oznak (tretji odstavek 23. člena); 

4. če izda kartografsko publikacijo, pa o tem ne obvesti geodetske uprave 
SRS ali geodetski upravi SR Slovenije ne odstopi 2 izvodov kartografske publi- 
kacije (28. člen); 

5. če pri uporabi osnovnih topografskih načrtov, topografskih in preglednih 
kart ne navede v izdelku podatkov o geodetskih osnovah (28. člen); 

6. če opravljajo geodetska merjenja v nasprotju z določbami tega zakona 
(29. člen); 

7. če ne prijavi geodetskega merjenja (30. člen); 
8. če ne izloči kopij oziroma negativov aerofotoposnetkov, kadar jih pri- 

stojni upravni organ za geodetske zadeve zahteva (druga točka 30. člena in drugi 
odstavek 31. člena). 

Z denarno kaznijo do 500 din se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka 
tudi odgovorna oseba v delovni ali drugi organizaciji. 

Poleg kazni za prekršek iz druge točke prvega odstavka tega člena je 
delovna ali druga organizacija dolžna poravnati tudi stroške ponovne postavitve 
izmeritvenega znamenja ali oznake oziroma obnove geodetske točke. 

33. člen 

Z denarno kaznijo do 500 din se kaznuje za prekršek občan: 
1. če ne dovoli opravljati izmeritvenih del ali postaviti izmeritvenih znamenj 

in oznak na svojih nepremičninah (prvi odstavek 5. člena); 
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2. če odstrani, uniči, poškoduje izmeritveno znamenje ali oznako, kolikor ni 
tako dejanje kaznivo po drugem odstavku 284. člena kazenskega zakonika (prvi 
odstavek 23. člena); 

3. če ne prijavi v določenem roku občinskemu upravnemu organu za geo- 
detske zadeve odstranitve, poškodbe ali uničenja izmeritvenih znamenj ali oznak 
(tretji odstavek 23. člena). s 

Za prekršek pod 2. točko tega člena je občan poleg kazni dolžan poravnati 
tudi stroške ponovne postavitve izmeritvenega znamenja ali oznake oziroma 
obnove geodetske točke. 

VII. PREHpDNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

Občinski upravni organi za geodetske zadeve so dolžni v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona pismeno obvestiti lastnike nepremičnin o vrsti in legi 
tistih izmeritvenih znamenj geodetskih osnovnih točk, za katere še niso prejeli 
obvestila. 

35. člen 

Delovne in druge organizacije, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona načrte, 
karte in druge podatke, pomembne za vzdrževanje geodetske izmere, so dolžne 
na zahtevo občinskega upravnega organa za geodetske zadeve v roku 6 mesecev 
po uveljavitvi tega zakona predložiti temu organu kopijo teh načrtov oziroma 
elaboratov, proti povračilu stroškov za njih razmnoževanje. 

36. člen 

Glede na določbo tretje točke drugega odstavka 13. člena ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 51-287/71) prenehajo veljati z dnem, ko začne veljati ta zakon, 
določbe, ki se nanašajo na izmeritev zemljišč v temeljnem zakonu o izmeritvi 
zemljišč in zemljiškem katastru (Uradni list SFRJ, št. 15/65 in 20/65). 

Glede na določbo prve točke tretjega odstavka 16. člena citiranega ustavnega 
zakona prenehajo veljati z dne, ko začne veljati ta zakon, določbe, ki se 
nanašajo na izmeritev zemljišč v uredbi o izdelavi izmeritve in zemljiškega 
katastra in njunem vzdrževanju (Uradni li&t SFRJ, št. 44/67). 

37. člen 

Dokler ne bodo določeni normativi po tem zakonu, se uporabljajo v SR 
Sloveniji: 

1. pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnikov načrtov za dolo- 
čanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč (Uradni list SFRJ, št. 8/70), razen 
določb, ki so razveljavljene s tretjo točko tretjega odstavka 16. člena ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije; 

2. pravilnik za državno izmero II. in III. del (Uradni list SFRJ, št. 9/59); 
3. topografski in kartografski ključ (Uradni list SFRJ, št. 2/65). 
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38. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Uvod 

S sprejemom dopolnil k zvezni in republiški ustavi ter z ustavnim zakonom 
za izvedbo zveznih in republiških ustavnih dopolnil je celotno področje izmere 
zemljišč preneseno v pristojnost republike. Z republiškim ustavnim amand- 
majem XLIII je med drugim določeno, da sprejema skupščina SR Slovenije 
zakone tudi za področje izmere zemljišč. Ustavni zakon za izvedbo republiških 
ustavnih amandmajev pa določa v 13. členu, da mora biti med drugim tudi 
temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru usklađen z ustavnimi 
amandmaji najkasneje do 31. 12. 1972. S 16. členom istega ustavnega zakona pa 
se v Sloveniji uveljavljajo posamezne določbe zveznih predpisov, izdanih na 
osnovi temeljnega zakona. Ti predpisi bodo na območju republike ostali v 
veljavi, dokler republiški organi ne izdajo ustreznih novih predpisov. Obstoječe 
stanje narekuje sprejem republiškega zakona o izmeritvi zemljišča še v tem 
letu, ker bi drugače nastala pravna praznina. 

Temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru (Uradni list 
SFRJ, št. 15/65) in uredba o izdelavi izmeritve in zemljiškega katastra (Uradni 
list SFRJ, št. 44/67) sta skupaj urejala področje izmeritve zemljišč in zem- 
ljiškega katastra kot tudi evidence komunalnih naprav. V SR Sloveniji je že od 
leta 1968 samostojno urejena evidenca o komunalnih napravah in sicer v zakonu 
o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 27/68). Ze s sprejemom 
zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 21/70) je v SR Sloveniji sprejeto 
stališče, naj se tudi področji izmeritve zemljišč in zemljiškega katastra uredita 
v samostojnih zakonih. 

V osnutku zakona o geodetski izmeri smo upoštevali posamezne zadeve iz 
zveznih predpisov, če so za potrebe republike sprejemljive. Z osnutkom pa se 
predlaga, da se vrsta zadev, predvsem strokovnotehničnih, ureja drugače kot 
v zveznih predpisih. Prav tako se s tem osnutkom uvajajo nekatere nove zadeve, 
ki jih v zveznih predpisih ni bilo, kot npr. izdelava osnovnih topografskih in 
preglednih kart, vzpostavitev mreže geodetskih navezovalnih točk. V bistvu 
pa tudi v vseh navedenih primerih ne gre v SR Sloveniji za povsem nove zadeve, 
kajti izdelava topografskih in preglednih kart se je v naši republiki že uvedla 
z zakonom o geodetski službi in začela izvajati s sprejemom petletnega programa 
geodetskih del za obdobje 1971—75, vzpostavitev mreže geodetskih navezovalnih 
točk za potrebe zemljiškega katastra pa je pogojena z novo vsebino in funkcijo 
zemljiškega katastra, ki se ureja v okviru zakona o zemljiškem katastru, ki je 
trenutno prav tako v sprejemanju. 

Osnutek zakona je izdelan na podlagi tez za zakon in pripomb, ki so jih dali 
zainteresirani republiški upravni organi ter občinski upravni organi za geodetske 
zadeve, geodetske delovne in druge geodetske organizacije oziroma institucije. 
Večina pripomb k tezam za zakon je upoštevanih pri izdelavi osnutka. Nekaj 
občinskih upravnih organov za geodetske zadeve se ne strinja z določbami, da 
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bremenijo stroški prestavitve izmeritvenih znamenj in oznak geodetskih osnov- 
nih točk SR Slovenije, geodetskih navezovalnih točk pa občino. Z osnutkom 
zakona se predlaga, da se prestavitev izmeritvenih znamenj in oznak lahko 
opravi v upravičenih primerih na zahtevo lastnika, uporabnika ali uživalca 
nepremičnine, na čigar zemljišču ali objektu je izmeritveno znamenje ali oznaka. 
Občinski upravni organi za geodetske zadeve predlagajo, naj se prestavitev 
opravi na stroške povzročitelja prestavitve. Menimo, da tega predloga ni mogoče 
upoštevati predvsem iz naslednjih razlogov: v zakonu ni predvideno, da bi 
lastniki, uporabniki ali uživalci nepremičnine dobili odškodnino za samo po- 
stavitev znamenja oziroma oznake na njihovem zemljišču ali objektu, pač pa 
lastnika, uporabnika ali uživalca z zakonom obvezujemo za čuvanje znamenj in 
oznak, nadalje se predvidevajo tudi kazni, če jih odstrani, uniči ali poškoduje, 
ter plačilo vseh stroškov ponovne postavitve izmeritvenega znamenja ali oznake 
oziroma obnove geodetske točke. 

V osnutku zakona je določeno, da so topografski načrti, topografske in 
pregledne karte osnovni oziroma osnovne. To je potrebno predvsem zaradi tega, 
ker bi v nasprotnem primeru prišlo do nejasnosti, saj se namreč poleg topo- 
grafskih načrtov, topografskih in preglednih kart, za izdelavo in vzdrževanje 
katerih je zadolžena geodetska služba, izdelujejo različni drugi topografski 
načrti, topografske in pregledne karte. Osnovni topografski načrti, topografske 
in pregledne karte se v nasprotju z drugimi topografskimi načrti in kartami 
izdelujejo v predpisanem sistemu razdelitve listov ter z določeno vsebino in 
natančnostjo in so s tem uporabni za namene, določene v zakonu. 

II. VSEBINA OSNUTKA ZjAKONlA 

Osnutek zakona izhaja glede namena geodetske izmere iz načel, sprejetih 
v zakonu o geodetski službi, s tem da je tu precizirano, da se z geodetsko 
izmero zagotavljajo geodetski načrti in karte in drugi prikazi, ki so potrebni 
pri prostorskem in urbanističnem programiranju, planiranju in izvajanju ter pri 
smotrnem gospodarjenju in izkoriščanju zemljišča. Geodetski načrti in karte so 
tudi neposredna osnova za vodenje vrste evidenc o podatkih v prostoru in za 
znanstvenoraziskovalne potrebe ter za druge namene. 

Celoten sistem geodetskih prostorskih evidenc, ki so že uzakonjene v SR 
Sloveniji z zakonom o geodetski službi, temelji na geodetskih načrtih in kartah, 
katerih izdelava bo urejena z zakonom o geodetski izmeri. Zato mora biti celotno 
ozemlje republike topografsko izmerjeno in prikazano v načrtih in kartah 
različnih meril. 

Glede na navedeno je geodetska izmera zadeva splošnega pomena za SR 
Slovenijo in velja zato na območju celotne republike enoten sistem in enotni 
tehnični normativi. S tem se zagotavlja sistematičnost v delu in najširša upo- 
raba podatkov geodetske izmere, to je geodetskih točk, osnovnih topografskih 
načrtov, topografskih in preglednih kart. 

V osnutku zakona je tudi predvideno, katere upravne in upravno strokovne 
zadeve s področja geodetske izmere opravljajo geodetska uprava SRS in občinski 
upravni organi za geodetske zadeve. Glede strokovno operativnih del pa je 
splošno določeno, da jih opravljajo geodetske delovne organizacije, ki so za to 
ustanovljene oziroma pooblaščene. Konkretnejša ureditev opravljanja strokovno 
•operativnih del je urejena v zakonu o geodetski službi. 
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Z osnutkom se določa, da obsega geodetska izmera naslednje zadeve: 
— postavitev mreže geodetskih točk, ki se deli v mrežo osnovnih in v mrežo 

navezovalnih točk, 
—• topografsko izmeritev zemljišča z izdelavo osnovnih topografskih na- 

-črtov, 
— izdelavo osnovnih topografskih in preglednih kart, 
— vzdrževanje mreže geodetskih točk in osnovnih topografskih načrtov, 

topografskih ter preglednih kart. 
Glede obsega izvedbe navedenih zadev osnutek obvezuje, da se: 
— za celotno območje republike postavi mreža geodetskih osnovnih točk 

in mreža geodetskih navezovalnih točk; 
— za celotno območje republike se izdelajo osnovni topografski načrti 

1 : 5000 oziroma 1 : 10 000 ter osnovne topografske karte v merilih 1 : 10 000 do 
1 : 200 000 in osnovne pregledne karte v merilih od 1 : 200 000 in manjših; 

— za mesta in naselja ter za druga območja, kjer je predvidena intenzivna 
izraba prostora, pa se izdelajo še osnovni topografski načrti v večjih merilih 
od 1 : 5000, in sicer v enem od naslednjih meril: 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2500. 

Ureja se tudi izvedba vzdrževanja geodetskih točk in osnovnih topografskih 
načrtov, topografskih preglednih kart s tem, da se določajo maksimalni roki 
vzdrževanja načrtov in kart, kot tudi pristojnosti za izvedbo posameznih del 
med republiko in občinami oziroma geodetsko upravo SRS in občinskimi uprav- 
nimi organi za geodetske zadeve. 

Ker gre pri izvedbi geodetske izmere predvsem za strokovno tehnične 
zadeve, se predvideva, da se v zakonu uredijo samo osnovna načela, za bolj 
podrobno ureditev teh zadev pa se pooblašča geodetska uprava SRS, s tem da 
izda potrebne normative. 

V osnutku zakona je predvideno, da se geodetska izmera izvaja s srednje- 
ročnimi in letnimi programi del. Za izvedbo posameznih zadev je pristojna 
republika sama, za nekatere pa se predvideva skupno financiranje republike 
in občin. 

Tako bo SR Slovenija sama dolžna izvajati naslednja dela: 
— postavitev mreže osnovnih točk in postavitev mreže navezovalnih točk 

za potrebe zemljiškega katastra, 
— izdelavo in vzdrževanje osnovnih topografskih in preglednih kart. 
SR Slovenija in občine pa naj bi skupaj izvajale naslednja dela: 
— topografsko izmeritev zemljišča skupaj s postavitvijo mreže navezovalnih 

točk za potrebe te izmeritve in izdelavo osnovnih topografskih načrtov. 
— občasno vzdrževanje osnovnih topografskih načrtov. 
Zaradi zavarovanja izmeritvenih znamenj in oznak je določeno, da je treba 

obvestiti lastnike nepremičnin o postavitvi le teh. Prepovedano je odstranje- 
vanje, poškodovanje ali uničenje izmeritvenih znamenj in oznak. V upravičenih 
primerih, kot so gradnja objektov in zgradb, postavljanje plantaž itd., lahko 
geodetski upravni organ odloči o zahtevku za prestavitev izmeritvenega zna- 
menja. 

Lastniki imajo tudi pravico zahtevati odškodnino od naročnika del, če bi 
jim bila pri opravljanju geodetske izmere povzročena kakšna škoda, nimajo pa 
pravice odkloniti izvajanja del ah postavitve izmeritvenega znamenja ali oznake 
na njihovem zemljišču ali objektu. 

Osnutek ureja načelno tudi arhiviranje in podrobnejše izdajanje podatkov 
geodetske izmere. Ureditev arhiviranja je nujna zaradi zavarovanja podatkov 
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geodetske izmere, a izdajanje podatkov predvsem zaradi omejitev uporabo po- 
sameznih podatkov s stališča narodne obrambe. Določila o plačevanju taks in 
stroškov razmnoževanja oziroma samo stroškov razmnoževanja so potrebna 
zaradi tega, ker gre za izdajo podatkov, ki jih financirajo republika in občine, 
in ni sprejemljivo, da bi bili podatki dostopni v občinah po različnih cenah, 
kakor je to sedaj. Opustitev zaračunavanja taks1 pri topografskih in preglednih 
kartah pa je potrebna zato, ker je višina takse 10 in večkrat večja od stroškov 
razmnoževanja. 

Določba drugega odstavka 27. člena bo zahtevala spremembo tarifne št. 26 
taksne tarife zakona o upravnih taksah Ur. list SRS, št. 7/72. Crtati bo treba del 
besedila pod točko 1. a in pod točko 2, ki se glasi: »ne glede na vrsto in merilo«.. 

Glede geodetskih merjenj, ki jih lahko —• vendar le za svoje potrebe — 
opravljajo delovne in druge organizacije, ki niso ustanovljene oziroma po- 
oblaščene z zakonom za opravljanje strokovno operativnih del geodetske izmere, 
se v osnutku zahteva ureditev prijave in zahteva za predajo kopij načrtov in 
aerofotoposnetkov ter elaboratov proti plačilu stroškov pristojnemu geodetskemu 
upravnemu organu. S tem je omogočeno, da se za potrebe vzdrževanja osnovnih 
topografskih načrtov in topografskih kart, za katerih izvedbo je zadolžen pri- 
stojni upravni organ za geodetske zadeve, uporabljajo tudi podatki takih geo- 
detskih merjenj. Z osnutkom pa je izključena možnost, da bi opravljale geodet- 
ska merjenja delovne in druge organizacije za izdelavo geodetskih načrtov in 
kart za namene urbanističnega planiranja in komasacij iz razloga, ker gre v tem 
primeru za ureditev zadev splošnega pomena in ker je izdelava takih načrtov in 
kart v te namene ena osnovnih nalog geodetske izmere. 

S sprejemom zakona bodo nehale veljati določbe zveznih predpisov (temelj- 
nega zakona o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru, uredbe o izdelavi 
izmeritve in zemljiškega katastra in njunem vzdrževanju), ki se nanašajo na. 
izmeritev zemljišč. V zakonu o zemljiškem katastru pa bo enako določeno za. 
določbe o zemljiškem katastru in s tem bosta zvezni zakon in uredba v celoti 
nehala veljati. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Domžale,. 
Postojna, Sevnica, Trebnje in Velenje, ter delegat mesta Ljubljane so na svojem 
25. zasedanju dne 18. 9. 1972 obravnavali osnutek zakona o geodetski izmeri. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Celj.e, Maribor, Piran, Slovenska 
Bistrica in delegata občin Ljubljana-Bežigrad ter Tolmin, ki sta govorila tudi 
v imenu drugih ljubljanskih občin in mesta Ljubljane oziroma občin Idrija in. 
Nova Gorica. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na za- 
sedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slo- 
venije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi so delegati podprli obravnavani osnu- 
tek zakona, pri tem pa izrazili več predlogov za spremembo ali dopolnitev 
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posameznih členov. Hkrati je bila izražena sugestija, da bi bilo potrebno hkrati 
s tem zakonom in z zakonom o zemljiškem katastru obravnavati tudi osnutek 
zakona o geodetski službi, s čimer bi se izognili morebitnim kasnejšim ne- 
soglasjem. 

Pripombe k posameznim členom: 
14. člen: Predlagano je bilo, da se zadnji odstavek tega člena dopolni v 

tem smislu, da financirata usklajevanje osnovnih topografskih in preglednih 
kart z osnovnimi topografskimi načrti oziroma s stanjem v naravi, ki se vrši 
vsakih 15 let, republika in občina, vsaka polovico. (Delegat občine Tolmin, ki je 
govoril še v imenu občin Idrija in Nova Giorica.) 

15. člen: V tem členu je predviden periodični pregled stanja iz meritvenih 
znamenj na vsakih pet let. Ce se pri tem ugotovi poškodovanje ali uničenje 
izmeritvenih znamenj, je rok za kaznovanje prekrška ali materialna odgovornost 
že zastarel. Ker pa je periodičen pregled v manj kot petih letih težko izvedljiv, 
je bilo izraženo mnenje, da bi dejanje v tem času ne smelo zastarati in bi zato 
z zakonom morali to posebej predvideti oziroma vnesti določilo, da ta dejanja 
ne zastarajo ali pa, da zastarajo v določenem času od dneva ugotovitve. 
(Ljubljana.) 

22. člen: Izraženo je bilo mnenje, da je bolj smotrno, če se lastnik zem- 
ljišča obvesti takoj po postavitvi izmeritvenega znamenja. Med postavljanjem 
izmeritvenega znamenja in časa, ko geodetska uprava dobi nove načrte, poteče 
namreč v praksi najmanj leto dni in med tem časom so izmeritvena znamenja 
lahko že uničena. (Idrija, Nova Gorica, Tolmin.) 

23. in 24. člen : Predlagano je bilo, da se v tretjem odstavku 23. člena, 
za besedo »lastniki« doda besedilo: »oziroma imetniki pravice uporabe«. (Piran.) 

Po drugem predlogu pa naj bi vsebino obeh členov spremenili, ker ni pra- 
vilno, da stroške prestavitve izmeritvenih znamenj nosi republika ali občina, če 
se pri nespremenjenem lastniku ali uživalcu spremeni namembnost zemljišča. 
Lastnika smo z vzpostavitvijo meritvenih znamenj namreč že obremenili z 
obveznostjo, proti kateri ne more ugovarjati (5. člen) oziroma mora v konkret- 
nem primeru izvršiti prijavo odstranitve, poškodb ali uničenja znamenj (23. 
člen). Nepravilno pa je, da stroške prestavitve ali uničenja izmeritvenih znamenj 
nosi republika ali občina, če se spremeni lastnik ali uživalec zemljišč in če novi 
lastnik ali uživalec spremeni namembnost zemljišč (urbanizacija, gradnja novih 
industrijskih kompleksov, odpiranje gramoznic, dnevnih kopov itd.). Pri spre- 
membi namembnosti zemljišč, ki jo izvrši novi lastnik, je interes občine naj- 
večkrat posreden, gospodarske organizacije pa imajo neposreden ekonomski 
interes1, da na novo pridobljenem zemljišču gradijo. Zato naj bi tudi nosile 
stroške za prestavitev oziroma obnovo izmeritvenih znamenj. (Idrija, Nova 
Gorica, Tolmin.) 

29., 30. in 31. člen: Predlagano je bilo, naj bi se v 29. členu dodal nov 
tretji odstavek, ki naj bi se glasil: »Natančnejše pogoje za upravljanje geodet- 
skih merjenj za lastne potrebe, način prijavljanja in kontrolo predpiše geodetska 
uprava SR Slovenije.« V zvezi s tem naj bi se v celoti črtala 30. in 31. člen. 

V obrazložitvi tega predloga je bilo poudarjeno, da je poglavje o geodetskih 
merjenjih v primerjavi z drugimi pomanjkljivo obdelano. Namen teh določb 
naj bi bil, da se zagotovi pregled nad geodetskimi deli pri izdelavi geodetskih 
načrtov, da se zagotovi minimalna natančnost in kvaliteta del, da se da možnost 
kvalitetne uporabe podatkov teh izmer za vzdrževanje katastrskih prostorskih 
evidenc ter možnost kvalitetnega prenosa projektov na teren, posebno v zvezi 
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z eksproacijami zemljišč in urejevanjem lastninskih odnosov, kot so regulacije, 
vodotoki, gradnje cest in podobno. Vse te pogoje naj bi zajeli v posebnem 
navodilu geodetske uprave SR Slovenije, v katerem naj bi podrobneje obrav- 
navali tudi vsebino določil iz členov 30 in 31 osnutka zakona. (Celje, Maribor, 
Slovenska Bistrica, Trbovlje.) 

32. člen: Dan je bil predlog, naj bi se ta člen dopolnil z naslednjimi 
določbami: Glede na to, da se geodetska znamenja, ki se v naseljih, kjer je 
močna urbanizacija, zelo pogosto uničijo, naj bi upravni organ, ki je pristojen 
za geodetske zadeve, bil dolžan o tem pismeno obvestiti lastnika nepremičnine, 
na kateri je geodetsko znamenje ali oznaka, o postavitvi znamenja, upravnemu 
organu, pristojnemu za urbanistične zadeve, pa naj bi bil dolžan dostaviti seznam 
nepremičnin, na katerih so geodetska znamenja, skupaj z risom teh znamenj. 
Upravni organ, pristojen za urbanistične zadeve, naj bi bil dolžan pismeno 
opozoriti nove lastnike oziroma imetnike pravice uporabe nepremičnin, na 
geodetska znamenja z označbo znamenja oziroma njegove lege, kar stori z 
dokumentom, s katerim dovoljuje gradnjo ali podobna dela. 

V tretjem odstavku tega člena in v drugem odstavku 33. člena naj bi 
besedilo »geodetske točke« zamenjali z besedilom »geodetske mreže«, ker se 
lahko zgodi, da se s količenjem posameznih točk pokvari cela geodetska mreža. 
(Piran.) 

St.: 45-3/72 
Ljubljana, 20. 9. 1972 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. 9, 1972 razpravljal 
o osnutku zakona o geodetski izmeri, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije 
izvršni svet. 

V načelni razpravi odbor ugotavlja, da je po sprejemu amandmajev k zvezni 
in republiški ustavi celotno področje izmere zemljišč prešlo v republiško pri- 
stojnost, zato je glede na določbe ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev XXV—Lil k ustavi SR Slovenije treba ta zakon sprejeti do 31. 12. 1972. 

V podrobni razpravi so bile predlagane naslednje pripombe: 
K 21. členu : Odbor predlaga, da se prouči in najde primerna rešitev 

za situacijo, če se SR Slovenija in posamezne občine ne bi mogle medsebojno 
dogovoriti o programiranju in financiranju v 21. členu navedenih del. 

K 23. členu : Zakon prepoveduje odstranjevanje, uničenje ali poškodo- 
vanje izmeritvenih znamenj in oznak, zato naj v drugem odstavku občinam 
naloži, da sprejmejo še posebne ukrepe za varovanje teh znamenj, ne pa da se 
jim za to daje možnost le fakultativno. 

K 27. členu : V tem členu naj se glede plačila taks predvidijo oprostitve 
za organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega 
pomena. Te organizacije potrebujejo pogosto več osnovnih topografskih načrtov, 
vendar razpoložljivih podatkov in načrtov prav zaradi visokih taks ne upo- 
rabljajo. 

Odbor se strinja s predlogom izvršnega sveta, da se predlagani zakon 
obravnava v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po skrajšanem 
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postopku in predlaga republiškemu zboru, da ga skupaj s pripombami sprejme 
kot osnutek. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen inž. Milan Polič. 

St.: 45-3/72 
Ljubljana, 14. 9. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 65. seji 14. septembra 
1972 obravnaval osnutek zakona o geodetski izmeri, ki ga je skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

Odbor se strinja z obravnavo po skrajšanem postopku glede na to, da je 
potreba podana z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev. 

Medtem ko je doslej federacija financirala večji delež geodetskih del,, 
republika pa le sofinancirala, se na podlagi ustavnih sprememb položaj spremeni 
in krijejo stroške geodetskih izmer republike in občine. 

Osnutek zakona oziroma obrazložitev osnutka ne vsebuje finančnih kvan- 
tifikacij. Odbor je sicer sprejel na znanje ustno pojasnilo, da so s srednjeročnim 
programom zagotovljena sredstva tudi za izvajanje tega zakona, da pa bo 
dodatna obveznost nastopila v glavnem šele po letu 1975. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme osnutek zakona z naslednjima pri- 
pombama : 

— v obrazložitvi predloga zakona naj bodo analizirane tudi finančne po- 
sledice in vse finančne spremembe zaradi uveljavitve zakona, kakor to zahteva 
259. člen poslovnika skupščine SR Slovenije; 

>— v 23. členu naj se doda nov odstavek v naslednjem besedilu: 
»Osebe iz prejšnjega odstavka obvesti o določbah 23. člena občinski upravni 

organ za geodetske zadeve, novi pridobitelji nepremičnin pa se obvestijo v 
sklenjenem pravnem poslu ali v odločbi o gradbenem dovoljenju ali v podobnem 
pravnem poslu.« 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Jenka. 

St.: 45-3/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora — poročilo z dne 
21. 9. 1972, št. 45-3/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. septembra 1972 obravnavala osnutek zakona o geodetski izmeri, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija je v načelni razpravi ugotovila, da je zakon potreben, ker je na 
podlagi ustavnih amandmajev k zvezni in republiški ustavi celotno področje 
izmere zemljišč preneseno v pristojnost republike in ker na podlagi ustavnega 
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zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije 
z 31. 12. 1972 prenehajo veljati na območju SR Slovenije vsi predpisi s področja 
izmere zemljišč. 

Komisija je predlagala, naj predlagatelj v sodelovanju s sekretariatom 
izvršnega sveta za zakonodajo in upravnimi organi zavzame stališče do uporabe 
termina »organizacija združenega dela« v zakonodajnem postopku. Zvezna za- 
konodaja namreč v vse večji meri uporablja termin »organizacija združenega 
dela«, ne pa več termin »delovna organizacija«. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je komisija sprejela na- 
slednja mnenja, predloge in stališča: 

K 3. členu: V prvem odstavku naj se začetno besedilo »Upravne in 
upravno-strokovne zadeve« nadomesti z besedilom »Upravne zadeve in opra- 
vila ...«. 

Ustava kot tudi pozitivna zakonodaja ne uporabljata termina »upravno- 
strokovne zadeve«, zato je predlagana sprememba utemeljena. Poleg tega bi 
dosedanje besedilo dopuščalo razlago, da upravne zadeve niso strokovne zadeve. 

V drugem odstavku naj se besedilo »Strokovno-operativna dela« nadomesti 
z besedilom »Operativna dela ...«. 

Predlagane spremembe tako v prvem in drugem odstavku so potrebne 
zaradi razmejitev pristojnosti med upravnimi organi za geodetske zadeve in 
geodetskimi delovnimi organizacijami. Crtana beseda »strokovno« v drugem 
odstavku je utemeljena, ker ni treba posebej poudarjati, da gre za strokovna 
dela. 

K 5. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se besedilo v oklepaju 
»(v nadaljnjem besedilu: lastniki nepremičnin)« črta in naj se v celotnem 
besedilu zaradi večje jasnosti zakona uporablja besedilo »lastniki, uporabniki 
oziroma uživalci nepremičnin«. 

V tretji vrsti drugega odstavka se za besedama »ta dela« postavi pika, 
preostalo besedilo pa črta. 

Rok, ki je določen v osnutku, namreč ni v skladu z zakonom o zastaranju 
terjatev (Uradni list FLRJ, št. 40/53 in 57/54), ki določa v 19. členu 3-letni zasta- 
ralni rok. 

K 19. členu: Ker ta kot tudi 20. in 21. člen določajo glede srednjeročnih 
in letnih programov del in financiranja le razmerja republike in republike in 
občin skupaj, ne pa tudi samostojno občin, je komisija predlagala, naj pred- 
lagatelj prouči, ali ne bi bilo primerno vključiti v zakon tudi občine kot 
samostojnega programerja. 

K 23. členu: V tretjem odstavku določen rok 30 dni od nastale spre- 
membe, ko mora lastnik prijaviti občinskemu upravnemu organu vsako spre- 
membo znamenj ali označb, bo v praksi' povzročal težave, zato je komisija 
predlagala, da se besedilo na koncu tega odstavka »od nastale spremembe« 
nadomesti z besedilom »od dneva, ko je zvedel za spremembo«. 

K 26. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se beseda »veljavnih« 
nadomesti z besedo »posebnih«. 

Sprememba je utemeljena, ker le posebni predpisi določajo, kateri so po- 
datki, pomembni za narodno obrambo. 

K 27. členu: V drugem odstavku naj se kot nepotrebna črta beseda 
»izdajanje«. 

V zvezi s predlogom predlagatelja, da se po drugem odstavku tega člena 
za reprodukcije osnovnih topografskih in preglednih kart zaračunavajo samo 
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stroški razmnoževanja, ne pa tudi upravne takse, je komisija predlagala, naj 
predlagatelj ob predlogu tega zakona predloži tudi ustrezno spremembo tarifne 
številke 26, taksne tarife zakona o upravnih taksah (Ur. 1. SRS, št. 7/72). 

K 32. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se nadomesti besedilo 
»delovna ali druga organizacija« z besedilom »organizacija združenega dela ali 
druga pravna oseba«. 

Sprememba je utemeljena iz razlogov, ki so bili izraženi v načelni razpravi 
glede uporabe ustavne terminologije. Sprememba, da je le pravna oseba od- 
govorna za prekršek, je v skladu z republiškim zakonom o prekrških, ki je že 
v pripravi. 

Besedilo tretjega odstavka naj se črta, ker gre za odškodninski zahtevek, 
ki ne sodi v okvir kazenskih določb v tem zakonu. 

K 33. členu: Drugi odstavek naj se črta iz razlogov, ki so navedeni v 
zvezi s tretjim odstavkom 32. člena. 

K 37. členu: V prvem odstavku naj se za besedami »po tem zakonu, 
se« doda še besedi »še nadalje«. 

Dopolnitev je nujna, ker zakon določa še nadaljnjo uporabo zveznih izvršil- 
nih predpisov. 

Komisija je imela več redakcijskih pripomb k 22., 24. in 36. členu osnutka 
zakona, ki jih je predstavnik predlagatelja vzel na znanje. 

St.: 45-3/72 
Ljubljana, 8. 9. 1972 

POROČILO 

k informaciji o gradnji in financiranju kliničnega centra 
v prvem polletju 1972. leta 

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje je na seji dne 18. septembra 1972 obrav- 
naval poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v prvem polletju 
1972. leta. Omenjeno poročilo so predložile skupščini SR Slovenije v obravnavo 
klinične bolnišnice v Ljubljani. 

Odbor je pozitivno ocenil predloženo poročilo, saj sistematično, podrobno in 
realno prikazuje opravljeno delo v navedenem obdobju kot tudi problematiko 
financiranja kliničnega centra. Ugotovil je, da sta dotok in črpanje investicijskih 
sredstev v skladu s finančnim programom, saj je investitorju doslej uspelo z 
restriktivnimi ukrepi ob ohranitvi namembe in funkcionalnosti kliničnega centra 
zadrževati stroške v okviru predračuna in z izrednimi dohodki kriti neizogibne 
prekoračitve. Tudi v prihodnje bo nujno potrebno — po mnenju odbora — 
podrobno zasledovati vse morebitne podražitve na področju gradbeništva in 
takoj ukrepati, da gradnja kliničnega centra ne bi zastala. 

Kar zadeva plačevanje dotacij občin za III. fazo gradnje kliničnega centra, 
je bil odbor mnenja, da je treba od občin dosledno izterjati dolžne zneske, še 
posebej od tistih, ki so gospodarsko močnejše. Obnašanje nekaterih občin, ki 
obveznosti ne izpolnjujejo, je nesprejemljivo in tudi nepravično do tistih, ki 
z izplačilom dotacij niso v zaostanku. Ce nekatere občine res niso sposobne 
izpolnjevati sprejetih obveznosti v pravočasnih rokih, naj to tudi utemeljijo. 

38 
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Sicer pa so skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in občine V prvem 
polletju izpolnile pretežen del s pogodbami sprejete obveznosti. Ugotovljeno je 
tudi bilo, da je Socialistična republika Slovenija pravočasno izpolnjevala vse 
svoje pogodbene obveznosti in z odlokom zagotovila tudi potrebna devizna 
sredstva. Dejstvo, da je financiranje gradnje kliničnega centra potekalo v prvem 
polletju 1972 skladno s finančnim načrtom, je omogočilo, da je bilo do zdaj 
usposobljenih že 731 postelj, ki so skoraj vedno zasedene. 

Kar zadeva kadrovsko problematiko, ni več tako pereče vprašanje visoko 
kvalificiranih zdravstvenih delavcev. V prvem polletju so klinične bolnišnice 
sprejele namreč še 15 novih zdravnikov specializantov; tako imajo sedaj 121 
zdravnikov. Problem pa je še vedno nezadosten srednji in višji medicinski 
kader. Predvsem primanjkuje kadrov za nego bolnikov (ta problem se bo še 
zaostril, ko bodo odprli oddelek za intenzivno nego) ter kvalificiranih in ne- 
kvalificiranih delavcev. Posebno med temi kadri je velika fluktuacija, saj 
predvsem diplomantke srednjih medicinskih šol zaradi večjih osebnih dohodkov 
drugje zapuščajo klinični center in sprejemajo delo v vzgojno varstvenih domovih 
in v drugih zdravstvenih delovnih organizacijah. Odbor je v celoti podprl 
ukrepe vodstva kliničnih bolnišnic, da čimprej ugodno reši tudi to akutno 
problematiko (štipendiranje 150 slušateljic srednjih in višjih medicinskih šol, 
proučevanje možnosti za zgraditev sestrskega samskega doma in podobno). 

Se posebej se je odbor zanimal za sodelovanje med kliničnimi bolnišnicami 
in onkološkim inštitutom. Pojasnjeno mu je bilo, da sta strokovni medicinski 
komisiji obeh omenjenih institucij, ki sta imeli nalogo proučiti možnosti za 
tesnejše medsebojno strokovno sodelovanje in smotrno delitev dela med obema 
zavodoma, uspešno končali delo. Potrebno je zdaj najti še možnosti za tesnejše 
sodelovanje tudi na področju servisnih, upravnih, ekonomskih in drugih de- 
javnosti. Medicinski svet kliničnih bolnišnic je tudi sprejel pobudo onkološkega 
inštituta za oblikovanje skupnega strokovno-znanstvenega sveta za onkologijo. 

Odbor predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme poročilo klinič- 
nih bolnišnic o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani v prvem 
polletju 1972. leta. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Ivana Kopača. 

St.: 351-8/72 
Ljubljana, 19. 9. 1972 

POROČILO 

k informaciji o gradnji predkliničnih inštitutov I. faze medicinske 
fakultete v Ljubljani 

Odbor s oci a1no-z dravs tveneg a zbora za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje je na seji dne 18. septembra obravnaval 
informacijo o gradnji predkliničnih inštitutov I. faze medicinske fakultete v 
Ljubljani. Navedeno informacijo je skupščini predložila v smislu sklepa odbora 
seje z dne 26. maja 1.1. gradbena komisija medicinske fakultete v Ljubljani. 

Poslanci so v razpravi o poročilu soglasno ugotovili, da so pristojni strokovni 
in samoupravni organi medicinske fakultete in kliničnih bolnišnic upoštevali v 
sprejetem idejnem načrtu za nov objekt smernice in pripombe, ki sta jih na 
skupni seji predlagala odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdrav- 
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stveno zavarovanje ter odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo 
meseca maja letos. Poudarjeno je bilo, da je povsem pravilna usmeritev, da se 
v prvi fazi gradijo prepotrebni inštituti, in sicer za anatomijo, za histologijo in 
embriologijo, za patološko morfologijo, za farmakologijo in inštitut za sodno 
medicino. Torej bodo dobili v prvi fazi gradnje medicinske fakultete nove pro- 
store prav inštituti, ki so sedaj v najslabših prostorih in so najbolj ozko grlo pri 
vzgoji zdravniškega kadra. Ttidi dokončno izbrana lokacija (za stavbo klinične 
bolnišnice za porodništvo in ženske bolezni in novega kliničnega centra) zelo 
ustreza, saj bodo tako navedeni inštituti tesno povezani s klinikami, kar zago- 
tavlja tudi zahtevano funkcionalno povezavo. 

Odbor je soglasno ugotovil, da je prednost sprejetega idejnega programa, ki 
predvideva za pet navedenih inštitutov en objekt, v tem, da bodo za ta namen 
potrebna sredstva res smotrno porabljena. Če bi namreč za vsak inštitut gradili 
poseben objekt, bi to zahtevalo večje zemljišče, dražje instalacije in tudi daljše 
roke za njihovo dograditev. Tako pa bo enoten objekt za vse inštitute zgrajen 
do leta 1975 in sicer v petnadstropni stavbi v neposredni bližini novih objektov 
hospitalnega dela kliničnega centra. 

Pohvalno je, da je vsem odgovornim dejavnikom uspelo res hitro izdelati 
idejni program za I. fazo gradnje medicinske fakultete in se dokončno dogovoriti 
o primerni lokaciji. Spor s: podjetjem »Gradiš« glede pravice uporabe na delu 
njegove parcele za potrebe gradnje medicinske fakultete, ki ga omenja poročilo, 
bo po izjavi predstavnika gradbene komisije ugodno rešen. Poslanci so obsodili 
takšno izsiljevanje s strani podjetja »Gradiš« in bili soglasni z gradbeno komisijo, 
da želi pred oddajo del zbrati čimveč ponudb in se odločiti za najustreznejše. 

Odbor je pozitivno ocenil prizadevanja strokovnih in samoupravnih organov 
medicinske fakultete in kliničnih bolnišnic, da že pripravljajo načrt II. faze 
gradnje medicinske fakultete in da so že rezervirali prostor za nadaljnje objekte, 
kot tudi dejstvo, da so v poročilu že tudi nakazana potrebna sredstva za I. fazo 
gradnje. 

Najpomembnejše pa je — po soglasnem mnenju poslancev — da se čimprej 
izdela celotna dokumentacija za gradnjo medicinske fakultete. Sele nato bo 
lahko skupščina razpravljala o načrtu celotne gradnje in sprejela ustrezni 
predpis o tej pomembni gradnji in njenem financiranju. 

Z zadovoljstvom je odbor sprejel tudi informacijo predstavnika medicinske 
fakultete, da so že letos: povečali vpis na to fakulteto in sicer od 150 na 200 
slušateljev. To bo sicer zaostrilo že sedaj obstoječe težave (prostori, oprema), 
vendar bo pozitivno vplivalo na to, da bomo čimprej začeli gradnjo I. faze 
medicinske fakultete in jo tudi dokončali v predvidenem roku. Mimo tega pa bo 
ta sklep medicinske fakultete tudi omilil dokajšnje pomanjkanje zdravnikov, 
ki ga v naši republiki občutimo že nekaj let. 

Na podlagi razprave in navedenih ugotovitev odbor predlaga socialno- 
zdravstvenemu zboru, da sprejme informacijo o gradnji predkliničnih inštitutov 
I. faze medicinske fakultete v Ljubljani. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil po- 
slanca dr. Mitjo Mrgoleta. 

Št.: 351-8/72 
Ljubljana, 19. 9. 1972 
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MNENJE 

k poročilu o družbeni skrbi za telesno in duševno prizadete otroke 
in mladostnike z vidika varstva in vzgoje 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izo- 
braževanje je na seji dne 13. septembra 1972 obravnaval poročilo o druž- 
beni skrbi za telesno in duševno prizadete otroke in mladostnike z vidika varstva 
in vzgoje, ki sta ga pripravila republiška skupnost otroškega varstva in društvo 
za pomoč duševno nezadostno razvitim Slovenije. Hkrati s poročilom je bil odbor 
seznanjen še z ugotovitvami, stališči in sklepi, ki jih je h gradivu posredovala 
republiška skupnost otroškega varstva, in z ustreznim mnenjem odbora socialno- 
zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo. 

Odbor se je s problematiko usposabljanja v duševnem in telesnem razvoju 
motenih otrok in mladostnikov seznanil že v mesecu juniju 1971, ko je obrav- 
naval in podprl predlog programa za razvoj zavodov za usposabljanje telesno 
in duševno prizadetih otrok in mladine. Že takrat je odbor ocenil, da je to 
področje pereča družbena tematika, ki zasluži stalno spremljanje in skrb druž- 
benopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti s področja vzgoje 
in izobraževanja ter otroškega varstva pa tudi družbenopolitičnih organizacij 
in ustreznih strokovnih društev ter združenj. Odbor je v celoti podprl koncept 
usposabljanja te kategorije otrok in izhodišča za pripravo programa nadaljnjega 
razvoja dejavnosti na tem področju; priporočil je, naj bi enake razvojne pro- 
grame pripravile tudi temeljne izobraževalne skupnosti in skupnosti otroškega 
varstva in sicer v okviru razvojnih programov za področja otroškega varstva 
ter vzgoje in izobraževanja. 

Predložena obširna informacija republiške skupnosti otroškega varstva o 
družbeni skrbi za telesno in duševno prizadete otroke in mladostnike z vidika 
varstva in vzgoje omogoča hkrati z drugim gradivom celovit vpogled v kom- 
pleksno problematiko, ki jo porajajo dejavnosti na področju varstva, vzgoje in 
usposabljanja prizadetih otrok. Člani odbora so soglasno podprli stališča in 
sklepe republiške skupnosti otroškega varstva, pri čemer so posebej poudarili, 
da so utemeljena mreža različnih vrst zavodov za potrebe razvojno motenih 
otrok, zadostno število ustrezno šolanih. kadrov in utrjen sistem financiranja 
temeljni pogoji za uresničenje že sprejete odločitve, da v najkrajšem možnem 
času izenačimo pogoje za zdrav razvoj vseh otrok, tudi prizadetih. Pri tem je 
bilo opozorjeno, da je treba skupaj z odgovornimi republiškimi institucijami 
oceniti možnosti za šolanje kadrov, potrebnih za specifične oblike dela z razvojno 
motenimi otroki, saj ni realno pričakovanje, zapisano v gradivu, da bomo leta 
1975 razpolagali kar s 1000 novimi strokovnjaki v ta namen. 

Odbor je za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora določil svojega 
predsednika Emila Rojca. 

St.: 560-2/72 
Ljubljana, 15. 9. 1972 
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MNENJE 

k poročilu o družbeni skrbi za otroke motene v telesnem 
in duševnem razvoju 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdrav- 
stvenega zbora je na seji dne 29. maja 1972 obravnaval poročilo o druž- 
beni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju, ter ugotovitve, 
stališča in sklepe republiške skupnosti otroškega varstva, ki jih je skupščini 
predložila republiška skupnost otroškega varstva. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je predloženo poročilo skrbno pripravljen 
dokaz sedanjega stanja na tem področju, katerega osnovna značilnost je, da 
nimamo v praksi utečenega sistema, ki bi prizadetemu otroku omogočil kom- 
pleksno habilitacijo, tako da bi ga zgodaj odkrili, ustrezno obravnavali do 
usposabljanja, ga usposobili in zaposlili. Družbena skrb za otroke, motene v 
telesnem in duševnem razvoju, močno zaostaja, zato je potrebno ukrepati, da 
bo postala sestavni del načrtne in kompleksne družbene skrbi za vse otroke. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je edina pravilna orientacija za izvajanje 
začrtane politike na tem področju izenačiti pogoje za razvoj prizadetih otrok 
s pogoji ostalih otrok in jim zagotoviti take oblike družbene skrbi, ki bodo 
omogočale njihov neoviran razvoj in vključevanje v družbeno življenje. Odbor 
je opozoril, da je za dosego cilja, zagotoviti vsem otrokom enake pogoje za 
življenje in jih enako obravnavati, za kategorijo prizadetih otrok potrebna 
koncepcija usposabljanja, ki je še nimamo. Zato je v prihodnje treba več po- 
zornosti posvetiti prav družbeni skrbi za prizadete otroke in uspešneje reševati 
problematiko, ki postaja vse bolj pereča, to vse pa v okviru družbene skrbi za 
zdrav in uspešen razvoj vseh otrok pri nas. 

Za sistemsko ureditev področja družbene skrbi za prizadete otroke je po- 
treben program, v katerem bodo opredeljene dolžnosti posameznih družbenih 
dejavnikov tudi glede razvojno motenih otrok, in morajo biti sklenjeni družbeni 
dogovori, ki bi povezali vse nosilce družbenih interesov v občinah in republiki 
pri skrbi za te otroke. Odbor je bil obveščen, da bo jeseni skupščini predložen 
takšen program, za leto 1973 pa bo sklenjen tudi družbeni dogovor. 

V razpravi je bilo sproženo vprašnje financiranja te dejavnosti in vpra- 
šanje kadrov. Glede financiranja je odbor menil, da je problematika kompleksna, 
zato je z družbenim dogovorom treba določiti odstotek, s katerim naj posamezni 
družbeni dejavniki sodelujejo pri financiranju. Materialna osnova za varstvo 
prizadetih otrok zaostaja, kar se zrcali v pomanjkljivi mreži zavodov in v 
pomanjkanju zmogljivosti za izvajanje varstva in usposabljanja. Financiranje 
usposabljanja, vključno vzgojnovarstvenega dela, je določeno z zakonom o izo- 
braževalni skupnosti in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ker gre za obrav- 
navo kompleksne problematike, se je odbor zavzel za obravnavo le-te tudi na 
seji prosvetno-kulturnega zbora. Poslanci so menih, da gre za vzgojo in izobra- 
ževanje kategorije prizadetih otrok, eden od financerjev te dejavnosti pa so 
izobraževalne skupnosti. 

Odbor je kritično ocenil dejstvo, da v poročilu ni prikazano stanje kadrov 
na tem področju. Prav tako ni razvidno, koliko kadrov bo v prihodnje potrebno, 
in niso izdelani normativi, ki jih še nimamo, sprejeto je le stališče — na 60 
prizadetih otrok 1 strokovni delavec. Do leta 1975 bi potrebovali še 1000 stro- 
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kovnih delavcev, kar je glede na pereče kadrovsko vprašanje na tem področju 
neizvedljivo. 

Odbor je opozoril, da so v sedanji zakonodaji, zlasti invalidski, še nekatere 
vrzeli, ki otežujejo celovito obravnavanje prizadetih otrok, zato je sedaj, ko se 
pripravlja republiška invalidska zakonodaja, v kateri se bodo določile tudi 
pravice prizadetih otrok, treba temu posvetiti več pozornosti. 

Posebna pozornost je bila v razpravi posvečena financiranju in sanaciji 
zavodov za usposabljanje, ki imajo pomen za vso republiko. Ni še sklenjen 
sporazum o financiranju in sanaciji zavodov za usposabljanje, katerih ustano- 
vitelj je republika, podpisniki pa naj bi bili izvršni svet SR Slovenije, republiška 
izobraževalna skupnost in republiška skupnost otroškega varstva. Odbor se je 
zavzel za čimprejšnjo sklenitev tega sporazuma, saj je problem prizadetih otrok 
vedno bolj pereč, vedno več prizadetih otrok čaka na habilitacijski postopek in 
jih ni mogoče vključiti v vzgojnovarstvene zavode. 

Na koncu je odbor sprejel predloženo poročilo o družbeni skrbi za otroke, 
motene v telesnem in duševnem razvoju, ter ugotovitve, stališča in sklepe 
republiške skupnosti otroškega varstva. Pozitivno je ocenil prizadevanja repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva kot pobudnika za poenoteno, povečano in 
bolj učinkovito družbeno skrb za prizadete otroke. Ponovno se je zavzel za 
enotno obravnavo vseh otrok in izenačitev pogojev za normalno vključitev 
v družbeno življenje ter za čim prejšnjo sklenitev sporazuma o financiranju in 
sanaciji zavodov za usposabljanje. Predlagal je, naj problematiko obravnavata 
na svojih sejah socialno-zdravstveni zbor in prosvetno-kulturni zbor. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil dr. 
Štefana Vargo. 

St.: 560-2/72 
Ljubljana, 31. 5. 1972 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k predlogu zvezne skupščine, da se začne s spremembo ustave 

Socialistične federativne republike Jugoslavije 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na podlagi tretjega odstavka 
1. točke XXXII. amandmaja k ustavi SFRJ in XLIV. amandmaja k ustavi SR 
Slovenije ter v skladu s četrtim odstavkom 241. člena poslovnika skupščine SR 
Slovenije in 58., 59., 60. in 61. členom odloka o spremembah in dopolnitvah 
poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-238/72) na seji repu- 
bliškega zbora, gospodarskega zbora, socialno-zdravstvenega zbora in prosvetno- 
kulturnega zbora sprejela naslednji 

ODLOK 
o soglasju k predlogu zvezne skupščine, da se začne s spremembo ustave 

Socialistične federativne republike Jugoslavije 

K predlogu zvezne skupščine z dne 20. julija 1972, da se začne s spremembo 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, se daje soglasje. 
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OBRAZLOŽITEV 

V skladu z določbo tretjega odstavka 1. točke XXXII. amandmaja k ustavi 
SFRJ je predsednik zvezne skupščine dne 20. julija 1972 posredoval skupščini 
Socialistične republike Slovenije predlog zbora narodov, da se začne s1 spre- 
membo ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Ta predlog je obravnavala skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja na svoji seji dne 10. oktobra 1972 in je z njim 
soglašala. 

Skupna komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
predlaga vsem zborom skupščine SR Slovenije, da v skladu z določbami četrtega 
odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije in 58., 59., 60. in 61. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 26-238/72) na svojih sejah predlog tega odloka obravnavajo, dajo 
k njemu soglasje in ga pošljejo zvezni skupščini. 

PREDLOG, DA SE ZAČNE SPREMEMBA USTAVE 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

I. 

Z ustavnimi amandmaji iz leta 1971, ki jih je izdala zvezna skupščina na 
pobudo predsednika republike, so bile storjene velike spremembe v družbeno- 
ekonomskem in političnem sistemu v naši državi. Spremembe so bile izraz do- 
sežene stopnje družbenoekonomskega in političnega razvoja ter potrebe, da se 
z njimi ustvarijo večje možnosti za nadaljnjo krepitev odločujoče vloge delov- 
nega človeka v samoupravnih organizacijah združenega dela in v družbeno- 
političnih skupnostih, za popolnejše uresničevanje enakopravnosti narodov in 
narodnosti ter za krepitev samostojnosti in odgovornosti republik in avtonomnih 
pokrajin za lasten razvoj in za razvoj jugoslovanske skupnosti kot celote kot 
tudi za nadaljnjo demokratizacijo družbenih odnosov na samoupravni podlagi. 
S temi ustavnimi amandmaji so bile storjene spremembe na nekaterih pomemb- 
nih področjih ustavnega sistema. Toda že pri izdaji teh amandmajev je bilo 
jasno, da mora biti ustavna reforma kompleksna in celotna in, da terjajo 
spremembe v družbenoekonomskih in političnih odnosih, ki so z le-temi inici- 
rane, da se storijo ustavne spremembe tudi na drugih področjih družbeno- 
ekonomskega in političnega sistema. Zvezna skupščina se je že pri sprejetju 
ustavnih amandmajev v letu 1971 načelno strinjala s potrebo, da se začne 
sprememba ustave SFRJ tudi na drugih področjih ustavnega sistema. 

Druga konferenca Zveze komunistov Jugoslavije, ki je bila od 25. do 27. 
januarja 1972, je, podpirajoč stališče o potrebi, da se začne druga faza ustavnih 
sprememb, poudarila, da morajo spremembe naprej razvijati in okrepiti razredno 
in demokratično vsebino političnega sistema in odnosov popolne nacionalne ena- 
kopravnosti, ki se izraža v izdanih amandmajih, in da je eden izmed temeljnih 
ciljev teh sprememb dosledno usposabljanje demokratičnega političnega sistema 
za popolno uveljavitev dominantnega položaja in vloge delavskega razreda v 
sodelovanju z vsemi delovnimi in ustvarjalnimi silami družbe. 
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Načelna stališča o potrebi, da se začne sprememba ustave SFRJ, in osnovne 
smeri teh sprememb so bile podprte tudi na II. kongresu samoupravljalcev 
Jugoslavije in v diskusijah v Zvezi komunistov Jugoslavije, v zvezni konferenci 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, v Zvezi sindikatov Jugoslavije 
ter v drugih družbenopolitičnih organizacijah v državi. 

Zbor narodov, upoštevajoč vse to, sodi, da so ustvarjeni potrebni pogoji, da 
se spremeni ustava SFRJ na ustreznih področjih ter da se hkrati uskladijo 
ustavne norme v družbenoekonomskem in političnem sistemu v celoti. 

II. 

Izhajajoč iz prej navedenih načelnih stališč in upoštevajoč rezultate dose- 
danjega dela v zvezi s pripravo ustavnih sprememb v skupni komisiji vseh 
zborov zvezne skupščine za ustavna vprašanja in v njeni koordinacijski komisiji 
ter v ustavnih komisijah skupščin republik in avtonomnih pokrajin, zbor 
narodov zvezne skupščine predlaga, da se začno spremembe ustave SFRJ na 
naslednjih področjih: 

1. na področju družbenoekonomskih odnosov in sistema samoupravljanja. — 
Te spremembe bi bile usmerjene na to, da se popolneje zagotovijo pogoji, odnosi 
in oblike organiziranja, v katerih bo delovni človek v združenem delu nepo- 
sredno in enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi odločal o poslih in sredstvih 
družbene reprodukcije, o pridobivanju in delitvi dohodka, o medsebojnih od- 
nosih v združenem delu in o združevanju dela in sredstev. V zvezi s tem je treba 
uskladiti samoupravne odnose v vseh sferah družbe, zlasti v interesnih skup- 
nostih, kot tudi določiti temeljne pravne inštitute družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih odnosov. S tem bi se bolj vsestransko ustavnopravno obdelala 
načela, ki jih vsebujejo ustavni amandmaji iz leta 1971. 

2. na področju komunalnega sistema. — Te spremembe bi bile usmerjene v 
to, da se občina popolneje ustavno izrazi kot samoupravna in temeljna družbeno- 
politična skupnost, v kateri delovni ljudje in občani v temeljnih organizacijah 
združenega dela v krajevnih in interesnih skupnosti ter v drugih oblikah samo- 
upravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem usklajujejo svoje in- 
terese in urejajo svoje odnose tako neposredno kot tudi prek delegacij v občinski 
skupščini in v drugih organih družbenega upravljanja, izvršujejo politično oblast 
in upravljajo z drugimi družbenimi zadevami v občini in drugih družbeno- 
političnih skupnostih. 

3. na področju skupščinskega sistema in drugih odnosov političnega sistema. 
— Te spremembe bi bile usmerjene na to, da se politični sistem socialistične 
samoupravne družbe dosledneje zgradi na temeljih socialističnih družbenih 
odnosov in na zagotavljanju odločilne pozicije delovnih ljudi v združenem delu 
pri opravljanju funkcij oblasti in pri upravljanju z družbenimi zadevami v vseh 
družbenopolitičnih skupnostih. Pri tem se izhaja iz tega, da je podlaga oblasti 
delavskega razreda in enotnega sistema samoupravljanja samoupravljanje de- 
lavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter samoupravljanje 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih, interesnih in drugih samoupravnih 
skupnostih, kot tudi, da se delovni ljudje in občani v teh skupnostih organizirajo 
na način, ki jim zagotavlja, da uresničujejo svoje pravice in dolžnosti pri 
izvrševanju oblasti in drugih funkcij in zadev družbenopolitičnih skupnosti in 
v ta namen konstituirajo svoje delegacije zaradi udeležbe v odločanju v skup- 
ščinah vseh družbenopolitičnih skupnosti. Na teh temeljih je treba določiti 
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temeljna načela strukture in konstituiranja skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti, pravice in dolžnosti delegacij ter odnose med delegacijami in delegati in 
njihovo samoupravno bazo kot tudi vlogo družbenopolitičnih organizacij, zdru- 
ženj občanov in drugih družbenih organizacij v družbenopolitičnem sistemu. 

4. na področju uresničevanja funkcij federacije ter udeležbe in neposredne 
odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin pri izvrševanju posameznih funk- 
cij federacije, zlasti pa glede strukture, konstituiranja, organizacije, pristojnosti 
in delovanja zvezne skupščine, njenih odnosov s politično-izvršnimi in upravnimi 
organi federacije kot tudi položaja in temeljnih principov organizacije politično- 
izvršnih in upravnih organov in organizacij federacije. Te spremembe bi bile 
usmerjene na to, da se ustavne rešitve na vseh področjih uskladijo s položajem 
in funkcijami federacije in z načeli, na katerih temelji skupščinski sistem. 

5. na področju pravosodnega sistema. ■— Te spremembe bi bile usmerjene 
na to, da se pravosodni sistem prilagodi nadaljnjemu razvoju socialističnih 
samoupravnih odnosov ter, da se določbe ustave SFRJ o pravosodnem sistemu 
uskladijo s funkcijami federacije, republik in avtonomnih pokrajin ter da se 
v skladu s tem določijo pristojnosti in temeljna načela organizacije sodišč in 
drugih pravosodnih organov federacije. 

6. na področju ustavnega sodstva. — Te spremembe bi bile usmerjene na to, 
da se položaj in vloga ustavnega sodstva in pristojnosti ter temeljna načela 
organizacije ustavnega sodišča Jugoslavije uskladijo z ustavnimi spremembami 
na drugih področjih družbenopolitičnega sistema. 

III. 

Upoštevajoč značaj in obseg izvršenih ustavnih sprememb, ki se predlagajo, 
kot tudi potrebo po usklajevanju določb ustave iz leta 1963 s1 temi spremembami, 
zbor narodov predlaga, naj se spremembe ustave SFRJ, ki se predlagajo, izdajo 
v okviru novega integralnega besedila ustave in ne v obliki amandmajev k 
obstoječi ustavi. Novo integralno besedilo ustave bi vsebovalo usklađene do- 
ločbe ustave iz leta 1963 ter ustavnih amandmajev I—XLII kot tudi spremembe, 
ki se predlagajo. 

Zato zbor narodov predlaga, da se skupni komisiji vseh zborov zvezne 
skupščine za ustavna vprašanja naloži, da pripravi besedilo osnutka novega 
integralnega besedila ustave SFRJ. 

OSNUTEK ZAKONA 

o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v SR Sloveniji 

1. Splošne določbe 

1. člen 

Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, ki se financirajo iz prora- 
čunov družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo delavci iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji davek po določbah tega zakona (v 
nadaljnjem besedilu: davek). 
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2. člen 

Davek se plačuje od osnove, ki se odvisno od poslovnega uspeha temeljne 
organizacije združenega dela ugotavlja po določbah tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: davčna osnova). 

3. člen 

Davek se obračunava in plačuje po stopnjah, ki jih predpišejo SR Slovenija 
in občine (v nadaljnjem besedilu: davčne stopnje). 

4. člen 

Davek je dohodek proračuna družbenopolitične skupnosti, ki je davek pred- 
pisala. 

5. člen 

Davek odmerja občinska davčna služba (v nadaljnjem besedilu: davčna 
služba), pobira pa ga služba družbenega knjigovodstva. 

Služba družbenega knjigovodstva opravlja v skladu s tem zakonom tudi 
druga finančno tehnična in kontrolna opravila v zvezi z odmero davka, dolo- 
čanjem akontacij in davčnimi prijavami. 

2. Davčni zavezanec in pripadnost davka 

6. člen 

Zavezanec za davek je temeljna organizacija združenega dela, ki ustvarja 
dohodek po načelih gospodarskega poslovanja (v nadaljnjem besedilu: davčni 
zavezanec). 

7. člen 

Ce ustvarja temeljna organizacija združenega dela dohodek deloma po 
načelih gospodarskega poslovanja, deloma po načelih, ki veljajo za negospo- 
darske dejavnosti, plačuje davek le za tisti del dohodka, ki ga ustvarja po 
načelih gospodarskega poslovanja. 

Postopek za ugotavljanje davčne osnove za zavezance iz prejšnjega odstavka 
predpiše izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

8. člen 

Davek, ki ga predpiše občina, pripada občini, na katere območju je sedež 
davčnega zavezanca. 

Ce opravlja davčni zavezanec dejavnost najmanj šest mesecev (sezonsko 
dejavnost pa najmanj tri mesece) tudi na območju druge občine, plača davek 
od tako ustvarjenega dohodka na njeno zahtevo tej občini, in sicer po stopnji, 
ki velja v tej občini. 

Varianta: če ima davčni zavezanec organizacijsko enoto tudi na ob- 
močju druge občine, plača davek od dohodka, ustvarjenega v tej enoti, občini, 
v kateri je ta enota, in sicer po stopnji, ki velja v tej občini. 

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za davčnega zavezanca na področju 
prometa (variantni dodatek: in investicijskih del), ki opravlja tako 
dejavnost na območju več občin. 
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9. člen 

Ce davčni zavezanec ne vodi knjigovodstva, iz katerega se da ugotoviti 
njegov poslovni uspeh, mora podatke, ki so potrebni za določitev davčne osnove, 
zagotoviti organizacija združenega dela, v katere sestavi je davčni zavezanec. 

Davčni zavezanec, ki le deloma ustvarja dohodek po načelih gospodarskega 
poslovanja, mora za ta del poslovanja zagotoviti posebno knjigovodsko evidenco, 
iz katere je mogoče ugotoviti podatke za določitev davčne osnove. 

Davčni zavezanec, ki plačuje davek tudi občini iz drugega odstavka prejš- 
njega člena, mora za dejavnost, ki jo opravlja v taki občini, zagotoviti posebno 
knjigovodsko evidenco, iz katere je mogoče ugotoviti podatke za določitev 
davčne osnove. 

3. Davčna osnova 

10. člen 

Davčna osnova se ugotovi tako, da se od celotnega dohodka davčnega 
zavezanca odštejejo materialni stroški, amortizacija, zakonske in pogodbene 
obveznosti ter osebni dohodki in druge obveznosti po samoupravnem sporazumu 
oziroma družbenem dogovoru, in sicer na način, kot je določeno s tem zakonom. 

11. člen 

Celotni dohodek po tem zakonu je dohodek, ki ga davčni zavezanec ustvari 
s svojo gospodarsko dejavnostjo v koledarskem letu. 

Celotni dohodek se ugotavlja z zaključnim računom. 

12. člen 

Pri ugotavljanju davčne osnove se od celotnega dohodka odštejejo materialni 
stroški, ki se nanašajo na poslovanje, iz katerega je bil dosežen celotni dohodek. 

Materialni stroški iz prejšnjega odstavka se odštejejo od celotnega dohodka 
v obsegu, kot so izkazani v knjigovodstvu davčnega zavezanca. 

13. člen 

Za materialne stroške, ki se odštejejo od celotnega dohodka, se štejejo tudi 
stroški investicijskega vzdrževanja v obsegu in po merilih, kot je določeno v 
samoupravnem sporazumu oziroma družbenem dogovoru. 

Ce takšnega samoupravnega sporazuma oziroma družbenega dogovora ni, se 
stroški investicijskega vzdrževanja odštejejo od celotnega dohodka v obsegu, 
kot je določeno s posebnim zakonom (varianta : kot je izkazano v knjigo- 
vodstvu davčnega zavezanca). 

Varianta: ta člen se črta. 

14. člen 

Za materialne stroške, ki se odštejejo od celotnega dohodka, se štejejo tudi 
izdatki, ki imajo značaj osebnih prejemkov, in sicer v obsegu in po merilih, kot 
je določeno v samoupravnem sporazumu oziroma družbenem dogovoru. 
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Ce takšnega samoupravnega sporazuma oziroma družbenega dogovora ni, 
se izdatki iz prejšnjega odstavka odštejejo od celotnega dohodka v obsegu, ki je 
bil potreben za dosego celotnega dohodka in ki je izkazan v knjigovodstvu 
davčnega zavezanca. 

15. člen 

Pri ugotavljanju davčne osnove se od celotnega dohodka odšteje amorti- 
zacija v obsegu, kot je določeno v posebnem zakonu. 

Z zakonom se lahko določi, da se od celotnega dohodka odšteje amortizacija 
v obsegu, kot to določa samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor. 

Za davek, ki pripada občini, se lahko z odlokom občinske skupščine določijo 
za posamezne gospodarske dejavnosti tudi višje stopnje amortizacije, kot je 
določeno v zakonu iz prvega odstavka tega člena, vendar največ za 20'%. 

Ce davčni zavezanec obračuna amortizacije v nižjem znesku, kot je do- 
ločeno v zakonu iz prvega odstavka tega člena, se za ugotovitev davčne osnove 
od celotnega dohodka odšteje znesek dejansko obračunane amortizacije. 

16. člen 

Pri ugotavljanju davčne osnove se od celotnega dohodka odštejejo naslednje 
zakonike in pogodbene obveznosti: 

•— prispevek za uporabo mestnega zemljišča; 
— vodni prispevek; 
— posebni prispevek za zdravstveno zavarovanje; 
— posebni prispevek za pokojninsko zavarovanje za beneficirano delovno 

dobo; 
— obvezna posojila ah depoziti, predpisani z zakonom; 
— prispevek za stanovanjsko izgradnjo, določen s samoupravnim spora- 

zumom oziroma družbenim dogovorom ali z zakonom; 
— prispevek za odpravo posledic elementarnih nesreč, predpisan z zakonom; 
— prometni davek pri zunanjetrgovinskih podjetjih in trgovinskih pod- 

jetjih na debelo, ki se določa od obsega poslovanja; 
■— obresti za najeta posojila; 
— provizija bankam; 
— zavarovalne premije; 
— članarine zbornicam, poslovnim združenjem in drugim oblikah zdru- 

ženja; 
— štipendije in šolnine. 
(Varianta: samoprispevek, ki se v skladu z zakonom plača iz dohodka 

davčnega zavezanca.) 
Obveznosti iz prejšnjega odstavka, ki so določene z zakonom, samoupravnim 

sporazumom oziroma družbenim dogovorom, se odštejejo od celotnega dohodka 
v obsegu, kot je predvideno v takem zakonu, samoupravnem sporazumu ozi- 
roma družbenem dogovoru, druge obveznosti pa v obsegu, kot so bile dejansko 
izplačane. 

17. člen 

Pri ugotavljanju davčne osnove se od celotnega dohodka odštejejo prispevki, 
ki jih davčni zavezanci plačujejo samoupravnim interesnim skupnostim po 
samoupravnem sporazumu oziroma družbenem dogovoru ali zakonu, in sicer v 
znesku, ki je bil v letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, dejansko izplačan. 
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18. člen 

Pri ugotavljanju davčne osnove se od celotnega dohodka odštejejo kalku- 
lativni osebni dohodki, kot so določeni s samoupravnim sporazumom oziroma 
družbenim dogovorom in sicer ne glede na to, kako so bili osebni dohodki 
dejansko izplačani. 

Varianta: pri ugotavljanju davčne osnove se od celotnega dohodka 
odštejejo bruto osebni dohodki v obsegu, kot je določeno s samoupravnim 
sporazumom oziroma družbenim dogovorom in sicer ne glede na to, kako so 
bili osebni dohodki dejansko izplačani. 

19. člen 

Varianta: če davčna osnova, ugotovljena po določbah 10. do 18. člena 
tega zakona, ne dosega 2 '°/o vrednosti poslovnega sklada, oziroma 10 l0/o po- 
vprečno porabljenih poslovnih sredstev (varianta : stopnje akumulacije, kot 
to določa samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor), se davek davčnemu 
zavezancu ne odmeri. 

4. Davčne stopnje 

20. člen 

Davčne stopnje so proporcionalne in se predpisujejo praviloma za več let. 

21. člen 

Davčne stopnje morajo biti uveljavljene pred začetkom leta, za katero se 
ugotavlja davčna obveznost. 

Davčne stopnje se lahko spremenijo tudi med letom, če so nove stopnje 
nižje od dotedanjih. 

5. Davčne olajšave 

22. člen 

Na del dohodka, ki ga davčni zavezanec vloži kot svojo soudeležbo v iz- 
gradnji energetskih infrastrukturnih objektov v skladu s posebnim zakonom pa 
tudi v izgradnjo proizvodnih zmogljivosti na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji, se davek ne plača. 

23. člen 

Družbenopolitična skupnost lahko predpiše tudi druge olajšave v zvezi s 
plačevanjem davka, ki ji pripada (v nadaljnjem besedilu: davčne olajšave). 

Davčne olajšave se med letom lahko spremenijo le, če so ugodnejše za 
davčnega zavezanca. 

Davčne olajšave se določajo s predpisom, s katerim se določajo davčne 
stopnje. 

24. člen 

Davčne olajšave se lahko uvedejo tako, da se zniža davčna osnova ali da se 
zniža višina ugotovljenega davka. 
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6. Odmera in plačevanje davka 

25. člen 

Davčni zavezanec mora po preteku poslovnega leta, najpozneje pa v roku, 
ki je določen za predložitev zaključnega računa, predložiti pristojni enoti službe 
družbenega knjigovodstva davčno napoved s podatki, ki so potrebni za odmero 
davka (v nadaljnjem besedilu: davčna napoved). 

26. člen 

Davčna napoved mora vsebovati vse podatke, ki so pomembni za odmero 
davka, lahko pa vsebujejo tudi druge podatke, ki so pomembni za presojo 
realnosti davčne napovedi in za izdelavo analiz, ki so družbenopolitični skupnosti 
potrebne za vodenje davčne politike. 

27. člen 

Davčni napovedi morajo biti priloženi tudi sklepi pristojnega organa 
davčnega zavezanca, ki se nanašajo na sprejetje oziroma potrditev zaključnega 
računa oziroma davčne napovedi. 

28. člen 

Obrazec davčne napovedi predpiše republiški sekretar za finance na predlog 
službe družbenega knjigovodstva — centrale za SR Slovenijo. 

Obrazec davčne napovedi mora biti prirejen tako, da omogoča mehano- 
grafsko obdelavo. 

29. člen 

Služba družbenega knjigovodstva preveri vložene davčne napovedi. 
Ce služba družbenega knjigovodstva ugotovi, da so podatki v napovedi 

napačni ali da niso bili pravilno upoštevani predpisi in drugi akti, zahteva od 
davčnega zavezanca, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravi. 

Popravljeno oziroma dopolnjeno napoved mora davčni zavezanec predložiti 
službi družbenega knjigovodstva v desetih dneh, odkar je prejel njeno zahtevo. 

30. člen 

Preverjeno davčno napoved in podatke, ki so potrebni za odmero davka, 
pošlje služba družbenega knjigovodstva davčni službi. 

Na podlagi davčne napovedi iz prejšnjega odstavka, izda davčna služba 
odločbo o odmeri davka, in sicer najpozneje v 30 dneh po vložitvi davčne 
napovedi. 

Odločbo o odmeri davka pošlje davčna služba davčnemu zavezancu in službi 
družbenega knjigovodstva. 

31. člen 

Služba družbenega knjigovodstva predloži republiškemu sekretariatu za 
finance v 45 dneh po poteku roka za vložitev davčnih napovedi celoten pregled 
o odmeri davka ter analizo davčnih prijav. 

Navodila za pregled in analizo iz prejšnjega odstavka predpiše republiški 
sekretar za finance. 
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32. člen 

Zoper odločbo o odmeri davka lahko vloži davčni zavezanec pritožbo ozi- 
roma sproži upravni spor po predpisih o splošnem upravnem postopku in o 
upravnem sporu. 

Vložena pritožba oziroma sproženi upravni spor ne zadrži izvršitve odločbe 
o davčni odmeri. 

33. člen 

Davčni zavezanec plačuje med letom akontacije za davek v sorazmerju 
z višino odmerjenega davka za preteklo leto. 

Akontacije se plačujejo v dvanajstinah mesečno za nazaj, in sicer naj- 
pozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

34. člen 

Družbenopolitična skupnost lahko predpiše, da mora davčni zavezanec pla- 
čevati večje akontacije, kot bi jih sicer plačeval po odmeri za preteklo leto, 
če so podpi&ane višje stopnje ali če je glede na druge sprejete ukrepe oziroma 
glede na gospodarska gibanja mogoče pričakovati, da se bodo davčne obveznosti 
zavezanca povečale. 

35. člen 

Višino akontacije ugotovi davčna služba z odločbo, ki jo pošlje davčnemu 
zavezancu in službi družbenega knjigovodstva. 

36. člen 

Ce davčni zavezanec med letom ugotovi, da ne dosega dohodka, ki bi bil 
sorazmeren s predpisanimi akontacijami, lahko od davčne službe zahteva, da 
mu višino akontacije zniža glede na pričakovani poslovni uspeh. 

Ce davčni zavezanec dokaže, da so predpisane akontacije v smislu prejš- 
njega odstavka nesorazmerne s pričakovanim poslovnim uspehom, določi davčna 
služba nove nižje akontacije, pri čemer upošteva že plačane zneske akontacij. 

37. člen 

Vplačane akontacije se dokončno poračunajo ob odmeri davka po vloženi 
davčni napovedi. 

38. člen 

Če je davčni zavezanec plačal z akontacijami manj davka, kot bi bil dolžan 
plačati po odločbi o odmeri, mora razliko med plačanimi akontacijami in od- 
merjenim davkom plačati najpozneje v 30 dneh po prejemu določbe o odmeri. 

39. člen 

Ce je davčni zavezanec plačal z akontacijami več davka, kot bi bil dolžan 
plačati po odločbi o odmeri, ima pravico zahtevati vračilo preveč plačanega 
davka. 
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40. člen 

Ce davčna služba na zahtevek davčnega zavezanca med letom ni znižala 
predpisanih akontacij, z odmero davka po vloženi davčni napovedi pa se 
ugotovi, da je bil zahtevek utemeljen, ima davčni zavezanec poleg pravice do 
vračila preveč plačanega davka tudi pravico do obresti, ki znižajo 0,25 %o na dan. 

41. člen 

Preveč plačani davek in pripadajoče obresti v smislu 39. in 40. člena tega 
zakona izplača služba družbenega knjigovodstva davčnemu zavezancu na nje- 
govo zahtevo iz sredstev družbenopolitične skupnosti, ki ji plačani davek pri- 
pada, in sicer nazpozneje v 30 dneh od vložitve zahteve. 

Ce davčni zavezanec ne zahteva takojšnjega vračila preveč plačanega davka 
oziroma plačila pripadajočih obresti, se mu preveč plačani davek in pripadajoče 
obresti vštejejo v naslednja plačila akontacij. 

42. člen 

Ce je davčna služba na zahtevo davčnega zavezanca med letom znižala 
višino akontacije, z odmero davka po vloženi davčni napovedi pa se ugotovi, 
da odmerjeni davek presega višino plačane akontacije, mora davčni zavezanec 
za tako ugotovljeno razliko plačati obresti po stopnji 0,5 %o na dan, in sicer v 
roku iz 38. člena tega zakona. 

Obresti iz prejšnjega odstavka pripadajo družbenopolitični skupnosti, ki ji 
pripada plačani davek. 

Varianta: ta člen se črta. 

43. člen 

Podrobnejši postopek za izračunavanje obresti po 40. in 42. členu tega 
zakona predpiše republiški sekretar za finance. 

Varianta: členi 40, 42 in 43 se črtajo; člen 41 se smiselno popravi. 

44. člen 

Davčni zavezanec mora najmanj pet dni pred dospelostjo akontacije ozi- 
roma plačila razlike po odmeri ali pripadajočih obre&tih izdati službi družbenega 
knjigovodstva akceptni nalog za znesek odmerjene obveznosti. 

Na dan dospelosti akontacije oziroma plačila razlike po odmeri ali pri- 
padajočih obresti poračuna služba družbenega knjigovodstva akceptni nalog v 
breme zavezančevega tekočega računa. 

45. člen 

Ce davčni zavezanec na dan dospelosti akontacije oziroma plačila razlike 
po odmeri ali pripadajočih obresti na svojem tekočem računu nima dovolj 
sredstev za plačilo obveznosti, ravna služba družbenega knjigovodstva z nje- 
govim akceptnim nalogom tako, kot z drugimi akceptnimi nalogi, ki zaradi 
zavezančeve nelikvidnosti niso mogli biti izvršeni ob predložitvi. 

Dokler davčni zavezanec ni plačal davčne obveznosti, mu služba družbenega 
knjigovodstva ne sme omogočiti izplačila osebnih dohodkov. 



Priloge 609 

46. člen 

Če davčni zavezanec zaradi nelikvidnosti ali iz drugih vzrokov ne plača 
akontacije ali razlike po odmeri na dan zapadlosti, mora za vsak zamujeni dan 
plačati kazenske obresti po obrestni meri 0,5 %o. 

Kazenske obresti pripadajo družbenopolitični skupnosti, ki ji pripada ne- 
plačani davek. 

47. člen 

Plačane akontacije oziroma plačano razliko po dokončni odmeri davka in 
pripadajoče obresti mora služba družbenega knjigovodstva takoj nakazati druž- 
benopolitični skupnosti, ki ji plačani davek pripada. 

7. Kazenske določbe 

48. člen 

Z denarno kaznijo do desetkratnega zneska utajenega davka, najmanj pa 
s 5000 dinarji se kaznuje za gospodarski prestopek davčni zavezanec: 

1. če v nasprotju z določbami tega zakona o ugotavljanju davčne osnove 
in davčnih olajšav (10. do 19. člen ter 22. in 23. člen) navede v davčni napovedi 
napačne podatke, da bi s tem dosegel neupravičeno znižanje davčne osnove; 

2. če ustvarja dohodek le deloma po načelih gospodarskega poslovanja, pa 
za ta del poslovanja ne vodi posebne knjigovodske evidence, iz katere je mogoče 
ugotoviti podatke za določitev davčne obveznosti (drugi odstavek 9. člena); 

3. če ne zagotovi posebne knjigovodske evidence, iz katere je mogoče 
ugotoviti podatke za določitev davčne osnove, za dejavnost, ki jo opravlja na 
območju druge občine (tretji odstavek 9. člena). 

Z denarno kaznijo od 1000 do 3000 dinarjev se kaznuje za gospodarski pre- 
stopek tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

49. člen 

Z denarno kaznijo od 1000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek 
organizacija združenega dela, v katerem sestavu je davčni zavezanec, ki sam ne 
vodi knjigovodstva, če ne zagotovi podatkov, ki so potrebni za določitev davčne 
osnove davčnega zavezanca (prvi odstavek 9. člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

50. člen 

Z denarno kaznijo od 1000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek davčni 
zavezanec: 

1. če v predpisanem roku ne predloži davčne napovedi (25. člen); 
2. če v predpisanem roku na zahtevo službe družbenega knjigovodstva ne 

popravi ali dopolni davčne napovedi (tretji odstavek 29. člena); 
3. če v predpisanem roku službi družbenega knjigovodstva ne predloži 

akceptnega naloga za znesek odmerjene obveznosti (prvi odstavek 44. člena). 
39 
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Z denarno kaznijo od 500 do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

8. Prehodne in končne določbe 

51. člen 

Ce v delovni organizaciji niso oblikovane temeljne organizacije združenega 
dela, je davčni zavezanec za davek po tem zakonu neposredno delovni organi- 
zaciji. 

52. člen 

Do začasne odmere akontacij za davek na podlagi podatkov po zaključnih 
računih za leto 1972 plačujejo davčni zavezanci v letu 1973 akontacije za davek 
v višini, kot so v letu 1972 plačevali davek iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za proračune občine in republike. 

53. člen 

Akontacije za davek, ki jih v letu 1973 plačujejo davčni zavezanci glede na 
višino davka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja iz leta 1972, se pora- 
čunajo z začasnimi akontacijami, določenimi na podlagi podatkov po zaključnih 
računih za leto 1972, na način, kot je s tem zakonom predvideno za poračuna- 
vanje akontacij ob dokončni odmeri davka. 

Na znesek preveč ali premalo plačanih akontacij po prejšnjem odstavku 
se ne obračunavajo obresti. 

54. člen 

V letu 1973 ne plačujejo akontacij na davek davčni zavezanci, ki so v letu 
1972 poslovali z izgubo. 

55. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. januarja 1973. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Splošna obrazložitev 

Predlog za izdajo zakona o družbenih obveznosti organizacij združenega, 
dela in občanov, ki ga je v začetku leta 1972 obravnavala skupščina SR Slo- 
venije, je v načelu opredelil osnove bodočega davčnega sistema, tako da je hkrati 
obravnaval prispevke in davke. To je bilo v prvi fazi zakonodajnega postopka 
nujno zaradi večje preglednosti in celovitega prikaza predlaganih sprememb. 

Razprava o predlogu za izdajo zakona pa je opozorila, da je potrebno ločeno 
opredeliti sistem davkov in ločeno sistem prispevkov oziroma sistem financiranja 
samoupravnih interesnih skupnosti. Razlogi za razmejitev na ločena zakona so* 
dani tudi v ustavnih spremembah, ki posebej opredeljujejo davke in posebej, 
samoupravno določanje prispevkov. 
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V vsebinskem pogledu pa je tudi znotraj sistema davkov potrebno ločiti 
predpise, ki opredeljujejo davčne obveznosti občanov, in predpise, ki oprede- 
ljujejo davčne obveznosti temeljnih organizacij združenega dela. Potreba po 
ločitvi teh predpisov izhaja iz vsebinsko različnih problemov, ki jih je z enotnim 
predpisom skoraj nemogoče na dovolj pregleden način opredeliti. Spremembe 
v sistemu davkov občanov bodo posredovane s spremembami obstoječega za- 
kona, nov sistem davka temeljnih organizacij združenega dela pa predlagamo 
v tem osnutku. 

Širša družbenoekonomska obrazložitev sprememb v sistemu družbenih ob- 
veznosti je bila posredovana že z obrazložitvijo predloga za izdajo zakona, ki so 
jo pomembno dopolnila stališča skupščinskih organov, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in gospodarske zbornice. 

Osnovne značilnosti vseh sprememb, ki jih predlagamo v sistemu družbenih 
obveznosti, se v glavnem nanašajo na naslednje: 

1. 

Ločiti je treba davke in prispevke oziroma dajatve in stroške. V sedanjem 
sistemu smo s prispevkom iz osebnega dohodka pokrivali potrebna sredstva za 
proračune, tj. davke oz. dajatve, in potrebna sredstva za delovanje samo- 
upravnih interesnih skupnosti, tj. prispevke oz. stroške. To je pri površnih 
primerjalnih analizah pogosto ustvarjalo vtis sorazmerno zelo visokih davkov, 
ki bremenijo naše gospodarstvo glede na nekatere druge dežele, kjer je prek 
sorazmerno višjih osebnih dohodkov zaposlenih preneseno nanje tudi več stro- 
škov ali pa so ugodnosti in pravice zaposlenih iz socialnega in zdravstvenega 
zavarovanja, izobraževanja ipd. bistveno manjše. 

Prispevki za samoupravne interesne skupnosti so v našem sistemu na- 
menjeni predvsem za pokrivanje običajnih stroškov, značilnih v vsakem tržnem 
gospodarstvu. Njihova višina je pogojena zlasti z družbenopolitično ureditvijo, 
družbenim standardom občanov, stopnjo organiziranosti družbe in z razvojnimi 
cilji. To se zlasti odraža na področju socialnega zavarovanja in varstva, zdrav- 
stvenega zavarovanja, izobraževanja, kulture in znanosti. 

V povprečju nekaj zadnjih let je znašala skupna prispevna stopnja na 
osebni dohodek iz delovnega razmerja okrog 32 %>. Del tega prispevka, na- 
menjenega za proračune, ki bo v bodočem sistemu predstavljal davek, pa je 
znašal 1969. leta 5,71'% stopnje, leta 1971 pa 3,01'% stopnje ali — izraženo v 
odstotku od skupnih prispevkov iz osebnega dohodka — 1969. leta 17,8 fl/o in 
1971. leta 9,4 fl/o. Znižanje prispevka za proračune je bilo v preteklih letih v 
precejšnji meri kompenzirano s povečanimi prispevki za delovanje samoupravnih 
interesnih skupnosti, zlasti zdravstvenega zavarovanja. Iz zgornjega je razvidno, 
da družbene dajatve — davki TOZD (brez prometnega davka) — v času, ko 
izvajamo reorganizacijo sistema družbenih obveznosti, ne obsegajo niti 10 % 
vseh obveznosti. Kljub temu pa predstavljajo davki, ki jih plačujejo TOZD, še 
vedno pomembno obremenitev gospodarstva. 

2. 

Razmejiti je potrebno dosedanje skupne družbene obveznosti na tiste, ki 
naj bremenijo dohodek TOZD, in tiste, ki naj bi jih v bodoče plačevali občani 
iz svojih dohodkov. Takšna razmejitev je nujna, saj je ob naraščajočem stan- 

39« 
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dardu vse bolj odvisen osebni standard delovnih ljudi od skladnega razvoja 
družbenih služb. Zato je potrebno, da delovni ljudje, ko upravljajo in odločajo 
o razvoju teh družbenih služb, tudi sami prispevajo del potrebnih sredstev 
povsod tam, kjer solidarno rešujejo socialne, zdravstvene in vzgojnoizobraže- 
valne potrebe. 

Takšna razmejitev pa seveda zahteva dosledno uveljavitev sistema bruto 
osebnih dohodkov. Med prehodom na nov sistem ne bo zaradi uveljavitve 
načela bruto osebnih dohodkov in razmejitve družbenih obveznosti med delovne 
ljudi in TOZD nikakih razlik v neto oz. izplačanih osebnih dohodkih. Vse 
bodoče spremembe v višini prispevka pa bodo seveda vplivale na višino 
izplačanih osebnih dohodkov. Na področju davkov je taka razmejitev izvedena 
že z uvedbo davka na skupni dohodek občanov, na področju prispevkov pa bo 
razmejitev uvedena hkrati z uveljavitvijo novega sistema družbenih obveznosti 
v posebnem predpisu. 

3. 

Določiti je potrebno nove osnove, od katerih bodo TOZD v bodoče plačevale 
družbene dajatve, kdo jih določa in komu davki pripadajo. V sedanjem sistemu 
velja kot edina osnova izplačani osebni dohodek. V predlogu za izdajo zakona 
so bili širše prikazani negativni družbenoekonomski in družbenopolitični raz- 
logi, ki narekujejo neogibnost sprememb. Pomembnejše ugotovitve so zlasti, da 
so družbene dajatve plačevale TOZD ne glede na dejansko doseženi dohodek in 
da so bile sorazmerno bolj obremenjene delovno intenzivne TOZD, kar je 
pogojevalo socialno razlikovanje zaposlenih. 

V več političnih dokumentih je bilo jasno opredeljeno stališče, da je 
potrebno družbene obveznosti odmerjati sorazmerno z doseženim poslovnim 
uspehom. Predlagani sistem davkov TOZD predvideva postopek ugotavljanja 
poslovnega uspeha le za potrebe odmere davkov. Poslovni uspeh kot davčna 
osnova bi odpravil sedanji stroškovni značaj prispevka od osebnega dohodka za 
proračune. 

Razlogi, zaradi katerih uvajamo davek TOZD, so seveda čisto fiskalni, 
vendar pa je način, kako jih določamo, zelo pomemben družbenoekonomski 
ukrep. Fiskalni namen opravičuje predvsem dejstvo, da je v danih pogojih še 
vedno potreben določen obseg prelivanj in izravnav v gospodarstvu, ki jih 
izvajamo prek proračuna republike. Tudi v občinah je glede na nujnost vzdrže- 
vanja sorazmerno visokega nivoja splošne porabe in omenjenih možnosti obdav- 
čevanja občanov še vedno nujno določen del sredstev zagotoviti iz akumulacije 
gospodarstva. Sredstva za proračune (rep. in občinske), zbrana s prispevkom iz 
osebnega dohodka, v bodoče pa z davkom TOZD, so v letu 1971 znašala okoli 
488 milijonov dinarjev. Obseg prelivanj in izravnav v gospodarstvu prek poseb- 
nega računa v okviru republiške bilance, splošne porabe je v letu 1971 znašal 
210 milijonov dinarjev, v letu 1972 pa bo predvidoma znašal 803 milijone di- 
narjev, ne upoštevajoč sredstva iz neproračunske bilance federacije. Očitno je, 
da bi bilo mogoče in tudi smotrno uveljaviti le republiški davek na poslovni 
uspeh TOZD in ga uporabiti za prelivanje in izravnave v gospodarstvu, izpadle 
dohodke občinskih proračunov pa nadomestiti z ustrezno povečano udeležbo 
občin pri republiškem prometnem davku. Za tako ureditev vprašanja, komu 
pripada davek TOZD, kaže več praktičnih razlogov, med njimi zlasti: 



Priloge 613 

— dosedanji prispevek iz osebnega dohodka za proračune je pripadal obči- 
nam glede na stalno bivališče zaposlenih; 

— davek na poslovni uspeh pa pripada družbenopolitični skupnosti glede 
na sedež TOZD. Zato bi prišlo do pomembne prerazdelitve dohodkov med obči- 
nami ali pa do kompliciranih delitvenih odnosov, kar bi ves sistem skoraj 
onemogočilo; 

— dvojna obdavčitev (repub. in obč. davek na poslovni uspeh) bi tudi v 
bodoče povzročala neenak položaj TOZD glede na višino davka, saj bi zaradi 
različnih potreb bile občinske davčne stopnje različne. To bi lahko vplivalo 
tudi na proces oblikovanja TOZD. 

Vseh teh problemov ne bi bilo, če bi se odločili samo za republiški davek 
na poslovni uspeh, razmejitev z občinami pa dosegli z diferencirano udeležbo 
občin pri republiškem prometnem davku. Takih določil ni potrebno uveljaviti 
v sistemskem zakonu o davkih TOZD, zato osnutek tega zakona predvideva 
možnost obdavčitve s strani republik in občin. Pač pa je to mogoče urediti v po- 
sebnem republiškem predpisu, s katerim se določijo stopnje davkov in druga 
konkretna določila v zvezi z davkom za posamezno leto. 

Dejstvo, da je način, kako uvajamo davek na poslovni uspeh, pomemben 
družbenoekonomski ukrep, se najbolj odraža prav pri opredelitvi davčne osnove. 
S tem da družbenopolitična skupnost določa, kaj in v kakšnem obsegu se od- 
števa od dohodka pred obdavčitvijo, pomembno vpliva na razporeditev druž- 
benih obveznosti na posamezne TOZD. Pri tem gre zlasti za stroške investi- 
cijskega vzdrževanja, amortizacije in osebnih dohodkov. Ožja opredelitev teh 
odbitkov ima za posledico večji ostanek dohodka kot davčne osnove in zato 
možnost, da z nižjimi stopnjami dosežemo enak fiskalni učinek. Taka varianta 
zahteva tudi več administrativnega vmešavanja in bolj angažira upravne in 
nadzorne organe. Nasprotne učinke pa dosežemo s širšo oziroma liberalnejšo 
opredelitvijo vseh ali nekaterih odbitkov od doseženega dohodka. 

V osnutku zakona o davkih TOZD, ki ima namen opredeliti sistem davka, 
navajamo le posamezne odbitke, ne pa njihove višine; to bo določal zakon 
o davčnih stopnjah, s katerim bo družbenopolitična skupnost za posamezno 
leto določala konkretno politiko. 

4. 

Sistem davkov TOZD je potrebno opredeliti na način, ki bo opuščal po- 
drobno vmešavanje upravnih in inšpekcijskih organov, zato je treba v sistem 
vgraditi določena nasprotja interesov. V osnutku zakona je predvideno, da 
je celotni dohodek TOZD tudi izhodišče za ugotavljanje davčne osnove in osnove 
za ugotavljanje osebnih dohodkov v smislu določil samoupravnih sporazumov 
o delitvi dohodkov. Tudi pretiravanja v materialnih stroških, zlasti investi- 
cijskega vzdrževanja in amortizacije, so destimulirana, ker vplivajo na obseg 
mase osebnih dohodkov. Stopnje davkov, ki jih bodo plačevale TOZD, bodo 
znašale verjetno manj kot 10 o/a od davčne osnove oz. manj kot 0,5% od celot- 
nega dohodka: masa bruto osebnih dohodkov v TOZD pa je približno enkrat 
večja od davčne osnove in dosega skoraj 10 fl/o celotnega dohodka TOZD. Speku- 
lativno potvarjanje podatkov ali neracionalno angažiranje materialnih izdakov 
bo bistveno bolj prizadelo TOZD pri ugotavljanju mase osebnih dohodkov, kot 
pa bi znašal prihranek na utajenem davku. Problem t. i. »dvojnega dinarja« 
bo praktično odpravljen, čeprav teoretično obstaja. 
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5. 

Spremembe v sistemu družbenih obveznosti TOZD morajo upoštevati si- 
stemske rešitve na drugih področjih gospodarskega sistema. Pri tem gre zlasti 
za upoštevanje sistema družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki 
jih predlagani osnutek zakona v celoti upošteva. 

6. 

Po zveznem ustavnem določilu so republike dolžne medsebojno usklajevati 
osnovna določila davčnega sistema. Menimo, da je za enotnost sistema potrebno 
medrepubliško uskladiti sistemske rešitve glede vprašanj: 

— kdo je davčni razvezanec; 
— razmejitev dosedanjih družbenih obveznosti na občane in TOZD; 
— kaj je davčna osnova. 
Vse drugo, kot npr. višina in vrste davčnih stopenj (progresivne ali propor- 

cionalne), sistem davčnih olajšav, način odmere in zbiranja davkov in podobno 
pa predstavlja posebnosti posameznih republik, ki za enotnost sistema niso 
bistvene. Doslej ni uspelo doseči enakih stališč glede davčne osnove in razme- 
jitev obveznosti med občani in TOZD. 

Ob predpostavki, da bi v letu 1971 že veljal nov sistem družbenih obvez- 
nosti, in ob predpostavki, da bi pobrali enako količino sredstev za splošne 
družbene obveznosti, kot smo jih zbrali po starem sistemu, ki je temeljil na 
prispevkih iz bruto osebnih dohodkov, bi od doseženega celotnega dohodka 
v 1971. letu 105 065 milijonov dinarjev znašala osnova za odmero prispevkov 
samoupravnim interesnim skupnostim 7525 milijonov dinarjev, osnova za od- 
mero davka, ki bi ga plačevale temeljne organizacije združenega dela repu- 
bliki in občinam, pa 6390 milijonov dinarjev od celotnega dohodka. 

Od teh osnov bi moralo plačati gospodarstvo v povprečju: 
— prispevke za vse samoupravne interesne skupnosti po stopnji 15,1 ®/»; 
— davke (občinam in republiki skupaj) 6,2:%. 
Ker pa bi davke plačevale le tiste temeljne organizacije združenega dela, 

ki poslujejo po načelih gospodarskega poslovanja — ne pa tudi proračunske 
ustanove, šole ipd. — in če bi hoteli pridobiti enako količino davka, kot je 
bil v letu 1971 dejansko plačan prek prispevkov iz osebnih dohodkov za prora- 
čune, bi morale temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva 
od že omenjene davčne osnove plačati davke po stopnji 7,8 i0/0. 

To so seveda povprečne stopnje davka oz. skupnih prispevkov, ki bi jih 
glede na predlagano razmejitev družbenih obveznosti na občane in na temeljne 
organizacije združenega dela morale plačevati temeljne organizacije združenega 
dela. Te stopnje prav tako tudi ne vsebujejo olajšav ali davčnih oprostitev. 
Ko bodo družbenopolitične skupnosti določale davčne stopnje, bodo glede na 
uveljavljeni obseg davčnih olajšav morale sorazmerno povečati povprečno 
davčno stopnjo. 

Ker sloni novi sistem davkov temeljnih organizacij združenega dela na 
doseženem poslovnem uspehu, bo prišlo do pomembne prerazdelitve davčnih 
obveznosti glede na sedanjo razporeditev, ki je slonela na bruto osebnih do- 
hodkih. 
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Ce bi predlagani sistem davkov, ki jih plačujejo TOZD družbenopolitičnim 
skupnostim, veljal že v letu 1971, bi indeksi novih davkov nasproti dejansko 
plačanim prispevkom iz osebnih dohodkov za proračune znašali: 

Indeks 
novi : stari sistem 

Celotno gospodarstvo 100 
Industrija 99,1 
— elektrogospodarstvo — , . 
— premogovniki 33,3 (zaradl lzgube v Poslovanju) 
— nafta 50 
— orna metalurgija 96,9 
— barvasta metalurgija 29,9 
— nekovine 73,2 
— kovinska industrija 112,8 
— elektroindustrija 90,8 
— kemija 183,3 
— gradbeni material 122 
— lesna industrija 105,5 
— papirna industrija 90,7 
— tekstilna industrija 113,3 
— usnjarska industrija 114 
— gumarska industrija 87 
— živilka industrija 136,6 
— grafična industrija 90 
— tobačna industrija 155,6 
— filmska industrija — 
— ostale dejavnosti 146,7 
Kmetijstvo 80 
Gozdarstvo 57 
Gradbeništvo 90 
Promet 70 
Trgovina 151 
Gostinstvo 80 
Obrt 83 
Stanovanjsko-komunalna dejavnost 89 

V teh indeksih niso upoštevane oprostitve plačila prispevka iz osebnega 
dohodka za proračune, ki so jih za posamezne delovne organizacije določale 
občine in republika (npr. za delovne organizacije v sanaciji, za J2, kmetijske 
in turistične delovne organizacije in druge). Te posebnosti bodo vidne iz ankete, 
ki jo pripravljamo za večje število temeljnih organizacij združenega dela 
z namenom, da bi pokazali, kako bi deloval predlagani sistem na posamezne 
delovne organizacije. 

Za presojo delovanja predlaganega sistema pa so primernejši globalni 
podatki za panoge, ker objektivneje kažejo na bistvo spremembe. 

Za celotno presojo predlaganega sistema je potrebno upoštevati ne le spre- 
membe, ki jih predlagamo v sistemu davkov, ampak tudi spremembe v sistemu 
financiranja samoupravnih interesnih skupnosti tj. v sistemu prispevkov. Pri 
tem je zlasti pomebna predlagana razdelitev obveznosti za plačevanje pri- 
spevkov na tiste, ki jih bodo plačevali občani sami iz svojih dohodkov od dela, 
in na tiste, ki jih bodo v bodoče plačevale TOZD iz svojega dohodka. 
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II. Obrazložitev k nekaterim členom 

K 1. in 2. členu. Ustavni amandma X1L daje družbenopolitičnim skup- 
nostim pravico, da samostojno določajo davke in da z njimi razpolagajo. To je 
hkrati tudi ena od osnovnih pravic, ki so iz federacije prenesene na republike. 
Davek plačujejo delavci, ki razpolagajo z dohodkom. 

Pomembno je, da je davčna obveznost odvisna od poslovnega rezultata, 
kar je v vsebinskem pogledu bistvena sprememba od dosedanjega sistema, ki 
je ne glede na poslovni uspeh določal višino družbenih dajatev sorazmerno 
z izplačanimi osebnimi dohodki, tudi če je temeljna organizacija združenega 
dela poslovala z izgubo. Tako določilo ni le davčna kategorija, ampak pred- 
stavlja povsem drugačen položaj za družbenopolitične skupnosti, ki bodo morale 
v interesu zavarovanja svojih dohodkov iz davkov intenzivneje sodelovati pri 
ustvarjanju pogojev za racionalno poslovanje TOZD, kar vključuje tudi njihovo 
skrb in neposredni interes za smotrno razvojno politiko. 

K 3. i n 4. č 1 e n u :■ V zakonu o davkih iz dohodka TOZD, katerega namen 
je oblikovati davčni sistem, ni smotrno predpisovati višine davčnih stopenj, ker 
je iz znanih razlogov potrebno davčne stopnje često menjavati. Višina davčnih 
stopenj je neposredno povezana s konkretno politiko pokrivanja splošnih druž- 
benih potreb, ki jo republika in občine za vsako leto posebej opredeljuje z 
»družbenoekonomskimi in bilančnimi izhodišči«. 

K 5. členu: Dosedanja organizacija davčnih služb občinskih skupščin 
ni prilagojena niti kadrovsko ustrezno zasedena, da bi lahko prevzela soraz- 
merno obsežno delo v zvezi z izvajanejm tega zakona. Obstajajo pa ustrezni 
kadrovski in drugi pogoji v SDK, ki je že doslej skrbela za izvajanje vseh 
določil glede odmere in pobiranja družbenih dajatev delovnih organizacij. Zato 
v danih pogojih ni mogoče finančno tehničnih opravil v zvezi z davki temeljne 
organizacije združenega dela ločiti od SDK. Poleg tega pa tudi zato, ker se v 
SDK zbirajo vsi potrebni podatki, ki so pomembni pri davčjio tehničnih opra- 
vilih (zaključni računi, plačilni promet, kontrola izvajanja sporazumov in druž- 
benih dogovorov in podobno.). Prav tako je pomembna okoliščina, da SDK že 
razpolaga vsaj s približno ustrezno računsko tehniko, ki je za opravljanje teh 
poslov neobhodna. Morebiten prenos teh opravil na davčne uprave bi terjal 
obširne organizacijske spremembe tako v davčnih upravah kot SDK, kar pa 
ni mogoče doseči brez vsestranskih temeljnih priprav. Naloga davčnih uprav, 
občin in republike ostaja torej na oblikovanju sistema, pripravi ustreznih pred- 
pisov, izdelovanju ekonomskih analiz delovanja uveljavljenega sistema in uprav- 
nih poslov v zvezi z izvajanjem tega zakona. (Glej ustavno določilo o nalogah 
SDK.) Davčne službe bodo izvršile odmero, tj. izdale bodo odločbo o odmeri 
na osnovi zbranih in preverjenih podatkov SDK. Z zakonom je potrebno določiti 
obveznost SDK, da bodo za davčne uprave opravljale potrebna finančna tehnična 
in kontrolna opravila, sicer predlagani sistem ne bi mogel delovati, dokler se 
davčne službe v občinah ne organizirajo in kadrovsko ne usposobijo za taka 
opravila. 

K 6.in 7.členu: Smisel tega določila je predvsem v tem, da se davčna 
obveznost določa za vsako temeljno organizacijo, ki posluje po načelu gospo- 
darskega poslovanja, ne glede na to, ali je to njena osnovna ali stranska dejav- 
nost. Davek od poslovnega uspeha bi torej plačevale tudi tiste temeljne organi- 
zacije združenega dela s področij izven gospodarstva, ki prodajajo svoje pro- 
izvode ali storitve in s tem dosegajo poslovni uspeh, zagotovljen po določilih 
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tega zakona. Pri tem ne gre toliko za fiskalni efekt tako potrebnih davkov od 
temeljnih organizacij združenega dela izven gospodarstva, ampak predvsem 
za to, da se izognemo morebitnim spekulativnim namenom, da se v okviru 
temeljne organizacije združenega dela izven gospodarstva opravlja poslovanje, 
ki sodi med gospodarsko dejavnost z namenom, da se izogne plačilu davka. 

Davek pa se ne plačuje od dohodkov, ki jih organizacija doseže iz javnih 
virov financiranja kot dotacijo in podobno. 

Ker gre za specifične primere, ki jih je v zakonu skoraj nemogoče precizno 
opredeliti, je potrebno, da zakon pooblasti izvršni svet, da podrobneje predpiše 
način ugotavljanja davčne osnove pri teh delovnih organizacijah. 

K 8. členu: V tem členu je realizirano načelo, da se davek od dohodka 
plača tam, kjer je bil dohodek ustvarjen. Praviloma bo to tista občina, kjer 
je sedež TOZD. Ce pa opravlja TOZD svojo dejavnost tudi na območju drugih 
občin, bi lahko te občine zahtevale, da se od tako ustvarjenega dohodka plačuje 
davek njim. To načelo pa izjemoma ne velja, če opravlja davčni zavezanec 
v drugih občinah prometno dejavnost, po varianti pa tudi, če opravlja tam 
investicijska dela. Podobno načelo vsebuje tudi zvezni zakon, ki ureja kolizijske 
norme pri republiških davčnih zakonih glede plačevanja davka TOZD po posa- 
meznih republikah. V varianti se predvideva, da plačuje davčni zavezanec 
davek drugim občinam le takrat, če ima v njih svoje organizacijske enote. 

V tem osnutku pa ni rešeno vprašanje prelivanja davka glede na vsakdanjo 
migracijo delavcev. Tega vprašanja ni mogoče urediti v tem zakonu, ki postavlja 
le sistem novega davka, temveč v ustreznih predpisih o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti. V poštev bi prišla rešitev, da se o takšnem prelivanju pri- 
zadete občine med seboj neposredno pogovorijo. 

K 9. členu: Predpostavljamo, da bo postopno uveljavljanje temeljnih 
organizacij združenega dela že samo po sebi zahtevalo, da se računovodstvo 
organizira tako, da bo precizno razmejevalo vse podatke, pomembne za ugotav- 
ljanje celotnega dohodka in njegove razdelitve po temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, ker je le v takih pogojih možno zagotoviti uveljavljanje vseh pra- 
vic in dolžnosti delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela. To pa je 
hkrati bistven pogoj za izvajanje predvidenega sistema davkov. Zato ta člen 
določa, da morajo delovne organizacije, v sestavi katerih delujejo temeljne 
organizacije združenega dela, zagotoviti ustrezno knjigovodstveno razmejitev 
celotnega dohodka in poslovnega rezultata. Bistveno je, da je davčni zavezanec 
temeljna organizacija združenega dela in ne celotna delovna organizacija, v 
okviru katere temeljna organizacija združenega dela deluje, kar je v skladu 
z drugimi ustavnimi spremembami, ki vse pravice in obveznosti iz združenega 
dela opredeljujejo,na nivoju temeljne organizacije združenega dela. 

Načelo, da je zavezanec temeljna organizacija združenega dela, bo verjetno 
pri praktičnem uveljavljanju naletelo na očitke, da zaradi tega načela poberemo 
več ali manj davkov. 

K 10. členu: Osnovno načelo novega sistema davkov temeljnih organi- 
zacij združenega dela je, da se davek odmerja sorazmerno s poslovnim uspehom. 
Poslovni uspeh pa je splošen pojem, ki ga brez precizne opredelitve, kaj v davč- 
nem pogledu poslovni uspeh predstavlja, ni mogoče uporabiti. Zato je nujno, da 
posebej za potrebe odmere davkov opredelimo poslovni uspeh, pri čemer je 
pomembno, da v največji možni meri objektiviziramo posamezne elemente ugo- 
tavljanja poslovnega uspeha. V prizadevanjih za takšno objektivizacijo pa je 
seveda nujno upoštevati tista družbenoekonomska načela, ki jih bodo samo- 
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upravni in družbenopolitični organi opredeljevali v samoupravnih sporazumih 
in družbenih dogovorih, ki odražajo samoupravno dogovorjene norme v formi- 
ranju in delitvi dohodka. Z upoštevanjem takih načel se bo sistem davkov lo- 
gično vključeval v sistem samoupravno dogovorjenih odnosov in bo take odnose 
tudi krepil. 

Davčna osnova pa je tudi bistven element enotnega sistema, ki opredeljuje 
položaj delovnih organizacij na področju vse države. Zato je določitev, kaj je 
davčna osnova, pogojena tudi z ustreznim medrepubliškim dogovorom. Zato je 
v zvezi s tem pomembno opozoriti, da obstajajo različna gledanja v posameznih 
republikah, zlasti glede na to, ali se od celotnega dohodka odštevajo amortizacija 
in osebni dohodki. Razlogi za različna stališča do tega niso načelne, pač pa 
čisto praktične narave in se nanašajo npr. na tole: zaradi nizke akumulativnosti 
v gospodarstvu nekaterih republik bi izločanje amortizacije in osebnih dohod- 
kov znižalo davčno osnovo do take mere, da bi bila za doseganje približno 
enakih fiskalnih efektov, kot so bili doseženi s prispevkom od osebnega dohodka, 
potrebna sorazmerno visoka stopnja davkov, kar pa je politično neustrezno. 
To bi hkrati pomenilo, da z novim davčnim sistemom ne bi dosegli uresničitve 
načela, da z davki zajemamo del presežene vrednosti, prav tako pa bi s tem 
povzročili obdavčenje dela dohodka za enostavno reprodukcijo (amortizacijo) in 
bi zadržali obdavčenje živega dela (osebni dohodki), kar je v nasprotju s poli- 
tičnimi stališči do bodočega davčnega sistema. Drugi razlog, ki otežuje uvelja- 
vitev opisanega načela glede davčne osnove, pa so še neizblikovana načela in 
polna uveljavitev družbenih dogovorov glede osebnih dohodkov v drugih repu- 
blikah, kar pomeni, da bi izločanje osebnih dohodkov iz davčne osnove lahko 
celo pospeševalo razne anomalije v politiki osebnih dohodkov v organizacijah 
združenega dela. 

V razmerah SR Slovenije, ki jih zlasti opredeljujejo že izoblikovani spora- 
zumi o delitvi dohodka in osebnih dohodkov, je praktično nemogoče, da bi v 
si&temu davkov ne upoštevati sporazumov o delitvi dohodka. Zato bo nujno vsaj 
v začetnem enoletnem ali dvoletnem obdobju tolerirati določene razlike v po- 
ložaju temeljnih organizacij združenega dela glede davčnih obveznosti in vztra- 
jati, da se sistem družbenega dogovarjanja tudi v drugih republikah ustrezno 
opredeli. V tem času pa bo potrebno uveljaviti določene prehodne in začasne 
rešitve glede davčnega sistema, ki glede davčne osnove ne bo enak v vseh re- 
publikah. 

K 11. členu : Namen tega določila je v tem, da se za potrebe odmere 
davkov upošteva celoten dohodek, ki ga je temeljna organizacija združenega 
dela ustvarila s svojim gospodarskim poslovanjem in ki ga izkazuje s svojim 
zaključnim računom. Ker bodo za ugotavljanje davčne osnove in za delitev 
dohodka ter osebnih dohodkov veljali isti knjigovodski podatki o doseženem 
dohodku, bodo s tem avtomatično v določeni meri zagotovljeni nasprotni inte- 
resi, ki bodo preprečevali morebitno namerno deformiranje podatkov celotnega 
dohodka in poslovnega uspeha. 

K 12., 13. i n 14. členu : Za realno ugotovitev poslovnega uspeha kot 
davčne osnove je potrebno od celotnega dohodka odšteti samo tiste materialne 
izdatke, ki so bili potrebni za dosego celotnega dohodka. Temeljne organizacije 
združenega dela so torej dolžne organizirati knjigovodstveno spremljanje poteka 
poslovanja, tako da bo iz njega možno nedvomno ugotoviti obseg materialnih 
stroškov, ki so bili potrebni za doseganje dohodka, ki je osnova za ugotavlja- 
nje davčne osnove. 
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Da bi se izognili pretiravanjem glede višine nekaterih vrst materialnih 
stroškov, npr. izdatkov za investicijsko vzdrževanje, materialnih izdatkov, ki 
imajo značaj osebnih prejemkov (provizije, dnevnice, terenski dodatki, kilo- 
metrina in druga pavšalna nadomestila), jih je za ugotavljanje davčne osnove 
potrebno upoštevati le v obsegu, ki ga določajo samoupravni sporazumi oz. 
družbeni dogovori. Nujno je, da bodo samoupravni sporazumi tudi v tem po- 
gledu opredelili medsebojno dogovorjene kriterije. Delovna organizacija, ki bo 
v te namene porabila dejansko manjše izdatke, kot jih predvidevajo sporazumi, 
bo sorazmerno s tem avtomatično dosegala davčno oprostitev, obratno pa bo 
temeljna organizacija združenega dela, ki je presegla izdatke za te namene, imela 
sorazmerno večjo davčno osnovo. 

Če pa sporazumi ne bodo določili meril za te materialne izdatke, bo za 
ugotovitev davčne osnove odločilen podatek iz knjigovodstva temeljne organi- 
zacije združenega dela, razen za stroške investicijskega vzdrževanja, ki naj bi 
bili predvideni s posebnim zakonom. Drugih stroškov pa po našem mnenju ni 
mogoče opredeliti z zakonom. V varianti se predlaga, da se ta člen črta in da 
se investicijsko vzdrževanje ne omenja posebej kot odbitna postavka, temveč 
da se upošteva neposredno v okviru postavke materialnih izdatkov. 

K 15. členu: Namen izločitve amortizacije iz davčne osnove je, da z 
davki ne obremenjujemo tistega dela dohodka, ki je namenjen za enostavno 
reprodukcijo. Ker je dejansko obračunana amortizacija glede na specifičen po- 
ložaj posameznih dejavnosti in glede na politiko posameznih kolektivov zelo raz- 
lična, je določeno, da se mora od davčne osnove odštevati amortizacija, pred- 
pisana z zakonom. 

Zakon omogoča, da republika ali občine izvzamejo iz obdavčitve tudi del 
dohodka, ki ga temeljne organizacije združenega dela namenjajo za pospešeno 
amortizacijo. Določanje davčnih oprostitev prek pospešene amortizacije je lahko 
ena od pomembnih in učinkovitih oblik usmerjanja razvoja in uveljavljanja 
določenih ciljev tekoče ekonomske politike. Praktično to pomeni, da bodo druž- 
benopolitične skupnosti lahko v času visoke konjunkture usmerjale delovne 
organizacije k pospešeni amortizaciji, da bi ob morebitni recesiji gospodarstvo 
delovalo tudi ob nižjih amortizacijskih stopnjah. 

Del pospešene amortizacije, ki uživa davčno oprostitev, pa je seveda po- 
trebno določiti z zakonom, da ne bi prišlo do neenakega položaja delovnih orga- 
nizacij oziroma do izmikanja družbenim obveznostim. Zakon pa mora vendar 
omogočiti, da lahko družbenopolitična skupnost uporabi ta instrument diferen- 
cirano, če je to v interesu njene politike, ki jo zasleduje. V nobenem primeru 
pa davčna oprostitev amortizacije ne more presegati zneska dejansko obračunane 
amortizacije, ki je izkazana v knjigovodstvu TOZD. Omenjeni način upoštevanja 
amortizacije ima pomen le v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove, kar pomeni, 
da bo delovna organizacija oblikovala svojo amortizacijo v okviru svoje politike 
reprodukcije in delitve ne glede na to določbo. 

K 16. členu : Izločitev zakonskih in pogodbenih obveznosti je nujna, ker 
bi sicer pomenilo, da predpisujemo davek tudi za tisti del dohodka, s katerim 
temeljna organizacija združenega dela ne gospodari, oz. bi z davkom obremenili 
tudi izdatke, ki se kot obdavčljiv dohodek pojavijo pri drugi delovni organizaciji, 
ali pa bi obdavčevali tudi take dajatve, ki so splošnega pomena, npr. prispevki 
za mestno zemljišče, vodni prispevki, štipendije ipd. Če je višina teh prispevkov 
določena s predpisom, se upoštevajo v višini, ki jo določajo predpisi, družbeni 
dogovori oz. samoupravni sporazumi, za ostale pogodbene obveznosti, ki niso 
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tako opredeljene, pa v obsegu, kot so dejansko bremenile celotni dohodek za 
leto, v katerem se ugotavlja davčna osnova. 

K 17. členu: Izločitev prispevkov za samoupravne interesne skupnosti 
iz davčne osnove je nujna, ker bi sicer obdavčili tudi prispevke, ki odražajo 
splošen družbeni interes in so odraz solidarnosti delovnih ljudi. Prispevki se 
upoštevajo v višini dejanskih plačil, ne pa v višini, ki je bila morda določena, 
pa ne plačana. Tak princip bo prispeval k temu, da bodo temeljne organizacije 
združenega dela sproti poravnale te obveznosti, da bi tako dosegle ugodnejšo 
davčno osnovo. 

Ker bo način določanja obveznosti za samoupravne interesne skupnosti 
obravnavan s posebnimi predpisi, ni v tem zakonu potrebno podrobneje določati 
njihovega obsega niti namenov. 

K 18. členu: Z izločitvijo osebnih dohodkov iz obdavčitve se praktično 
izvaja načelo, da se davki temeljne organizacije združenega dela odmerjajo ne 
glede na njeno delovno intenzivnost. Pri tem je potrebno upoštevati, da moramo 
tudi z davčnim sistemom okrepiti institucijo samoupravnega sporazumevanja 
in uveljavljanje načela nagrajevanja po dejanskih rezultatih dela. Zato menimo, 
da mora predpis opredeliti, v kakšnem obsegu so osebni dohodki izločeni iz 
davčne osnove. Ker pa nekatere delovne organizacije iz raznih razlogov ne bodo 
dejansko izplačevale osebnih dohodkov v obsegu, kot jim to omogočajo samo- 
upravni sporazumi, menimo, da je prav, da se davčna olajšava nanaša na obseg 
osebnih dohodkov po sporazumu, ne pa na dejansko izplačane. Prav tako pa 
tudi v obratnem primeru, ko bo delovna organizacija izplačala več osebnih do- 
hodkov, kot jih omogoča samoupravni sporazum, predvideva ta člen, da se upo- 
števa le obseg osebnih dohodkov po sporazumu in je zato delovna organizacija 
poleg obveznosti, da plača prispevek v sklad skupnih rezerv, tudi v davčnem po- 
gledu destimulirana za takšen način delitve. 

Ker je osebni dohodek na podlagi faktorja stimulacije odvisen od poslovnega 
uspeha, bo tudi s tem zagotovljeno realno prikazovanje poslovnega uspeha, ki je 
osnova za obdavčitev. S tem, da je temeljna organizacija združenega dela spod- 
bujana zaradi faktorja stimulacije k čim večjemu poslovnemu uspehu, zaradi 
davčnih obveznosti pa k čim manjšemu prikazovanju poslovnega uspeha, je 
ustvarjeno nasprotje interesov, kar bo zmanjševalo nagib k eventualnemu pre- 
tvarjanju podatkov in k nerealnemu prikazovanju poslovnega uspeha. To dej- 
stvo pa bistveno zmanjšuje potrebo po inšpekcijskih in drugih administrativnih 
ukrepih. Pa tudi sicer bo koristno, če bomo v nadaljnjem izpopolnjevanju davč- 
nega sistema vgrajevali čimveč nasprotij interesov tudi na drugih elementih, 
ki so pomembni za sistem davčnih in drugih obveznosti temeljnih organizacij 
združenega dela, da bi tako zmanjšali obseg zunanjih intervencij na minimalen 
obseg. 

V osnovnem besedilu tega člena je predvideno, da se od celotnega dohodka 
odštejejo kalkulativni osebni dohodki po samoupravnem sporazumu, v varianti 
pa je predvideno, da se od celotnega dohodka odštejejo vsi osebni dohodki po 
samoupravnem sporazumu. Varianta pomeni večji odbitek pri ugotavljanju 
davčne osnove in s tem manjšo osnovo, kar pa bi zahtevalo višje stopnje. 

K 19. členu: Ta člen velja kot varianta, ki predvideva mehanizem zava- 
rovanja minimalne družbene rentabilnosti. Tak mehanizem bi bil nujen glede 
na družbeni značaj proizvajalnih sredstev in odgovornosti upravljalcev s temi 
sredstvi, da jih ne le v lastnem, temveč tudi v splošnem interesu racionalno 
izkoriščajo. Glede na družbenoekonomsko opredelitev poslovnega uspeha, ki 
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velja le za davčno osnovo, menimo, da je nedoseganje minimalne davčne osnove, 
merjene z vrednostjo poslovnih sredstev, znamenje za izredne ukrepe, ki naj 
bi preprečili nadaljnjo padanje racionalnosti poslovanja temeljne organizacije 
združenega dela. 

K 20. č 1 e n u : Osnutek zakona predvideva proporcionalne davčne stopnje, 
ki —■ kombinirane s sistemom davčnih olajšav —< omogočajo diferenciacijo 
davčnih obremenitev glede na cilje, ki jih družbenopolitična skupnost zasleduje 
z davčno politiko. Menimo, da je z davčnimi olajšavami mogoče precizneje opre- 
deliti cilje davčne politike kot s sistemom davčne progresije, to je diferenciacijo 
davčnih obremenitev glede na družbenopolitične in razvojne cilje, ki jih druž- 
benopolitične skupnosti zasledujejo z davčno politiko. 

K 22., 23. i n 24. č 1 e n u : Davčne obveznosti temeljne organizacije zdru- 
ženega dela je možno znižati glede na splošne davčne olajšave, ki jih lahko pred- 
pišejo republika ali občine glede davkov, ki jim pripadajo. 

Predlagamo, da se po tem zakonu uveljavijo kot splošne olajšave, ki veljajo 
tako za republiko kot za občine, samo za sovlaganja v energetiko, pa tudi za 
vlaganja v proizvodne zmogljivosti na manj razvitih območjih, če tako določa 
poseben zakon. Te splošne olajšave naj bi bile trajnejše glede na to, da ta dva 
problema predstavljata specifičen razvojen problem v naši republiki. 

Posebne davčne olajšave bo določala vsaka družbenopolitična skupnost glede 
davka, ki njej pripada, v skladu s tekočo ekonomsko politiko in razvojnimi cilji. 
Praktično se bodo te olajšave nanašale npr. na del dohodka, ki je realiziran 
prek izvoza, ali na panoge gospodarstva, ki jih želi družbenopolitčna skupnost 
razvijati ipd. 

Prek sistema davčnih olajšav bo družbenopolitični skupnosti omogočeno 
uveljavljanje načel diferencirane davčne politike, ki pomeni, da bo instrument 
davka služil tako za doseganje razvojnih usmeritev kot za fiskalne namene. 

Od širine uveljavljenih davčnih olajšav bo odvisna tudi višina davčnih 
stopenj. Sistem olajšav, ki ga štejemo za bolj precizno in uporabno metodo 
diferenciacije v davčni politiki, bo lahko uspešno nadomestil progresivne davčne 
stopnje, ki imajo po našem mnenju več slabosti, med drugim zlasti to, da v dobi 
konjunkture povzročajo nesorazmerno naraščanje dohodkov proračunov in da 
z njimi ni mogoče precizno opredeliti ciljev davčne diferenciacije. Ustavno 
načelo, da plača več davka tista temeljna organizacija združenega dela, ki dosega 
sorazmerno večji poslovni uspeh, je mogoče prav tako doseči prek davčnih 
olajšav kot s progresivnimi davčnimi stopnjami. 

K 25. d o 28. č 1 e n u : Precizna zakonska opredelitev davčnega zavezanca, 
davčne osnove in davčnih stopenj, vključujoč tudi opredelitev davčnih olajšav 
in oprostitev, bistveno poenostavlja postopek sestavljanja davčnih prijav. Po 
našem mnenju je zelo pomembno, da sestavi davčno prijavo davčni zavezanec 
sam, kar pomeni, da odgovornost dokazovanja pravilnosti podatkov davčne pri- 
jave prevzema davčni zavezanec. Pa tudi sicer bi tega ne mogle opraviti nepo- 
sredno davčne službe. To je že običajna obveznost davčnih zavezancev. 

Prav tako je pomembno, da o davčni napovedi razpravlja in odloča najvišji 
organ upravljanja temeljne organizacije združenega dela. S tem je povezana 
odgovornost za njeno resničnost. V dosedanjem sistemu temeljne organizacije 
združenega dela niso sestavljale davčnih prijav, ker se je prispevek od osebnih 
dohodkov odmerjal na podlagi plačilnih list sproti ob vsakem izplačilu osebnih 
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dohodkov. Odmerjanje davčnih obveznosti glede na poslovni uspeh pa je pogo- 
jeno z davčno prijavo, ki se sestavlja enkrat na leto in ki predstavlja glede na 
dosedanji, sorazmerno zapleten in administrativno obsežen postopek vplačevanja 
prispevkov iz osebnega dohodka, določeno razbremenitev administrativnih opra- 
vil temeljne organizacije združenega dela. 

Davčna prijava pa se bo — poleg svojega osnovnega namena odmere davka 
— lahko uporabljala tudi za potrebe širših analiz, ki bodo zlasti v daljšem 
razdobju potrebne za analize davčne politike družbenopolitičnim skupnostim. 

Poseben pomen bodo imele davčne prijave tudi za same delovne organizacije, 
saj bodo prek njih dobivale tudi preciznejši vpogled v davčno politiko družbeno- 
političnih skupnosti. 

K 29., 30. i n 31. členu : SDK se nalaga dolžnost računskega preverjanja 
vloženih davčnih napovedi, kar lahko opravi samo SDK, ki tudi sicer razpolaga 
s podatki delovnih organizacij. Hkrati se nalaga SDK, da pošilja preverjene 
davčne prijave pristojni davčni službi družbenopolitične skupnosti ter da izdela 
analizo davčnih prijav, ki je družbenopolitični skupnosti potrebna za ugotav- 
ljanje, kako se načela davčne politike izvajajo. Družbenopolitičnim skupnostim 
so take analize potrebne tudi zaradi izdelave bilanc in širših analiz o družbeno- 
ekonomskem razvoju. Zaradi takšnega pomena teh analiz mora njihovo obvez- 
nost zagotoviti zakon. 

K 32. d o 33. členu : Plačevanje akontacij je v obstoječih pogojih finan- 
ciranja splošnih družbenih potreb nujno. Ker ne razpolagamo z zadostnimi 
rezervami, moramo za financiranje splošnih družbenih potreb sproti uporabljati 
dohodek iz davkov. Praviloma bo višina akontacij odmerjena po dvanajstinah 
glede na višino obveznosti iz minulega leta. Predvidene so tudi možnosti, da 
se predpišejo večje akontacije, če obstajajo za to prepričljivi razlogi. 

Pravica davčnih zavezancev, da vložijo pritožbo ali sprožijo upravni spor, 
velja tudi za primer višje odmere akontacije. 

K 36. d o 39. členu : Od splošnega pravila, da se plačujejo akontacije 
praviloma sorazmerno z obveznostmi iz preteklega leta, je treba v primerih, 
ko gre za trajšnejše zmanjševanje poslovnega uspeha, določiti izjeme. Zato je 
določen postopek, po katerem lahko temeljna organizacija združenega dela med 
letom uveljavi znižanje akontacij. Tako določilo je potrebno tudi zato, da se 
višina odmerjenih akontacij čimbolj približa realnim davčnim obveznostim, kar 
je tako v interesu temeljne organizacije združenega dela kakor tudi družbeno- 
politične skupnosti, ki zbrane akontacije sproti troši. Morebitno znižanje akon- 
tacij pri večjem številu temeljnih organizacij združenega dela bo hkrati opozorilo 
družbenopolitične skupnosti, da že med letom prilagodijo obseg svojih izdatkov 
novo nastalim razmeram. 

K 40. d o 42. č 1 e n u : Uzakonitev oblike kazenskih obresti ima namen 
preprečiti samovoljo pri odmerjanju davčnih akontacij in morebitne poskuse 
izmikanja plačevanja akontacij pri davčnih obveznostih. Hkrati pa sili odmerne 
organe k večji strokovnosti njihovega dela. 

K 45. členu : Predvidevamo, da je potrebno določiti, da mora SDK pre- 
prečiti nadaljnje izplačevanje osebnih dohodkov, če davčni zavezanec zaradi 
nelikvidnosti ne plača zapadlega davka. Omenjeni so še razlogi, da moramo 
mesečno zbirati davek, da bi omogočili redno izvajanje nalog, ki so predvidene 
s proračuni in s posebnim računom za izravnave in prelivanja. 
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MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
27. zasedanju dne 17: oktobra 1972 obravnavali osnutek zakona o davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Gornja Radgona, Grosuplje, Kočevje, 
Lenart, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana-Siška, Maribor, 
Metlika, Ormož, Trebnje ter delegat občine Vrhnika, ki je govoril tudi v imenu 
ljubljanskih občin ter občin Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, 
Litija, Logatec, Kočevje, Ribnica, Trbovlje in Zagorje, ter delegat občine Kranj, 
ki je izrazil tudi stališča in predloge s posveta skupnosti slovenskih občin. Pi- 
smene pripombe je dal delegat občine Piran. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člen odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina delegatov, izvoljena na zase- 
danju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti 
skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amand- 
maja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da gre za izredno pomemben zakon in dana 
je bila tudi podpora njegovi osnovni usmeritvi glede izenačitve pogojev go- 
spodarjenja. 

Poudarili so, da je bil osnutek deležen velike pozornosti, saj je bilo o njem 
npr. sklicano posebno posvetovanje skupnosti slovenskih občin, ki se ga je 
udeležilo 117 delegatov občin. O osnutku so razpravljali na medobčinskem 
posvetu ljubljanske regije, ki obsega 17 občin, preverjen je bil na posvetovanju 
predstavnikov 80 delovnih organizacij Ljubljane idr. 

V načelni razpravi pa so poudarjali, da bi verjetno morali ob stabilnejših 
gospodarskih razmerah izdelati bolj celovit davčni sistem, ki bi tudi sicer omo- 
gočal večjo skladnost razvoja gospodarstva z negospodarstvom, da torej ne bi 
prihajalo do neskladnosti v skupnem razvoju kot v preteklosti. Ker pa ne živimo 
v idealnih razmerah, bi morali biti vsi spremljajoči predpisi za izvajanje pred- 
laganega zakona, kakor tudi tisti, ki so povezani s tem zakonom, bolj razločno 
formulirani, da bodo preprečevali različnost uporabe in tolmačenja, ker se je 
često ali kar se še tudi danes dogaja v praksi. (Delegat občine Maribor.) 

Po drugem mnenju pa je rok za sprejetje tega zakona prekratek, ker ni 
mogoče v tako kratkem času pripraviti vseh potrebnih ekonomskih izračunov. 
Tudi če bi hotele občine pripraviti svoje potrebne ekonomske utemeljitve, jih 
ne morejo, ker ni na razpolago ustrezne metodologije. Izvajanje zakona o davku 
iz dohodka v temeljni organizaciji združenega dela naj bi bilo v letu 1973 štu- 
dijsko, v letu 1974 pa bi prešli na konkretno izvajanje. Pred dokončnim spre- 
jetjem zakona je nujno sprejeti zakon o financiranju družbenopolitičnih skup- 
nosti ter predpise, ki bi urejali financiranje interesnih skupnosti. (Ljubljanske 
občine, Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Litija, Lenart, Logatec, 
Kočevje, Maribor, Ribnica, Šentjur pri Celju, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje 
ter delegat občine Kranj, ki je izrazil tudi stališča in predloge s posveta skupnosti 
slovenskih občin.) 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi kljub nekaterim pomanjkljivostim in 
možnim težavam pri izvajanju bilo vendarle treba zakon čimprej sprejeti. Izra- 
ženo je bilo mnenje, da je potrebno pomagati predlagateljem zakona in v ta 
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namen v prihodnje še bolj angažirati samoupravne organe v občinah. Čeprav 
časa ni na pretek, ga je še vedno dovolj, da v nadaljnjih razpravah, v katerih 
naj bo pozornost osredotočena predvsem v snovanje izboljšav, dopolnilnih in 
spreminjevalnih predlogov, razjasnimo poglavitna vprašanja in probleme, posa- 
meznosti pa naj nadalje dozorevajo. Hkrati s snovanjem zakona o davku na 
dohodek temeljnih organizacij združenega dela pa je potrebno razmišljati in 
pripravljati ustrezne predpise o financiranju družbenopolitičnih skupnosti. (Po- 
svet skupnosti slovenskih občin, Gornja Radgona, Kranj.) 

V načelni razpravi je bilo tudi opozorjeno, da se bo v službi družbenega 
knjigovodstva in v upravnih organih povečal obseg poslovanja na področju 
kontrole, upravnega postopka in evidence. Povečala se bo tudi družbena vloga 
in odgovornost teh organov, ob tem pa je bilo ugotovljeno, da te službe ka- 
drovsko še niso dovolj organizirane, zato bi morali posvetiti več pozornosti 
kadrovski politiki na tem področju, ker sicer ne bodo uspele pravočasno opraviti 
vseh nalog v zvezi z vključevanjem v vse faze snovanja, sprejemanja in uresni- 
čevanja zakona. (SSO, Kranj.) 

Opozorjeno je bilo tudi na potrebo po večji jasnosti formulacij v zakonu. 
Tako je bilo izraženo mnenje, da bi moralo biti čim več vrst odbitnih postavk 
v zakonu precizneje opredeljenih, da bo pri izvajanju čim manj nejasnosti in 
čim manj špekulacij. V 16. členu se npr. postavlja vprašanje financiranja sta- 
novanjske gradnje na podlagi resolucije in ustreznih zakonov o stanovanjski 
gradnji, kjer naj bi v prihodnje reševali probleme na podlagi samoupravnega 
sporazuma oziroma dogovora, iz predloženega osnutka zakona pa izhaja, da bi 
vsa sredstva, ki bi se odvajala prek 6 %, pravzaprav bila tudi obdavčena. (SSO, 
Kranj.) 

V zvezi s položajem gospodarstva po novem zakonu je bilo pozdravljeno 
prizadevanje, da zakon razbremeni delovno visoko intenzivne panoge, ki so 
praviloma manj akumulativne. (Ormož, Trebnje.) 

Kljub temu pa se splošna reproduktivna sposobnost gospodarstva po vsej 
verjetnosti s tem zakonom ne bo povečala, kar kaže tudi dosedanja situacija, 
v kateri je splošna poraba očitno predimenzionirana. Zato bi bilo potrebno v 
obrazložitvi zakona navesti, da se znižuje poraba sredstev v družbenopolitičnih 
in v samoupravnih skupnostih in da so dolžne svoje proračune za prihodnje leto 
vendarle tako prirediti, da bo skupna situacija gospodarstva ustreznejša. Ob 
tem je bilo že opozorjeno, da se v zakonu govori o obdavčitvi dohodka, ki pa 
smo ga pravzaprav z našim sistemom deformirali, ker smo na primer v elektro- 
gospodarstvu ali v prometu šli v revalorizacijo po takih stopnjah, da se postavlja 
vprašanje, ali sploh gre za revalorizacijo osnovnih sredstev. Precej znakov kaže, 
da gre za zakon predvsem fiskalnega značaja, ki ni usklađen z razvojno politiko 
Slovenije. (Ljubljanske občine.) 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da bo pri razporeditvi davčnega bremena 
znotraj gospodarstva z uveljavitvijo zakona nujno potrebno zagotoviti, da sistem 
ne bo šel na škodo najbolj gospodarnih delovnih organizacij in v korist tistih, 
pri katerih je dobro gospodarjenje še vedno vprašljivo ali pa na nizki ravni. 
(SOO, Kranj.) 

Razmeroma največ razprave je bilo v zvezi s položajem občin, posebej manj 
razvitih, po novem zakonu. 

Izraženo je bilo mnenje, da bi — kar zadeva možnosti financiranja družbenih 
potreb v občini — vsaka večja prerazporeditev dohodka bila lahko usodna in so 
zato potrebni izravnani instrumenti. To še tem prej, ker bo po vsej verjetnosti 
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prišlo ob koncentraciji gospodarske moči v večjih gospodarskih centrih in tudi 
do večje koncentracije denarja za družbene potrebe v teh centrih. Prevelika 
koncentracija denarja pa lahko privede do neracionalne proračunske porabe 
ali pa do administrativnih omejitev. Ne eno ne drugo pa ne more biti zaželeno. 
Razen tega lahko pride z uveljavitvijo zakona, če zadev ne bomo uredili pravo- 
časno, v vseh občinah do nestabilnosti dotoka dohodkov in s tem do nesta- 
bilnosti financiranja družbenih potreb. Občasne oscilacije v pogojih gospodar- 
jenja, če je na primer v neki občini glavni nosilec davčnega bremena samo ena 
gospodarska panoga, ki je trenutno zaradi tržnih razmer postala nerentabilna, 
lahko privedejo občino v položaj, da ne bo mogla pokrivati niti najosnovnejših 
proračunskih potreb, za katere je po zakonu dolžna poskrbeti. (SSO, Kranj, 
Maribor, Ormož.) 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da predvideni način financiranja zahteva 
centralno blagajno, zato bi se morali tem problemom izogniti s samoupravnim 
sporazumevanjem o določenem prelivanju sredstev med občinami. (Ljubljana- 
Moste-Polje, Ljubljana-Šiška.) Po drugem mnenju pa iskanje rešitve v to smer 
ni sprejemljivo in bi naj zato pristojni republiški organi čimprej pripravili 
osnutek predpisa o financiranju družbenopolitičnih skupnosti, ki naj reši tudi ta 

• pereči problem. (Mozirje, Trebnje, občine ljubljanske regije.) 
Poseben problem se postavlja v tistih občinah, iz katerih odhaja veliko 

delavcev na delo v druge občine, in v nerazvitih občinah, kjer je večje število 
dislociranih obratov, kar bi bilo treba pred sprejemom zakona ustrezno urediti. 
Izraženo je bilo namreč mnenje, da je predvidena ureditev v osnutku zakona, 
da lahko občine za dislocirane obrate s svojega območja zahtevajo ustrezen del 
davka, preveč deklarativna in ne vsebuje nobenih kriterijev ter meril, ki bi 
bili za temeljno organizacijo združenega dela obvezni. Prav tako ne zadovoljuje 
nakazana začasna rešitev glede dopolnjevanja manj razvitih občin z večjo ude- 
ležbo na republiškem prometnem davku. (SSO, ljubljanske občine, Kranj.) 

Pripombe k posameznim členom: 
3. člen : Predlagano je bilo, naj bi v primeru, da bo to tudi občinski davek, 

občine predpisovale davek npr. od gostinstva, obrti, stanovanjsko-komunalne 
dejavnosti. (Maribor.) 

8. člen : Predlagano je bilo, da se varianta sprejme z dodatkom: »vključ- 
no s sezonsko dejavnostjo«. Variantni dodatek naj se črta. (Mozirje, Piran, 
Trebnje.) 

Ta člen naj jasno pove, da bi se davek zbiral v občini, kjer je sedež (dislo- 
ciranega) obrata. (Gornja Radgona, Lenart.) 

Po drugem mnenju je ta člen sploh nesprejemljiv, ker bi s tem, da migracije 
delavcev sploh ne upošteva, davek pa se plačuje v občini, kjer ima temeljna 
organizacija združenega dela sedež, dosegli preveliko bogatenje bogatih občin 
in še večje siromašenje siromašnih in večanje socialnih razlik. Delavec, ki 
ustvarja na svojem delovnem mestu, zadovoljuje v kraju svojega stalnega biva- 
lišča vse komunalne, kulturne in ostale potrebe, po tem osnutku zakona pa bi 
dobila davek občina, kjer dela. (Grosuplje, Kočevje, Lenart, Piran, Trebnje.) 

Iz teh razlogov je bilo predlagano, naj bi bil ves davek po tem zakonu 
republiški in bi ga pobirala republika in ga dalje delila občinam po določenih 
kriterijih, ki pa morajo obvezno vsebovati bivališče zaposlenih. Druga rešitev bi 
bila, da davek odvajajo temeljne organizacije združenega dela občine, v katerih 
imajo zaposleni stalno bivališče, in sicer procentualno po številu delavcev, tistim 

40 
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občinam, v katerih imajo delavci stalna bivališča. V tem členu pa bi moralo biti 
rešeno tudi vprašanje stopenj financiranja interesnih skupnosti. (Grosuplje.) 

V drugem odstavku naj bi črtali besedilo: »na njeno zahtevo«. (Maribor.) 
13. člen : V prvem odstavku naj besedilu sledi »in po merilih« besedilo: 

»v odnosu na vrednost osnovnih sredstev«. Varianta naj se črta. (Piran.) 
Obseg stroškov investicijskega vzdrževanja, ki se štejejo kot materialni 

stroški, naj se določi s posebnim zakonikom. (Mozirje.) 
15. člen: Izraženo je bilo mnenje, da je treba amortizacijo osnovnih sred- 

stev kot odbitno postavko v zakonu enotno obravnavati, ne glede na to, po kakš- 
nem sistemu jo temeljna organizacija združenega dela obračunava. Izkušnje 
preteklega obdobja, ko je bil dohodek gospodarskih organizacij obdavčen, ka- 
žejo, da je bilo na področju investiciskega vzdrževanja osnovnih sredstev največ 
špekulacij in izigravanja predpisov, ter na stotine uradnih tolmačenj, ki so se 
pogosto medsebojno nasprotovale. Zato je bilo izraženo stališče, da naj se inve- 
sticijsko vzdrževanje kot odbitna postavka obravnava v odnosu na vrednost 
osnovnih sredstev, ali pa naj se sploh ne priznava pri ugotavljanju davčne 
osnove. (SSO, Kranj.) 

Glede ugotavljanja davčne osnove so menili, da bi se morala od celotnega 
dohodka kot odbitna postavka odtegniti poprečna amortizacija in ne več kot 
20 % nad minimalno, ker bi upoštevanje samo minimalne amortizacije zaviralno 
vplivalo na organizacijo in tehnično opremljenost delovnih organizacij. (Ljub- 
ljanske občine, Maribor, Trebnje.) 

16. člen : Postavljeno je bilo vprašanje, ali je samo načelna določba o 
davku od dohodka oziroma poslovnega uspeha temeljne organizacije zdru- 
ženega dela brez določitve kakršnekoli višine oziroma stopenj tega davka pra- 
vilno izhodišče za nov davčni sistem. Tako namreč niti temeljna organizacija 
združenega dela oziroma gospodarstvo niti družbenopolitične skupnosti nimajo 
podane osnove svojega razvoja oziroma jim ni zagotovljena določena dolgoročna 
stabilnost in bodo prepuščene vsakoletnim bilančnim izhodiščem in manevri- 
ranju, kdo bo tehtnejši, kdo bolj prepričevalen, kdo bo znal bolj ustrezno pri- 
kazati višje ali nižje davčne stopnje oziroma obremenitve. (Lenart, ljubljanske 
občine.) 

Kot odbitna postavka naj bi se upoštevala tudi sredstva za investicije. 
(Ljubljanske občine.) 

Glede stanovanjskega prispevka naj bi se določila s sporazumom enotna 
maksimalna stopnja za celotno republiko. (Gornja Radgona.) 

Sprejme naj se dodatek: »— samoupravni prispevki, določeni z družbenimi 
dogovori ali referendumom«, varianta pa naj se črta. (Piran.) 

Po drugem mnenju pa bi se bilo treba dogovoriti za ostrejše kriterije pri 
sankcioniranju izvajanja samoupravnih sporazumov, da ne bi prišlo do takih 
pojavov, da bo cena kršitve samoupravnih sporazumov nižja od sorazmernega 
dela obveznosti davka. (Maribor.) 

Glede na to, da so predvidene zakonske obveznosti po posameznih občinah 
lahko zelo različne, kar lahko pomeni neenak položaj v temeljnih organizacijah 
združenega dela glede obdavčitve v posameznih občinah, bi bilo potrebno v za- 
konu določiti enoten imenovalec za priznavanje zakonskih obveznosti, kar velja 
tudi za pogodbene obveznosti. (SSO, Kranj.) 

18. č 1 e n : V razpravi je prišlo do izraza mnenje, da bi kot odbitna postavka 
morali šteti osebne dohodke, predvidene do nivoja po sporazumu, nikakor pa 
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ne samo osnovnih kalkulativnih osebnih dohodkov, kakor tudi ne izplačanih 
osebnih dohodkov. (Ljubljana, Maribor, Mozirje.) 

19. člen : Varianta naj se črta. (Piran.) 
V zvezi s tem členom je bilo postavljeno vprašanje; ali ne bodo na podlagi 

takšne določbe oproščene davka prav tiste dejavnosti, ki naj bi bile z zakonom 
bolj obdavčene kot doslej, to so kapitalno intenzivne dejavnosti. (Lenart) 

22. člen : V zvezi z olajšavami bi bilo treba že v zakonu jasno opredeliti 
pogoje in merila za priznavanje davčnih olajšav in to tudi v primerih, ko gre 
za davčne olajšave, ki naj bi jih pogojevala trenutna kratkoročna gospodarska 
situacija v temeljni organizaciji združenega dela. Morebitna praznina v zakonu 
glede tega vprašanja bi lahko povzročala neutemeljene pritiske na občino ali 
republiko za priznavanje davčnih olajšav, v skrajni konsekvenci pa neenak 
položaj temeljnih organizacij združenega dela v sklopu celotnega gospodarstva. 
Razprava je opozorila na bojazen, da se povečano davčno breme v tistih pano- 
gah, ki bodo močneje obdavčene kot doslej, ne bi prevalilo na višje cene. Končno 
je bilo postavljeno tudi vprašanje posebnega obravnavanja v nekaterih gospo- 
darskih dejavnostih, kot so obrt, komunala in gostinstvo. Ali ne bi bilo zato 
bolj smotrno, da bi za te gospodarske dejavnosti veljale samo občinske davčne 
stopnje, glede na velike razlike v razvitosti teh dejavnosti v posameznih obči- 
nah. (SSO, Kranj, Maribor) 

Olajšave za manj razvita območja naj bi veljale le za republiški, ne pa za 
občinski davek. (Lenart) 

25. člen : Ce smo službi družbenega knjigovodstva naložili že celoten po- 
stopek pri pripravi odmere davka in tudi analizo davčnih prijav, bi ji kazalo 
prepustiti tudi odmero davka. (Maribor) 

33. člen: V razpravi se niso strinjali s predlagateljem zakona, da se dose- 
danja praksa plačila družbenih dajatev prenese od 25. na 10. v mesecu; tu gre 
ali za veliko nezaupanje do gospodarstva ali pa za realizacijo teženj po sredstvih, 
katera naj bi ta čas obračal nekdo drugi. (Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana- 
Šiška) 

40. člen : Za besedo »pravico do« naj sledi beseda: »nadomestila«. Višina 
obresti naj bo izražena v o/o letno, kar je bolj pregledno. (Piran) 

Po drugem mnenju obračunavanje obresti ni ustrezno urejeno. Če namreč 
delovna organizacija plača več akontacije, kot znaša končna letna odmera davka, 
ima pravico do povrnitve lU promila obresti dnevno, če pa delovna organizacija 
zaradi nelikvidnosti ali drugih težav ali pa zaradi ugotovitve, da je bil akonta- 
cijski obračun nižji, kot je dejanski po zaključnem računu, plača premalo, plača 
pol promila dnevno rednih obresti in še pol promila dodatnih kazenskih, ker 
to ni plačala. To se pravi, da gre za neenakopraven položaj tistega, ki je obvezen, 
da plača, in tistega, ki je dobil preveč plačano, pa je obvezen vrniti. Ce smo 
za sankcije, potem bi morale biti enake za obe strani. (Ljubljana-Moste-Polje, 
L j ubij ana-Šiška) 

42. in 43. člen: Varianti naj se črtata. 
V prvem členu naj za besedo »plačati« sledi beseda »kazenske«. Obresti naj 

bodo izražene v %> letno, kar je bolj pregledno. (Piran) 
48. člen in si.: Izraženo je bilo mnenje, da so kazni, ki se predvidevajo, 

le simbolične. Zato bi morali delovati preventivno in ohranjevati že od vsega 
začetka določeno davčno moralo. (Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana-Siška, Ma- 
ribor) 

40* 
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Na predlog predsedujočega zasedanja in v soglasju s predstavnikom pred- 
lagatelja so na koncu razprave vsi prisotni delegati sprejeli stališča, da bi 
bilo kljub izraženim pomislekom vendarle potrebno vložiti vse napore, da ta 
zakon čimprej sprejmemo in da začne veljati z januarjem 1973. Pri tem se 
postavljata zlasti dve temeljni vprašanji: kako financirati samoupravne interesne 
skupnosti in kaj bo z izpadom tistega dela davka iz osebnih dohodkov, ki so 
doslej šli neposredno v proračun. V tej zvezi je bila dana podpora stališčem, 
da naj davek temeljnih organizacij predpiše republika in naj bo to dohodek 
republike, proučiti pa je tudi potrebno, kako izpadli dohodek proračunov občin 
nadomestiti z drugimi viri (prometni davek, ki bo odstopljen občinam). Potrebno 
bi bilo pripraviti vse potrebne kvantifikacije in oceniti, kaj se da napraviti, da 
bi zakon sprejeli do konca leta. Priporočili so predlagatelju, da bi mogoče še 
enkrat odprl razpravo o izrečenih dilemah in pripravil kvantifikacije na osnovi 
pripomb delegatov. Na tej osnovi bi lahko pripravili regijska posvetovanja 
o tem vprašanju, 

St.: 422-17/72 
Ljubljana, 19. 10. 1972 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 66. seji 12. oktobra 
1972 obravnaval osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da se je že v fazi izdelave osnutka 
pokazala vrsta vprašanj, ki jih bo treba pri izdelavi predloga zakona upoštevati. 
V načelni razpravi je bilo poudarjeno naslednje: 

1. Ob prvih pripravah na prehod obdavčitve uspeha TOZD je bilo mišljeno, 
da bo nova zakonodaja predstavljala ne samo sistemsko, pač pa tudi v kvantifi- 
kaciji dokajšnjo spremembo v sistemu zajemanja akumulacije za financiranje 
kolektivne in splošne porabe. Predloženi osnutek pa temelji le na zajemanju 
tistega dela prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se sedaj 
odvaja v proračune družbenopolitičnih skupnosti. To je le manjši del, vsega niti 
ne 10'%>, zato bi težko govorili o bistveno novi davčni zakonodaji. Izraženo je 
bilo mnenje, da bi korenita davčna reforma morala preusmeriti vsaj tretjino 
ali polovico dosedanjih prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
na obdavčitev poslovnega uspeha. 

2. Federacija mora zagotavljati delovnim organizacijam čim enotnejše 
pogoje gospodarjenja. Glede na to, da so intenzivne priprave pravzaprav le v SR 
Sloveniji, je odbor izrazil pomislek, ali je umestno samo v eni republiki preiti 
na tovrstno spremembo sistema obdavčitve, ker iz tega lahko nastanejo dokajšnje 
razlike v položaju posameznih delovnih organizacij, kar bi rušilo enotnost jugo- 
slovanskega tržišča. Zato bi morali akcijo prehoda na novi sistem skoordinirati 
in uvesti v celotni Jugoslaviji. Gre predvsem za pomembno vprašanje enotnosti 
odbitnih postavk oziroma za preciziran je davčne osnove. 

3. Odbor meni, da je pomembno vprašanje, ali naj se predpiše le enotna 
republiška stopnja ali pa naj republika predpiše republiško stopnjo, vsaka 
občinska skupščina pa še stopnjo na občinski ravni. Ce bi se odločili, da občine 
sprejemajo svoje občinske stopnje, potem bodo stopnje verjetno zelo različne po 
občinah. Poleg tega je vprašanje, kako bo z napajanjem občinskega proračuna 
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iz tega naslova v'tistih občinah, v katerih so delovne organizacije z velikim šte- 
vilom zaposlenih, ki imajo le majhno akumulacijo in bi pri neki poprečni davčni 
stopnji dohodek v proračun bistveno padel (primer Celje, Jesenice). Odbor meni, 
da bi v tem primeru nujno moralo priti do določenega prelivanja sredstev, 
ob čemer pa še ni jasne predstave, kako naj bi to potekalo. Odbor je bil soglasen 
v mnenju, naj bi republika predpisala enotno davčno stopnjo za celo republiko 
in da bi bil v tej enotni stopnji določen del namenjen za občinske proračune in 
za tisto splošno potrošnjo, ki je pomembna za celotno nacijo (srednje, višje in 
visoke šole itd.). Čeprav morda taka rešitev ni najbolj v skladu s sedaj veljav- 
nimi ustavnimi načeli, pa je praktično dokaj ustreznejša in jo bo treba proučiti. 

Pomemben razlog za enotno stopnjo za Slovenijo vidi odbor tudi v tem, 
da je področje celotne republike dokaj velika rizična skupnost in da gospodar- 
ska gibanja, v okviru katerih posamezne dejavnosti kakor tudi delovne organi- 
zacije različno prosperirajo v posameznih obdobjih, ne bodo tako močno vplivale 
na priliv v občinske proračune. Na ravni republike so možna prelivanja in 
s tem določena zagotovitev vsaj približno stalne višine dotoka sredstev. Odvisnost 
občinskih proračunov od poslovnega uspeha ali neuspeha le nekaj delovnih orga- 
nizacij pa lahko povzroči tudi dokaj težko situacijo zdaj v tej, zdaj v drugi 
občini. 

Naslednji predlog bi bil tudi, da občine sploh ne bi bile udeležene v tem 
davku, pač pa da bi bil to le dohodek republike, občine pa bi namesto tega 
dobile večjo participacijo v prometnem davku. 

4. Kot pomembno pomanjkljivost v okviru priprav na spremembe v davčni 
zakonodaji odbor ocenjuje dejstvo, da o financiranju samoupravnih skupnosti še 
ni jasne predstave. Po mnenju odbora bi morale teči priprave vzporedno, tako 
pa nekaj mesecev pred začetkom novega leta in ob sprejemanju zakona o davkih 
temeljnih organizacij združenega dela še ni predviden sistem financiranja samo- 
upravnih interesnih skupnosti, čeprav je drugo z drugim tesno povezano. 

Ni jasno niti to, ali bo zadržan dosedanji sistem financiranja in obremenje- 
vanja osebnih dohodkov, ali bodo tudi pri financiranju samoupravnih skupnosti 
uvedene spremembe. 

V zvezi s financiranjem samoupravnih skupnosti je pomembno vprašanje 
določanja virov in vrst njihovih dohodkov, na kakšen način se bodo določale 
stopnje, kako se bodo določale, kakšne bodo osnove in kdo ter kako jih bo 
koordiniral. Po mnenju odbora je treba vztrajati pri čim enotnejših davčnih 
oziroma prispevnih osnovah in bi bilo nesprejemljivo, da bi se za posamezne 
davke in prispevke izračunavale in uporabljale različne osnove. 

5. Zavezanec za davek je temeljna organizacija združenega dela. Vendar 
osnutek zakona ne odgovarja na vprašanje, kako v primerih, ko je v okviru 
delovne organizacije več TOZD, od katerih poslujejo ene z izgubo, druge z uspe- 
hom. Ali naj zakon predpiše enoten sistem? Ponuja se varianta, da delovna 
organizacija s statusom ali s posebnim samoupravnim sporazumom določi, kako 
ravnati v takih primerih. 

6. Vedno več je primerov skupnih vlaganj domačih in tujih delovnih orga- 
nizacij. Dati je treba odgovor na vprašanje, kako se izračuna davčna osnova 
v teh primerih, ker so določene razlike glede ugotavljanja in delitve dohodka 
po posameznih primerih. 

7. Davčna osnova mora biti razumljiva in lahko izračunljiva. Zakon mora 
nedvomno zajeti vse oprostitve, da ob davčni napovedi ne bo nejasnosti. Pred- 
videti je notranjo solidarnost pri temeljnih organizacijah združenega dela. 
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8. Odbor meni, da je treba obenem s predlogom zakona predložiti tudi 
izvršilne predpise, ki so nujno potrebni za izvajanje zakona. Določitev amorti- 
zacijskih stopenj, investicijskega vzdrževanja in drugih elementov namreč lahko 
bistveno spremeni kvantificirane rezultate izvajanja zakona. 

9. V zvezi s spreminjanjem davčnega sistema odbor meni, da bi bilo treba 
s posebnim zakonom ali družbenim dogovorom uveljaviti delitev davčnih pri- 
stojnosti med občinami in republiko. Večje območje, kot je na primer republika, 
naj bi imela na primer davek od dobička, ki od leta do leta po posameznih 
dejavnostih in delovnih organizacijah dokaj oscilira, zaradi številčnosti delovnih 
organizacij pa se oscilacije v veliki meri kompenzirajo, a občine ne morejo biti 
odvisne od poslovne uspešnosti le enega ali samo nekaj podjetij. 

Iz obravnave po členih osnutka zakona predlaga odbor naslednje spre- 
membe in dopolnitve: 

K 3. členu: Odbor se zavzema, da se uzakoni le republiška davčna 
stopnja, za kar govore številni utemeljeni razlogi: enotnost pogojev poslovanja 
delovnih organizacij, večja enotnost na področju celotne Slovenije, problem 
obdavčevanja posameznih obratov velikih integriranih podjetij po posameznih 
občinah ob dejstvu, da so številni obrati tehnološko sestavni del obrata iz druge 
občine in da bi povzročilo ugotavljanje uspeha takega obrata veliko dodatnih 
stroškov v obratu oziroma delovni organizaciji. 

K 4. in 5. členu : Ce je samo republiška stopnja, je treba ustrezno 
spremeniti oba člena. 

K 6. členu: Pojem davčnega zavezanca ni dovolj opredeljen. Ne gre 
le za to, katere delovne organizacije so davčni zavezanci, pač pa predvsem 
za vprašanje, kako ravnati glede na to, da so temeljne organizacije združenega 
dela v določeni meri še v fazi formiranja, ponekod so organizacijsko že opre- 
deljene, niso pa vzporedno rešena tudi vsa finančna vprašanja, predvsem tam 
ne, kjer gre za tehnološko tesno povezane enote. 

Po mnenju odbora davčna zakonodaja ne bi smela niti zavirati niti pospe- 
ševati oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela oziroma davčnih enot. 

Notranja solidarnost integralnega podjetja je prav gotovo pomembna prvina 
poslovne sigurnosti. Zato bi lahko imeli tudi konsolidirano davčno napoved na 
ravni celotnega podjetja. 

K 7. členu: Dejstvo, da so prav pri delovnih organizacijah, kot so razna 
združenja, biroji, zavodi, inštituti itd. možni tudi lastni dohodki poleg dotacij, 
terja proučitev ugotavljanja davčne osnove le-teh organizacij in uveljaviti 
ustrezne predpise, ki ne bodo dopuščali izmikanja zakona. 

K 8. členu: Že ta člen kaže na dokajšnje komplikacije, če bo zakon pred- 
pisal, da tudi občine predpišejo davčne stopnje. Tudi v razpravi o tem členu 
je odbor izrazil soglasje, da gre le za eno enotno, to je za republiško davčno 
stopnjo. 

K 10.—19. členu: Po mnenju odbora je treba v zakonu taksativno nave- 
sti vse odbitne oziroma stroškovne elemente, ki se odbijajo od celotnega dohodka, 
da se ugotovi davčna osnova. Verjetno bodo to posebni predpisi, vendar jih je 
treba predložiti obenem s predlogom zakona, ker gre za bistvene elemente pri 
izvajanju zakona. 

V osnutku zakona so povsem izpuščene zaloge in njihovo vrednotenje. Za 
enotnost ugotavljanja davčne osnove je nujno v podrobnosti predpisati, kako 
se vrednotijo zaloge. 
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K 13. členu: Za investicijsko vzdrževanje bi bilo po mnenju odbora 
najprimernejše določiti maksimalne stopnje, ki jih delovna organizacija sme 
obračunati, in to v odstotku od nabavne vrednosti osnovnih sredstev. Odbor 
pripominja, da so bile pred leti predpisane stopnje investicijskega vzdrževanja 
skupaj z amortizacijskimi stopnjami po amortizacijskih grupah osnovnih sred- 
stev. S stopnjami bi se določil limit, do katerega delovna organizacija sme 
obračunavati, v davčni napovedi pa bi se obračunal oziroma upošteval dejan- 
ski znesek, ki pa seveda ne sme preseči limitiranega zneska. 

Odbor se je tudi strinjal s predlogom, da bi dopustili v izjemnih primerih, 
ki bi se posamič obravnavali, tudi večjo stopnjo, če bi šlo na primer za izrazito 
nenormalen primer, na primer za strojelom, požar in podobno. 

K 14. členu: Drugi odstavek se verjetno lahko izpusti. 
K 15. členu: Drugi odstavek naj se črta, ker ni primerno, da se z raz- 

nimi dogovori in sporazumi zmanjšuje enotnost ravnanja po zakonu. 
Da bi občinske skupščine lahko dovoljevale posameznim gospodarskim 

dejavnostim do 20 % večjo amortizacijo, meni odbor, da je nedopustno, kajti to 
bi zmanjševalo enotnost ravnanja po zakonu. 

Poseben zakon o amortizacijskih stopnjah bi moral določiti čim realnejše 
amortizacijske stopnje, kajti sedanje minimalne ne ustrezajo več. 

Podano je bilo tudi mnenje o letni revalorizaciji amortizacijske osnove. 
K 16. členu: Nesprejemljiva je določba v drugem odstavku, da se neka- 

tere obveznosti upoštevajo kot odbitna postavka v višini obveznosti, ostale pa 
v višini dejansko izplačanih. S takim določilom se mešata fakturirana in vnov- 
čena realizacija. Če imamo sisteme fakturirane, potem je treba biti dosleden 
in upoštevati v višini fakturiranih oziroma obračunanih stroškov. Ne more na 
primer trenutna nelikvidnost delovne organizacije vplivati na zvišanje ali zni- 
žanje davčne osnove, kar bi se dogajalo na podlagi določb drugega odstavka 
16. "člena. 

Kot odbitna postavka naj se vnesejo sredstva, dana za potrebe splošnega 
ljudskega odpora. 

Samoprispevek je odbitna postavka le takrat, če je z zakonom določen. 
K 17. členu: Po mnenju odbora je treba pri izdelavi besedila predloga 

zakona čim precizneje določiti, kateri so tisti prispevki, ki bi bili lahko odbitna 
postavka. Vsekakor je treba ločiti obveznosti delovne organizacije od raznih 
tistih prostovoljno sprejetih obveznosti, ki v bistvu pomenijo že delitev dobička 
oziroma poslovnega uspeha. Ce ne bo to dovolj precizirano, bo tu možno veliko 
izigravanja. 

K 18. členu: Po daljši razpravi je prevladalo mnenje, da so odbitna 
postavka tudi kalkulativni osebni dohodki, ker stimulirajo delovno organizacijo, 
da se v določenih primerih tudi odpove višjim izplačilom osebnih dohodkov, 
če potrebuje sredstva na primer za rekonstrukcijo ali razširitev. Varianta 
se črta. 

Stimulacija osebnih dohodkov in sredstva sklada skupne porabe naj se 
progresivno obdavčijo. 

K 19. členu: Ta člen naj se črta. 
K 22.—24. členu : Davčnih olajšav naj bo čim manj, da ne bodo izjeme 

postale pravilo. 
K 33. členu: Po mnenju odbora je treba z zakonom precizirati tudi 

mesto plačevanja davka od dohodka, ki izvira iz skupnih naložb: ali plača tisti, 
ki daje, ali tisti, ki prejme. 
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta Majeriča. 

Št.: 422-17/72 
Ljubljana, 16. 10. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za družbenoekonomske 
odnose republiškega zbora sta na skupni seji dne 13. 10. 1972 razpravljala o 
osnutku zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Po uvodni obrazložitvi predlagatelja, ki je podčrtal osnovne značilnosti 
zakonskega osnutka, se je razvila široka razprava o temeljnih izhodiščih zakona. 
Med to razpravo so se odprle dileme zlasti o tem, ali tako zasnovan zakon res 
prinaša to, kar smo od njega pričakovali — namreč da se močneje obremeni 
dohodek v korist osebnih dohodkov — in ali je smotrno, da davek iz dohodka 
predpisujeta republika in občina. Del poslancev je bil mnenja, da osnutek 
zakona glede na to, da transformira le okrog 8,5 %> dosedanjih dajatev na osebne 
dohodke v davek iz dohodka, ni izpolnil pričakovanj in da zato ni sprejemljiv. 
Drugi del poslancev pa je nasprotno menil, da je treba transformacijo davkov 
opraviti postopoma in da zato osnutek zakona v svojem kvantitativnem delu 
zadovoljuje. Pomembno je, da se je začel proces, s katerim se bo postopoma 
uveljavilo načelo, da za skupne potrebe prispeva več tisti, ki ima večji dohodek, 
da se zmanjša stroškovni element v davkih in da bo splošna poraba odvisna 
od uspešnosti gospodarstva. 

Obširna je bila razprava tudi o tem, ali naj davek iz dohodka predpisuje 
in pobira samo republika ali naj imajo to pravico tudi občine. Za to da bi bil 
to samo davek republike, govori dejstvo, da je gospodarski prostor občine 
premajhen, da bi se v njegovem okviru pokrivali morebitni izpadi dohodka 
in da je Slovenija komaj dovolj velika rizična in ekonomska skupnost, ki lahko 
prenese nihanja virov teh dohodkov. Tudi zelo različna stopnja razvitosti občin 
govori proti temu, da bi tudi občine mimo dogovorov in skladno z ekonomsko 
politiko republike predpisovale različne stopnje davka iz dohodka, ker bi manj 
razvite občine bile prisiljene predpisovati višje stopnje davka, če bi hotele 
pokriti proračunske potrebe in zadovoljiti zahtevam participacije republike in 
sofinanciranje posameznih nalog. Poleg tega je v osnutku odprtih še veliko 
problemov v zvezi s predpisovanjem davka po občinah, saj še ni povsem steklo 
oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela, negotov je obračun dohodka 
po posameznih obratih itd. 

Prisotno je bilo tudi mnenje, da občini kot temeljni družbenopolitični 
skupnosti ni mogoče odrekati pravice, da na svojem območju vodi določeno 
gospodarsko politiko, kar doseže med drugim s sistemom predpisovanja davčnih 
stopenj, oprostitev in podobno. Po daljši razpravi sta se odbora zedinila, da je 
glede tega treba izhajati iz XL. dopolnila k republiški ustavi, po katerem repu- 
blika in občine zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in skladnega razvoja 
usklajujejo obveznosti temeljnih organizacij združenega dela, ki izhajajo iz 
dohodka. Republika in občine ter samoupravne interesne skupnosti se bodo 
morale sporazumeti in skleniti poseben .dogovor glede predpisovanja in delitve 
davka iz dohodka in drugih prispevkov, da bi tako zagotovile skladen razvoj, 
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temeljnih organizacij združenega dela v vsej republiki in financiranje vseh 
občin in samoupravnih interesnih skupnosti. 

Odbora sta se v načelni razpravi dotaknila tudi vprašanja amortizacije in 
stroškov investicijskega vzdrževanja. Bila sta enotnega mnenja, da je treba 
ta dva elementa obravnavati dovolj široko, to je, da je treba v načelu priznati 
kot odbitno postavko pri ugotavljanju davčne osnove vsako ekonomsko opra- 
vičljivo amortizacijo in vsak tak strošek investicijskega vzdrževanja ter da 
velja posvetiti večjo pozornost kvalitetni uporabi sredstev v te namene pred 
kvantitativno^ kontrolo. Kljub takemu pristopu k problemu pa sta odbora 
menila, da je treba določiti ekonomske normative, s pomočjo katerih bi lahko 
natančno določili zneske, ki se odbijejo od celotnega dohodka. 

Končno sta odbora menila, da bi bilo usklajevanje davčnih zakonov med 
republikami tako glede vsebine, kakor tudi glede začetka veljavnosti sicer zelo 
koristno, da pa to ne sme biti pogoj za sprejem tega zakona, sicer se nam 
uvajanje novega davčnega sistema preveč odmakne. 

K posameznim členom sta odbora imela naslednje pripombe: 
K 6. členu: V načelu je prav, da je davčni zavezanec temeljna orga- 

nizacija združenega dela, vendar je treba videti, kako se bo ugotavljala davčna 
osnova, ko bo med temeljnimi organizacijami združenega dela v okviru ene 
delovne organizacije veljalo načelo subsidiarne odgovornosti in ko bodo izgubo 
enih temeljnih organizacij združenega dela pokrivale druge iz svojega dohodka. 
Odbora sta bila mnenja, da bi v primeru, če o tem sklenejo samoupravni spo- 
razum, morali taka prelivanja dohodka upoštevati pri ugotavljanju davčne 
osnove. Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi bilo dobro razmisliti o možnosti, 
da se davčna osnova ugotavlja na ravni organizacije združenega dela, kar glede 
na proporcionalnost davčnega sistema ne vpliva na višino davčne osnove, sistem 
sam pa je racionalnejši in rešuje tudi problem prelivanja dohodka med temelj- 
nimi organizacijami združenega dela. Ob tem členu je bila izražena tudi boja- 
zen, da bo zaviralno vplival na integracijske procese, ker vsi obrati ali druge 
organizacijske enote niso temeljne organizacije združenega dela. 

K 8. členu: Ob tem členu, zlasti pa ob varianti, so bili izraženi resni 
pomisleki o realnosti predlaganih norm. V vsaki organizacijski enoti pač ni 
mogoče vedno objektivno ugotavljati dohodka; če pa se to da, ni v načelu 
nobenega razloga, da se taka organizacijska enota organizira kot temeljna 
organizacija združenega dela. Ob tej določbi se je ponovno načelo vprašanje, 
ali je smotrno, da se uvaja tudi občinski davek iz dohodka (3. člen). Končno 
je bila večina mnenja, da bi bolj kazalo predpisati enoten republiški davek in 
del tega prenesti na občine po drugih kriterijih, npr. po kriterijih izplačanih 
osebnih dohodkov delavcev glede na njihovo stalno bivališče. 

Če ta člen ostane, naj se vsekakor črta variantni dodatek. 
K 9. členu: Odbora sta izrazila isti pomislek kot k 8. členu, namreč 

da bo težko zagotoviti izvajanje teh norm. 
K 10. členu : Odbora sta bila mnenja, da vsak samoupravni sporazum 

ne more predpisovati, kaj se odbija od celotnega dohodka, da se dobi davčna 
osnova. Člen je treba preformulirati tako, da se bo norma samoupravnega spo- 
razuma lahko upoštevala le, če zakon to posebej določi in če določi tudi načela 
samoupravnega sporazuma. 

K 13. členu: Odbora sta se izrekla zoper varianto k temu členu, sicer 
pa veljajo načelne pripombe, ki se nanašajo na stroške investicijskega vzdr- 
ževanja. 
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V prvem odstavku naj se izpustijo besede »s samoupravnim sporazumom 
oziroma ...« ker je treba obdržati močnejšo kontrolo nad tem delom stroškov, 
sicer bodo temeljne organizacije združenega dela prek njih izvajale investicij- 
ska dela. 

K 14. členu : Drugi odstavek tega člena naj odpade, ker je treba zago- 
toviti kontrolo nad tem delom stroškov. V prvem odstavku je treba besedilo 
spremeniti tako, da bo veljala le norma samoupravnega sporazuma, ki bo 
skladen z družbenim dogovorom. 

K 15. členu: Večina v odborih je bila mnenja, da bi morali dovoliti 
odštevanje minimalne amortizacije, povečane do 50%», in sicer pod predpo- 
stavko, da se sproti revalorizira nabavna vrednost osnovnih sredstev. Bilo je 
tudi mnenje, da glede amortizacije ne bi bilo treba določiti nobenih limitov in 
da bi odbijali vsako obračunano amortizacijo. To bi po tem mnenju predvsem 
prispevalo k povečanju akumulativnosti gospodarstva. 

Vse te pripombe, ki se nanašajo na višino amortizacije, mora predlagatelj 
upoštevati v zakonu, ki je najavljen v prvem odstavku tega člena, in ne v za- 
konu o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

K 16. členu: Povsod, kjer predstavlja samoupravni sporazum osnovo 
za odštevanje, ga je treba vezati na pooblastila zakona oziroma na skladnost 
z zakonom (glej tudi pripombo k 10. členu). 

Med odbitne postavke je treba prišteti prispevke, ki nastanejo v zvezi 
s pripravami na splošni ljudski odpor. 

Glede variante k temu členu se odbora nista dokončno izrekla, ker sta 
bila mnenja, da mora poseben zakon najprej določiti značaj posameznih samo- 
prispevkov. 

K 17. členu: Ob tem členu se je ponovila razprava o kvantitativnih 
učinkih predlaganega osnutka zakona. Odbora sta bila mnenja, da je ta člen 
treba razumeti tako, kot da so prispevki materialni stroški. Menila sta, da bi 
morale temeljne organizacije združenega dela plačevati prispevke iz svojega 
dohodka, zato oni ne morejo biti odbitna postavka. Po mnenju odborov ta člen 
prejudicira rešitev, ki naj bi jo prinesel zakon o prispevkih temeljnih organi- 
zacij združenega dela. 

K 18. členu : Glede osebnih dohodkov, ki se odštevajo pri ugotavljanju 
davčne osnove, sta si bila odbora edina, da je treba odšteti kalkulativne osebne 
dohodke, določene s samoupravnim sporazumom, z dodatki, vendar brez fak- 
torja stimulacije. 

K 19. členu: Odbora sta se izrekla za to, da se ta člen črta. 
K 20. členu : Davek iz dohodka naj bo v principu proporcionalen. Le 

za tisti del dohodka, iz katerega se izplačujejo osebni dohodki in izdatki iz 
sklada skupne porabe nad merili iz samoupravnega sporazuma, naj se določi 
progresivna obdavčitev. To naj velja tako za gospodarstvo kakor tudi za nego- 
spodarsko sfero. 

K 22. členu: Ta člen naj se črta, ker ni primerno, da se davčne olajšave 
v zakonu določijo že vnaprej le za dva primera. V skladu s 23. členom se lahko 
predpišejo olajšave glede na vsakoletne gospodarske in druge potrebe. Če bi 
ostala-določba 22. člena, jo je treba spremeniti tako, da bodo olajšave veljale 
v primeru vlaganj v katerokoli nerazvito področje v državi. 

K 40. in 42. členu : Penali naj bodo enaki, ne glede na to, v čigavo 
korist tečejo. Ni nobenega razloga, da bi bila družbenopolitična skupnost favo- 
rizirana. 
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Varianta k 42. členu naj se črta. 
K 43. členu: Varianta k temu členu naj se črta. 
K 7. poglavju: Odbora sta si bila edina, da so zagrožene sankcije pre- 

mile in da je treba odgovornost zaostriti. Posebej je treba poudariti osebno 
odgovornost pri prekrških iz tega zakona. 

K 8. poglavju: Odbora sta bila mnenja, da so določbe tega poglavja 
preskope. Prehod na nov davčni sistem in prilagajanje sprejetim ustavnim 
dopolnilom bo navrglo veliko problemov, ki jih je treba predvideti in rešiti 
v prehodnih določbah. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet ter odbor za družbenoekonomske 
odnose predlagata svojemu zboru, da osnutek zakona o davku iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela sprejme skupaj z navedenimi pripom- 
bami. 

Za poročevalca sta odbora imenovala poslanca Dušana Horjaka. 

St.: 422-17/72 
Ljubljana, 16. 10. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na seji odbora dne 11. oktobra 
1972 obravnaval osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v SR Sloveniji, ki ga je skupščini poslal v obravnavo izvršni 
svet. Odbor je kot dodatno gradivo pri obravnavi zakona upošteval tudi pojas- 
nilo k računski dokumentaciji k omenjenemu osnutku zakona kakor tudi gra- 
divo, ki ga je pripravila strokovna služba gospodarske zbornice SR Slovenije 
»Reforma obdavčitve v gospodarstvu«. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da je osnutek zakona izdelan ob delnem upo- 
števanju mnenj in pripomb tega odbora in gospodarskega zbora v razpravi 
o predlogu za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in orga- 
nizacij združenega dela, ki ga je ta odbor obravnaval na svoji 34. seji dne 
18. januarja 1972, gospodarski zbor pa na svoji 35. seji dne 26. januarja 1972. 

V načelni razpravi so poslanci večinoma podprli izhodišča, na katerih 
temelji osnutek zakona predvsem glede davčnega zavezanca, davčne osnove in 
davčnih stopenj ter davčnih olajšav. Menili so, da so ta izhodišča v skladu 
z novimi ustavnimi amandmaji, ki se nanašajo na ta področja. Odbor pa je 
ugotovil, da bi hkrati s tem zakonskim osnutkom ali pa čimprej bilo potrebno 
predložiti ustrezne predpise, ki bi urejevali financiranje samoupravnih interes- 
nih skupnosti v skladu z intencijami ustavnih amandmajev. 

Glede na to, da se predvideva prehod na nov sistem in način obdavčitve 
temeljnih organizacij združenega dela brez prehodnega obdobja, se odbor ni 
zavzemal za še bolj radikalno prevalitev obdavčitve na poslovni rezultat od 
tistega predloga, ki je dan v osnutku zakona (to je okoli 9,44®/® skupne pri- 
spevne stopnje v letu 1971, ki predstavlja 100®/»). 

Člani odbora so v nadaljevanju načelne razprave opozorili na dejstvo, da 
bo določba o tem, komu pripada predloženi novi vir financiranja republiškega 
in občinskih proračunov, to je davek od dohodka TOZD, tako kot je predložena 
(pripada občini z območja sedeža TOZD), povzročila prelivanje med občinami, 
kar bo vplivalo v marsikateri občini na možnost financiranja tistih dejavnosti, 
ki se financirajo iz občinskih proračunov. Poslanci so menili, da gre predvsem 
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za občine tistih območij, ki imajo manj akumulatwne orgamzaci]e zdruze eg 
dela in ki bi izgubile precejšen del svojih proračunskih dohodkov iz naslova 
ukinjenega proračunskega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja. Poslanci so poudarili, da mora biti eno temeljnih izhodišč pri izdelavi 
predloga zakona, da v naši republiki ne smemo imeti v letu 1973, to je po 
uvedbi novega davčnega sistema, še več občin, ki se morajo dopolnjevati, kot 
je to v letošnjem letu. Po mnenju poslancev bo omenjena določba v osnutku 
zakona lahko tudi vplivala na zapiranje občinskih območij m povzročila nera- 
cionalne naložbe. Glede na to, da bodo šele v kratkem izdelam izračuni, 
katerih bo razvidno, kakšno prelivanje bo med občinami po novem sistemu, 
odbor ni bolj podrobno razpravljal o tem problemu, dokler ne bodo predložene 
omenjene kvantifikacije. . , Tro 

Odbor je razpravljal tudi o predlogu (ki je podan na 4 strani obrazložitve 
osnutka zakona), da naj bi se zaradi smotrnosti uveljavil le republiški davek 
na dohodek TOZD in ne tudi občinski davki iz dohodka TOZD Tako naj bi se 
po mnenju predlagatelja preprečil nastanek predvidenih velikih prelivanj me 
občinami, izpad občinskih dohodkov pa bi se občinam zagotovil z 
povečanjem njihove udeležbe pri republiškem prometnem davku. Clam odbora 
tega predloga niso podprli. Menili so, da to ne bi bilo v skladu s proklamiranim 
ustavnim konceptom komune in z načelom, da je vsaka družbenopolitična s up- 
nost samostojna pri določanju vrste in višine dohodkov, ki ji pripadajo. 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da iz zakona m razvidno nobeno zago- 
tovilo da bo po uvedbi novega sistema obdavčitve TOZD karkoli st°rJen° za 
razbremenitev gospodarstva z družbenimi obveznostmi. Iz osnutkal se lahko dobi 
nasprotno mnenje, da bo obveznosti razbremenjen le zbiralec tega davka, kar 
je po tem mnenju še posebej razvidno iz določb, ki se nanašajo na plačevanje 
davka S tem v zvezi je bilo slišati tudi mnenje, da bodo tiste delovne organi- 
zacije, ki dobro gospodarijo, za 50 do 100 »/» bolj obremenjene, kot pa so bile 
doslej, nasprotno pa delovne organizacije, ki slabo gospodarijo davka splo 
ne bodo plačevale. Glede na to, da negospodarstvo ne bo plačevalo tega davka, 
kot je poprej prispevke za proračune republik in občin, bi se to moralo nujno 
upoštevati pri znižanju njihovih zahtevkov za sredstva za opravljanje dejav 
nosti, sicer bo tudi iz tega razloga za toliko večja obveznost padla na gospo- 
darstvo. . . j 

Odbor je menil, da je treba pospešeno nadaljevati usklajevanje za dosego 
medrepubliškega dogovora glede temeljev davčnega sistema, ki naj' bi zagotovi 
čim večjo usklajenost davčnih sistemov v državi, kar je eden od pogojev za 
ureditev enotnega jugoslovanskega trga. ^ 

V podrobni obravnavi po členih je imel odbor naslednje pripombe in pred- 
loge za spremembo: . 

K 6 členu" Odbor je menil, da bi se moralo natančneje opredeliti, k o 
je davčni zavezanec. Iz besedila ni jasno, ali so davčni zavezanci tudi delovne 
organizacije negospodarskih dejavnosti (zdravstvene, kulturno-prosvetne, znan- 
stveno-raziskovalne in druge delovne organizacije), ki poslujejo po načelih 
gospodarskega poslovanja, ki torej pridobivajo dohodek. 

K 8. členu : Poslanci se niso opredeljevali za ali proti varianti, vendar 
so menili, da bo variantno rešitev težko izvesti, ker je komplicirana in bo 
zahtevala ogromno in zelo podrobno knjigovodsko evidenco, kar prav gotovo 
ne bo prispevalo k racionalizaciji dela TOZD. 

K 13. členu : Predloženo je bilo novo besedilo, ki se glasi: 
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»Za materialne stroške, ki se odštejejo od celotnega dohodka, se štejejo 
tudi stroški investicijskega vzdrževanja v obsegu in po merilih, ki se določijo 
s posebnim zakonom in sicer v odstotku od realizirane amortizacije.« 

K 15. členu: Poslanci so se opredelili za rešitev, da se pri ugotavljanju 
davčne osnove od celotnega dohodka odšteje minimalna amortizacija, povečana 
za 30'% (ali 50 %>, kar je stvar dogovora), kar naj bo določeno v posebnem 
zakonu, vendar s tem, da se v predlogu tega zakona določijo kriteriji za amor- 
tizacijske stopnje. 

Poslanci so menili, da v zakonu ne gre sprejeti načela, da se od celotnega 
dohodka odšteje amortizacija v obsegu, ki ga določa samoupravni sporazum 
ali družbeni dogovor (isto velja za podobna določila v 13. in 44. členu). To je 
stvar davčne zakonodaje, ne pa stvar samoupravnih sporazumov. Bilo pa je 
sicer slišati tudi mnenje, da morajo družbeni dogovori oziroma samoupravni 
sporazumi odražati intencije ustavnih dopolnil in da bi zato le kazalo upoštevati 
določbe sporazumov oziroma dogovorov. 

K 16. členu: Po mnenju odbora se varianta k prvemu odstavku ne 
more sprejeti, saj TOZD ne plačujejo samoprispevek, ampak le občani. Glede 
določb zadnjega odstavka pa so menili, da je treba upoštevati kot odbitne 
postavke le tiste obveznosti po samoupravnem sporazumu oziroma družbenem 
dogovoru, ki se ne nanašajo na eno samo organizacijo, ampak na vse delovne 
organizacije občine ali širšega območja. 

K 18. členu : Odbor ni bil enotnega mnenja. Nekateri člani so se opre- 
delili za to, da se pri ugotavljanju davčne osnove od celotnega dohodka odšte- 
jejo za 20 "/o povečani kalkulativni osebni dohodki po revidiranih družbenih 
dogovorih, medtem ko je bil del odbora na stališču, da je treba upoštevati kot 
odbitno postavko kalkulativne osebne dohodke vključno s faktorjem stimu- 
lacije, določenim po samoupravnih sporazumih. 

K 19. členu : Odbor je menil, da se ta člen črta, ker sanacijo TOZD, 
ki ne posluje rentabilno, urejajo drugi predpisi. 

K 22. členu : Besedilo naj se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Na del dohodka, ki ga davčni zavezanec vloži kot svojo udeležbo v izgrad- 

nji energetskih infrastrukturnih objektov, v skladu s posebnim zakonom v iz- 
gradnjo proizvodnih zmogljivosti na manj razvitih območjih v SR Sloveniji 
in za naložbe za izgradnjo čistilnih naprav za zrak in 
vodo, se davek ne plača.« 

K 43. členu: Odbor se je odločil za varianto, to je, da se 40., 42. in 
43. členi črtajo, člen 41. pa naj se smiselno popravi, glede na to, da so kazenske 

■obresti urejene v 46. členu. 
K 44. in 45. členu : Izraženo je bilo mnenje, da so določbe teh členov 

preostre in da bi jih bilo potrebno ponovno proučiti, kakor tudi da niso 
v skladu s sedaj veljavnim zakonom o službi družbenega knjigovodstva. 

Glede drugega odstavka 45. člena so bili nekateri sicer mnenja, da naj 
se črta, večina je pa menila, da so določila politično popolnoma nevzdržna, saj 
se daje proračunom prioriteta pred samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
zaradi tega bi bilo določilo tega člena potrebno ponovno proučiti, saj bi bilo 
njegovo izvajanje zaradi navedenega res vprašljivo. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da potrdi pripombe in stališča 
•odbora in jih posreduje enotnemu zboru delovnih skupnosti ter republiškemu 
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zboru, ki sta pristojna zbora, kakor tudi izvršnemu svetu skupščine SR Slove- 
nije kot predlagatelju. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanko Mar o Zlebnik. 

Št.: 422-17/72 
Ljubljana, 12. 10. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
11. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi k osnutku zakona je bilo poudarjeno, da se s predlaga- 
nim osnutkom opredeljujejo le davčne obveznosti temeljnih organizacij združe- 
nega dela. S tem zakonom se pristopa k uresničevanju ustavnega načela, da se 
obveznosti delavcev in organizacij združenega dela do družbenopolitičnih skup- 
nosti določajo odvisno od sposobnosti gospodarstva, kar pomeni, da je treba 
odmerjati družbene obveznosti po doseženem poslovnem uspehu. Dosedanji način 
plačevanja obveznosti je temeljil zgolj na osnovi izplačanih osebnih dohodkov, 
kar je imelo za posledico, da so temeljne organizacije združenega dela plačevale 
družbene dajatve ne glede na dejansko doseženi dohodek. V razpravi so bili 
izraženi nekateri pomisleki zlasti glede tega, da bo nov sistem obdavčitve imel 
destimulativen značaj za nekatere organizacije združenega dela. Prav tako so 
bili izraženi pomisleki glede uveljavljanja novega načina pripadnosti davkov. 
Dosedanji prispevek iz osebnega dohodka za proračune je namreč pripadal ob- 
činam glede na stalno bivališče zaposlenih, medtem ko davek na poslovni uspeh 
pripada družbenopolitični skupnosti glede na sedež temeljne organizacije zdru- 
ženega dela. V zvezi s tem so bili izraženi nekateri pomisleki, če ne bo prišlo 
zaradi tega do zapiranja posameznih občinskih mej. Predstavnik predlagatelja 
je pojasnil, da je predlagatelj ob sestavi osnutka imel vse te dileme v vidu. Tem 
problemom bi se po mnenju predstavnika predlagatelja izognili le, če bi uvedli 
enotni republiški davek na poslovni uspeh, razmejitev z občinami pa bi dosegli 
z diferencirano udeležbo občin na republiškem prometnem davku. Po mnenju 
komisije bi bilo treba to vprašanje še proučiti. 

V podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe, 
predloge in stališča: 

k 8. členu: Po mnenju komisije ni sprejemljiva predlagana varianta, 
temveč le določba drugega odstavka. Glede na predhodno načelno razpravo je 
komisija ponovno pri obravnavi besedila tega člena poudarila, da bi kazalo pro- 
učiti, ali ne bi bilo racionalnejše uvesti republiški davek, na katerem bi občine 
participirale po posebni tehniki delitve. 

k 13. členu : Komisija je menila, da predlagana varianta k temu členu 
ni sprejemljiva, ker se le z zakonom lahko normirajo stroški investicijskega 
vzdrževanja, ki se odštejejo od celotnega dohodka. 

k 16. členu: V 4. alinei prvega odstavka je naveden poseben prispevek 
za pokojninsko zavarovanje za beneficirano delovno dobo, ki se odšteje od ce- 
lotnega dohodka. Ker je v razpravi zakon o pokojninskem in invalidskem za- 
varovanju, ki predvideva uvedbo beneficirane dobe tudi invalidskim zavaro- 
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vancem, je komisija opozorila predlagatelja, naj ima to v vidu ob izdelavi za- 
konskega predloga. 

Glede variante k temu členu je bilo poudarjeno, da je samoprispevek insti- 
tucija občanov ne pa temeljnih organizacij združenega dela. V tej zvezi je pred- 
stavnik predlagatelja predlagal, naj bi se določba spremenila v tem smislu, da 
se odštejejo od celotnega dohodka kot zakonske in pogodbene obveznosti druž- 
beno organizirani prispevki na podlagi družbenega dogovora ali 
pogodb za uresničitev interesov družbenopolitičnih skupnosti. Komisija se je 
s predlagano rešitvijo strinjala. 

k 28. č 1 e n u : Drugi odstavek ne sodi v sistemski zakon, ker gre za po- 
vsem tehnično določbo, zato naj se po mnenju komisije črta. 

K 39. členu: Predlagatelj naj prouči, ali ne bi bilo potrebno tudi za 
zahtevo vračila preveč plačanega davka določiti rok, v katerem mora davčni 
zavezanec tako zahtevo vložiti. 

K 42. členu: Po mnenju komisije je sprejemljiva varianta, da se ta člen 
črta. Davčna služba mora namreč spremljati davčne obveznosti zavezanca vse 
leto, za kar so ji na voljo tudi podatki pri SDK, zato je predlagana rešitev 
v tem členu neutemeljena. 

k 48. členu : Komisija je opozorila predlagatelja na že večkrat poudar- 
jeno stališče, da mora vse kazenske določbe predhodno obravnavati republiški 
sekretariat za pravosodje in občo upravo. Glede na tako stališče komisije naj 
predlagatelj da kazenske določbe v mnenje navedenemu sekretariatu, hkrati pa 
jih uskladi z republiškim zakonom o prekrških, ki je že v zakonodajnem po- 
stopku. 

k 51. členu : Glede na ustavno določbo, da je temeljna organizacija zdru- 
ženega dela temeljna oblika združenega dela, v kateri delavci na podlagi svojega 
dela neposredno in enakopravno urejajo medsebojna razmerja pri delu, oprav- 
ljajo zadeve in sredstva družbene reprodukcije, odločajo o dohodku in drugih 
vprašanjih svojega družbenoekonomskega položaja, je bilo mnenje komisije, 
da imajo tudi tiste organizacije, ki nimajo v svojem sestavu več temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, svojstvo temeljne organizacije združenega dela že po 
sami ustavi. Zato naj predlagatelj to določbo ponovno prouči. 

Št.: 422-17/72 
Ljubljana, 12. 10. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 

1. člen 

V zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7/72) se za 9. členom vstavi 
nov 9. a člen, ki se glasi: 

»Dohodki, ki jih dosežejo občani z osebnim delom z opravljanjem kmetijske, 
obrtne ali druge gospodarske dejavnosti, intelektualnih ali negospodarskih stori- 
tev, so do višine, ki ustreza osebnemu dohodku, ki je s samoupravnim sporazu- 
mom predviden za enake ali podobne poklice, glede plačevanja davka v načelu 
izenačeni z osebnimi dohodki iz delovnega razmerja. 

Za osebni dohodek, predviden s samoupravnim sporazumom, se šteje osebni 
dohodek, ugotovljen na podlagi kalkulativnega osebnega dohodka in posebnih 
pogojev po samupravnem sporazumu. 
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Osebne dohodke iz prejšnjega odstavka za vsako leto posebej, za posamezne 
poklice, ugotovi komisija iz 17. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju 
in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje in delitev osebnega dohodka 
in osebnih dohodkov v SRS (Uradni list SRS, št. 4-15/71).« 

Varianta četrtega odstavka: 
»Republiški sekretar za delo za vsako leto posebej ugotovi osebni dohodek 

iz prejšnjega odstavka tega člena po posameznih poklicih.« 

2. člen 

V tretjem odstavku 22. člen se besedilo »iz prvega« nadomesti z besedilom 
»iz prvega in drugega«. 

V četrtem odstavku 22. člena se črtata besedi »in drugem«. 

3. člen 

V 32. členu se črtata točki 6 in 10, dosedanje točke 7, 8, 9, 11, 12 in 13 pa 
postanejo točke 6, 7, 8, 9, 10 in 11. 

4. člen 

Za 33. členom se v III. poglavje — davek od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja vstavi nov 33. a člen, ki se glasi: 

»Zavezanec za davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja (v na- 
daljnjem besedilu: davek iz delovnega razmerja) je občan, ki z osebnim delom 
v delovnem razmerju dosega osebni dohodek.« 

5.- člen 

V prvem odstavku 34. člena se besedilo »davek od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: davek iz delovnega razmerja)« 
nadomesti z besedilom »davek iz delovnega razmerja«. 

6. člen 

V 36. členu se drugi odstavek črta, dodajo se novi drugi, tretji in četrti od- 
stavek, ki se glasijo: 

»Davek iz delovnega razmerja se plačuje od celotnega osebnega dohodka, 
ki vključuje tudi vse prispevke in davke, ki se plačujejo od osebnih dohodkov 
iz delovnega razmerja (bruto osebni dohodek). 

Davek iz delovnega razmerja obračunava v breme bruto osebnih dohodkov 
izplačevalec osebnega dohodka ob vsakem izplačilu osebnega dohodka (davek 
po odbitku). 

Izplačevalec osebnega dohodka je dolžan ob vsakem izplačilu osebnega do- 
hodka v pismeni obliki obvestiti zavezanca o bruto dohodku ter o zneskih davka, 
in prispevkov, ki so bili ob izplačilu obračunani, po preteku koledarskega leta 
pa zavezanca pismeno obvestiti o obračunu njegovega letnega osebnega do- 
hodka.« 

7. člen 

V 37. členu se v drugem odstavku za 2. točko dodata nova 3. in 4. točka, 
ki se glasita: 
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»3. od prejemkov iz delovnega razmerja, ki traja manj kot polovico polnega 
delovnega časa; 

4. od prejemkov iz delovnega razmerja izven rednega delovnega časa v 
drugi organizaciji.« 

8. člen 

V četrtem odstavku 50. člena se beseda »drugega« nadomesti z besedo 
»■tretjega«. 

9. člen 

Za 53. členom se doda nov 53. a člen, ki se glasi: 
»Stopnje davka iz kmetijstva, ki se plačuje po dejanskem dohodku, so 

proporcionalne in določene posebej za del dohodka, ki ustreza osebnemu do- 
hodku, ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enake ali podobne 
poklice in posebej za preostali del dohodka. 

Varianta prvega odstavka: 
»Davek iz kmetijstva po dejanskem dohodku se do osnov, ki ustrezajo višini 

osebnega dohodka, po samoupravnem sporazumu predvidenega za enake ali 
podobne poklice, plačuje po proporcionalni stopnji, od osnov, ki presegajo to 
višino pa po progresivnih stopnjah.« 

Zavezancem, katerim je kmetijstvo dopolnilni vir dohodka in niso zdrav- 
stveno zavarovani kot kmetijski proizvajalci, se (variantni dodatek: »lahko«) 
od osnov do višine osebnega dohodka po samoupravnem sporazumu predvide- 
nega za enake ali podobne poklice, predpiše plačevanje davka po posebni 
stopnji.« 

10. člen 

V prvem odstavku 54. člena se za besedo »proporcionalna« namesto vejice 
postavi pika, nadaljnje besedilo tega odstavka pa se črta. 

Varianta: Ta člen se črta. 

11. člen 

V tretjem odstavku 66. člena se besedilo »ki jim je kmetijstvo glavni po- 
klic« nadomesti z besedilom: »ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Zavezancem davka iz kmetijstva, ki jim je kmetijstvo glavni poklic in 

preživljajo otroke, ki so na rednem šolanju na srednjih, višjih in visokih šolah, 
se ob pogojih in merilih, ki jih določi občinska skupščina, prizna posebna 
olajšava.«. 

12. člen 

80. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje davka iz obrtnih dejavnosti po dejanskem dohodku so proporcio- 

nalne in se določajo posebej za del dohodka, ki ustreza osebnemu dohodku, 
ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enake ali podobne poklice in 
posebej za preostali del dohodka. 

Varianta prvega odstavka: 
»Davek iz obrtne dejavnosti po dejanskem dohodku se do osnov, ki ustrezajo 

višini osebnega dohodka po samoupravnem sporazumu predvidenega za enake 
41 
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ali podobne poklice, plačuje po proporcionalni stopnji, od osnov, ki presegajo 
to višino pa po progresivnih stopnjah.« 

Zavezancem davka iz obrtnih dejavnosti, katerim opravljanje take dejav- 
nosti ni glavni poklic se (variantni dodatek: »lahko«) od osnov do višine oseb- 
nega dohodka po samoupravnem sporazumu predvidenega za enake ali podobne 
poklice, predpiše plačevanje davka po posebni stopnji. 

Osnova za odmero davka iz obrtnih dejavnosti tistih zavezancev, ki jim je 
opravljanje take dejavnosti glavni poklic, je lahko nižja od osebnega dohodka, 
ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enak ali podoben poklic samo, 
če zavezanec to dokaže.« 

13. člen 

V 81. členu se drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Od dela davčne osnove, ki ustreza znesku, ki ga je zavezanec vložil za 

obnovo, razširitev ali izgradnjo poslovnih prostorov in za nabavo opreme, se 
davek odmeri po enaki stopnji, kot se plačuje davek od dela dohodka, ki ustreza 
osebnemu dohodku, po samoupravnem sporazumu, predvidenem za enak ali 
podoben poklic.« 

Tretji in šesti odstavek tega člena se črtata. Četrti, peti, sedmi in osmi 
odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek. 

Varianta : drugi odstavek tega člena se črta. 

14. člen 

95. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Stopnje davka iz intelektualnih storitev po dejanskem dohodku so pro- 

porcionalne in se določajo posebej za del dohodka, ki ustreza osebnemu dohodku, 
ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enake ali podobne poklice in 
posebej za preostali del dohodka. 

Varianta prvega odstavka: 

»Davek iz intelektualnih storitev po dejanskem dohodku se do osnov, ki 
ustrezajo višini osebnega dohodka po samoupravnem sporazumu predvidenega 
za enake ali podobne poklice, plačujejo po proporcionalni stopnji, od osnov, 
ki presegajo to višino pa po progresivnih stopnjah«. 

Zavezancem davka iz intelektualnih storitev, katerim opravljanje take 
dejavnosti ni glavni poklic, se (variantni dodatek: »lahko«) od osnov do višine 
osebnega dohodka po samoupravnem sporazumu predvidenega za enake ali 
podobne poklice, predpiše plačevanje davka po posebni stopnji. 

Osnova za odmero davka iz intelektualnih storitev tistih zavezancev, ki jim. 
je opravljanje take dejavnosti glavni poklic, je lahko nižja, od osebnega dohodka, 
ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enak ali podoben poklic, samo,, 
če zavezanec to dokaže.« 

15. člen 
96. člen se črta. 

16. člen 

Naslov »VIII. Davek na dohodke od stavb« in členi 111 do 118 se črtajo.. 
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17. člen 

V 119. členu se v prvem odstavku besedilo za dvopičjem v oklepaju »davek 
od premoženja« spremeni tako, da se glasi: »davek na dohodke od premoženja«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek na dohodke od premoženja se plačuje tudi od dohodkov, ki jih 

lastnik ali nosilec stanovanjske pravice doseže z oddajanjem stanovanjskih ali 
poslovnih prostorov, garaž in počitniških hiš v najem, kakor tudi od dohodkov, 
doseženih z oddajanjem opremljenih stanovanjskih prostorov.« 

Varianta : 
Davek na dohodke od premoženja se plačuje tudi od dohodkov, ki jih lastnik 

ali nosilec stanovanjske pravice doseže z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih 
prostorov, garaž in počitniških hiš v najem. 

V tretjem odstavku se besede »Davek od premoženja« nadomestijo z be- 
sedami »Davek na dohodke od premoženja«. 

18. člen 

V 120. členu se besede »Davek od premoženja«, nadomestijo z besedami 
»Davek na dohodke od premoženja«. 

19. člen 

V prvem odstavku 121. člena se besede »davek od premoženja« nadomestijo 
z besedami »davek na dohodke od premoženja«. 

Četrti odstavek tega člena se črta. 

20. člen 

Za 121. členom se dodajo novi členi 121 a, 121 b, 121 c in 121 d, ki se 
glasijo: 

»121. a člen« 

Osnova za davek na dohodke od premoženja od dohodkov, ki jih lastnik 
doseže z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in počitniških 
hiš v najem, je znesek stanarine oziroma najemnine, prejet v letu, za katero 
se odmerja davek, zmanjšan za stroške vzdrževanja in upravljanja in pa za 
enoletno amortizacijo. 

Amortizacijo ter vzdrževanje, upravne in druge stroške, ki so potrebni 
za doseganje dohodkov iz prejšnjega odstavka, določi za stanovanjske prostore 
občinska skupščina v odstotku od stanarine. Te stroške lahko občinska skupščina 
določi v odstotku od najemnine tudi za druge prostore. 

Ce so prostori v stavbi, ki jo upravlja organizacija za gospodarjenje s sta- 
novanjskimi hišami, se priznajo normirani stroški, kot jih je določila občinska 
skupščina. Ce so dejanski stroški višji od normiranih, se priznajo dejanski stroški. 

»121. b člen« 

Osnova za davek na dohodke od premoženja od dohodkov, ki jih nosilec 
stanovanjske pravice ali najemnik doseže z oddajanjem zgradb in prostorov 
iz prvega odstavka 121. a člena, je enoletni znesek najemnine, prejet v letu,, 
za katero se odmerja davek, zmanjšan za najemnino oziroma stanarino, ki jo 
nosilec stanovanjske pravice oziroma najemnik plačuje od teh prostorov. 

41* 
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»121. c člen« 

Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z oddajanjem stavb in prostorov po 
121. a in 121. b členu, se upošteva tudi vrednost vseh obveznosti in storitev, 
za katere se je zavezal najemnik. 

Če je najemnina plačana vnaprej za več let, se davčna osnova ugotovi na 
podlagi celotnega prejetega zneska, vključno z vrednostjo vseh opravljenih ob- 
veznosti in storitev iz prejšnjega odstavka. Davek se odmeri tako, da se na 
celotno osnovo uporabi stopnja, ki ustreza letni najemnini. 

»121. d člen« 

Pri ugotavljanju davčne osnove za odmero davka na dohodke od premoženja 
od dohodkov, doseženih z oddajanjem opremljenih sob, se kot strošek upošteva 
stanarinska vrednost oziroma najemnina, ki se plačuje od oddanih prostorov, 
obraba opreme in vrednost storitev. Občinska skupščina lahko predpiše stroške 
v odstotku od doseženega dohodka. 

I. varianta: »121. d člen« se črta. 
II. v a r i a n t a : doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
»Davek se ne plačuje, če dohodki, doseženi z oddajanjem opremljenih sob, 

ne presegajo 10 000 dinarjev letno. Občinska skupščina lahko predpiše posebne 
olajšave, če se opremljene sobe oddajajo prek ustreznih organizacij (turistična 
društva, zveza študentov ipd.).« 

21. člen 

V 122. členu se besede »davek od premoženja«, nadomestijo z besedami: 
»davek na dohodke od premoženja«. 

22. člen 

V 123. členu se besede »Davek od premoženja« nadomestijo z besedami: 
»Davek na dohodke od premoženja«. 

23. člen 

V 124. členu se v prvem odstavku besede »davek od premoženja«, nadome- 
stijo z besedami: »davek na dohodke od premoženja«. 

Dosedanji drugi odstavek se črta in se nadomesti z novim drugim odstav- 
kom, ki se glasi: 

»Vsi dohodki, ki jih je prejel zavezanec za davek na dohodke od premoženja 
v enem koledarskem letu, se štejejo za eno davčno osnovo«. 

24. člen 

V prvem odstavku 138. člena se za besedo »predmete« vstavi besedilo v 
oklepaju »v nadaljnjem besedilu: davek od premoženja«. 

Na koncu prvega odstavka se namesto pike postavi podpičje in dodata 
novi točki 4 in 5, ki se glasita: 

»4. stavbe, dele stavb ali stanovanja; 
5. kmetijska zemljišča, izvzemši gozdna zemljišča, če se ne ukvarjajo z oseb- 

nim delom s kmetijsko dejavnostjo.« 
V drugem odstavku se besede »določene premoženjske predmete,« nado- 

mestijo z besedo: »premoženje«, beseda »oziroma« pa z besedo »in«. 
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25. člen 

V prvem odstavku 139. člena se besede »določene premoženjske predmete,« 
nadomestijo z besedo: »premoženje«. 

26. člen 

V prvem odstavku 141. člena se besede »določene premoženjske predmete« 
nadomestijo z besedo: »premoženje«. 

Pika na koncu tretjega odstavka se črta in doda naslednje besedilo: 
»in od sredstev, ki jih ustanovitelj pogodbene delovne organizacije vloži 

v tako organizacijo«. 
27. člen 

Za 143. členom se vstavijo novi členi 143 a, 143 b, 143 c in 143 d, ki se 
glasijo: 

»143. a člen« 

Zavezanec za davek iz 4. točke 138. člena je lastnik oziroma uživalec 
stavbe, dela stavbe ali stanovanja. 

Davek se plačuje od vsake stavbe, ne glede na to, ali stavbo uporablja lastnik 
oziroma uživalec sam, ali pa jo daje v najem. 

Osnova za davek je enoletni znesek stanarinske oziroma najemninske 
vrednosti. 

Stopnja davka je proporcionalna in lahko različna glede na namen uporabe 
stavbe. Stopnje določa republiška skupščina. 

»143. b člen« 

Davek na premoženje iz 4. točke 138. člena se ne plačuje: 
1. od kmetijskih stanovanjskih stavb, kolikor občinska skupščina ne določi 

drugače; 
2. od kmetijskih gospodarskih poslopij; 
3. od lastnih stavb konzularnih predstavništev ter od lastnih stavb pred- 

stavništev mednarodnih organizacij, v katerih imajo poslovne prostore; 
4. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo člani in uslužbenci konzularnih 

predstavništev, če velja vzajemnost; 
5. od stavb, ki so pod spomeniškim varstvom; 
6. od stanovanjskih stavb, pri katerih vrednost m2 uporabne površine, na 

podlagi katere se ugotavlja stanarina, ne presega 500 dinarjev; 
7. od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati. 

»143. c člen« 

Davka na premoženje, ki se plačuje na posest stavb, delov stavb ali stano- 
vanj, so oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in 
garaž, in sicer za dobo deset let. 

Oprostitev se prizna tudi za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše 
oziroma stanovanja pod pogojem, da se je zaradi popravila ali obnove vrednost 
stanovanjske hiše povečala za več kot 50 %. 
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Doba iz prvega odstavka tega člena se računa od prvega dne naslednjega 
meseca po izdaji dovoljenja za uporabo stavbe, za stavbe, za katere ni predpisano 
dovoljenje za graditev, pa od prvega dne naslednjega meseca po tem, ko se 
začne stavba uporabljati. Za stavbe, ki se smejo zidati ali popravljati samo z 
dovoljenjem pristojnega organa, velja oprostitev le, če je lastnik stavbe dobil 
tako dovoljenje. Začasno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži 
pri davčnem organu. 

Davek od premoženja se ne plačuje od cerkva, samostanov in drugih cerkvi 
pripadajočih stavb, če se ne oddajajo v najem ali v brezplačno uporabo. 

Oprostitev davka po tem členu se ne prizna za stanovanjske prostore, ki se 
sezonsko ali občasno uporabljajo za počitek in oddih, kakor tudi ne za poslovne 
prostore, četudi so sestavni del stanovanjske stavbe. 

»143. d člen« 

Zavezanec davka po 5. točki 138. člena je lastnik kmetijskega zemljišča, 
ki se ne ukvarja z osebnim delom s kmetijsko dejavnostjo, katerega skupni do- 
hodek je v preteklem letu presegel 20 000 din, skupni dohodki vseh družinskih 
članov pa 10 000 din letno na družinskega člana. 

Osnova za odmero davka je katastrski dohodek zemljišča. 
Stopnja davka je proporcionalna. 
Davek se ne plačuje od zemljišč, ki so dana v najem organizacijam združe- 

nega dela, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo. 

28. člen 

V 145. členu se besedilo »določene premoženjske predmete iz 2. in 3.«, 
nadomesti z besedilom: »premoženje iz 2. do 5.« 

29. člen 

Naslov XII. poglavja »Davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega 
dela drugih« in člena 146. 147, 148 in 149 se črtajo. 

30. člen 

V 150. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za igre na srečo se po tem zakonu štejejo tudi nagradni natečaji ali igre 

na srečo, ki jih organizacije združenega dela organizirajo v reklamne namene.« 

31. člen 

V 151. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če je dobitek pridobljen na podlagi skupne igre več udeležencev, je osnova 

za davek celoten dobitek, zavezanci pa davek plačajo v sorazmerju z njihovo 
udeležbo pri igri.« 

32. člen 

V 153. členu se beseda »proporcionalne« nadomesti z besedilom: »progre- 
sivne in se določajo po sistemu navadne progresije«. 
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33. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 164. člena se pred besedo »otroci« vstavi 
besedilo: »mladoletni in za delo nezmožni«. 

Na koncu prvega odstavka se pika črta in doda naslednji besedi: »in vnuke.« 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za mladoletne otroke po prejšnjem odstavku se štejejo otroci do 18. leta, 

če so na rednem šolanju pa največ do 26. leta starosti. Vnuk se šteje za vzdrže- 
vanega družinskega člana pod pogojem, da ima zavezanec pravico do olajšave 
za enega od njegovih staršev.« 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti 
odstavek. 

34. člen 

Prvi odstavek 177. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davčni organ lahko zavezancu, kateremu se davek določa po letnih osno- 

vah, odmeri davek z začasno odločbo.« 
V tretjem odstavku se beseda »napovedana« nadomesti z besedilom: »z 

začasno odločbo ugotovljena.« 
35. člen 

Prvi odstavek 187. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V posebnem postopku se sme raziskovati izvor premoženja, ki je bilo pri- 

dobljeno v zadnjih desetih letih.« 

36. člen 

V 198. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
»Zavezancem, katerim se odmerja davek po preteku leta, pa so na podlagi 

predpisanih akontacij plačali več kot znaša njihova obveznost po odmerni od- 
ločbi, pripadajo od razlike obresti v višini 12 % letno. 

V enaki višini se zavezancem priznajo obresti za preveč plačan davek, če 
je bil v pritožbenem postopku oziroma upravnem sporu s prvostopno odločbo 
odmerjeni znesek davka znižan.« 

37. člen 

Za 260. členom se doda nov 260. a člen, ki se glasi: 
»Dokler ne bo s posebnimi predpisi urejeno plačevanje prispevkov za fi- 

nanciranje interesnih skupnosti od osebnih dohodkov občanov, ki se z osebnim 
delom ukvarjajo s kmetijsko, obrtno ali drugo gospodarsko dejavnostjo, inte- 
lektualnimi ali drugimi negospodarskimi storitvami, se ti prispevki pobirajo v 
obliki ustrezno povečanega davka. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka od dela dohodka, ki ustreza osebnemu 
dohodku, ki je s samoupravnim sporazumom predviden za enake ali podobne 
poklice, plačuje davek v enaki višini, kot se plačujejo prispevki in davek od 
osebnih dohodkov iz delovnega razmerja, izvzemši prispevka za invalidsko- 
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.« 

38. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. januarja 1973. 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je 10. in 11. februarja 1972 sprejela zakon o davkih 
občanov (Uradni list SRS, št. 7/72). S tem je bila SR Slovenija med prvimi repu- 
blikami, ki so po uveljavitvi ustavnih amandmajev, po katerih je urejanje 
sistema obdavčitve občanov prešlo v pristojnost republike, sprejele tak zakon. 

Ze v razpravah o tem zakonu je bilo poudarjeno, da predstavlja prvi korak 
v procesu formiranja samostojne republiške zakonodaje na tem področju. Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov predstavlja zato logično 
nadaljevanje začetega procesa in naj bi prispeval k nadaljnjemu utrjevanju 
in poglabljanju že zavzetih stališč do davčne politike. 

Zakon o davkih občanov je bil sprejet neposredno po III. konferenci Zveze 
komunistov Slovenije in je v njem že realizirana vrsta stališč, ki so bila sprejeta 
na tej konferenci. Predvsem smo si prizadevali, da v zakonu čim popolneje 
pridejo do izraza načela: da občani z višjimi dohodki tudi relativno več prispe- 
vajo h kritju skupnih potreb, da morajo instrumenti davčne politike čim ne- 
posredneje prispevati k uresničevanju ciljev ekonomske in socialne politike, da 
morajo biti v obdavčitev čim popolneje zajeti vsi prejemki, da mora v davčni 
politiki dobiti večji poudarek obdavčevanje posesti premoženja, hkrati pa moč- 
neje priti do izraza družinske razmere zavezanca, in da je potrebno razviti 
tiste instrumente, ki bodo omogočili učinkovitejši nastop zoper davčne utaje 
in druge negativne pojave. V skladu z navedenimi izhodišči je bila v zakonu 
o davkih občanov uveljavljena vrsta sprememb v primerjavi z dotedanjo ure- 
ditvijo. Naj omenimo samo nekatere najpomembnejše: 

— V skladu s sprejeto politiko razbremenjevanja gospodarstva je bila stop- 
nja republiškega davka iz delovnega razmerja znižana na 0,76 '"/o, uvedena pa 
je bila dodatna obdavčitev zaposlenih upokojencev z višjimi dohodki. 

— Na področju obdavčevanja dohodkov od kmetijstva je zakon predvidel 
možnost odstopa od obdavčevanja po katastrskem dohodku in s tem obdavčitev 
po dejansko doseženem dohodku, razširjene so bile olajšave za družine z več 
otroki in dela nezmožnimi člani, z znižanjem cenzusa je bilo v obdavčitev na 
novo zajeto večje število občanov, ki jim je kmetijstvo dopolnilni vir dohodka, 
hkrati pa so bile za te zavezance tudi zvišane davčne stopnje. 

— Na področju obdavčevanja dohodkov od obrti je bila uvedena olajšava 
za zavezance, ki vlagajo sredstva v obnovo, razširitev ali gradnjo poslovnih pro- 
storov in v nabavo opreme, hkrati pa uveljavljene nekatere dopolnitve glede 
priznavanja stroškov. 

— Na področju obdavčevanja stavb je bil s skrajšanjem oprostitve od 
25 na 10 let bistveno razširjen krog občanov, ki plačujejo ta davek. 

— Na področju obdavčevanja dohodkov od premoženja so bile uveljavljene 
nekatere rešitve, ki naj bi prispevale k ustreznejšemu zajemanju dohodka, 
doseženega s prodajo nepremičnin, še zlasti če so bile le-te nabavljene s kre- 
ditom. 

— Pomembne spremembe so bile uveljavljene na področju davka na de- 
diščine in darila; obveznost je bila razširjena tudi na premičnine, opuščena je 
splošna oprostitev prvega dednega reda in namesto tega uvedena posebna olaj- 
šava, kadar gre za dedovanje premoženja, ki je eksistenčnega pomena za dediča. 

— Obveznost plačevanja davka na premoženje je bila razširjena na stroje, 
orodje in inventar večje vrednosti, na posest gozdov in na posest motornih 
čolnov. 
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— Cenzus za obdavčitev s skupnim dohodkom je ostal nespremenjen, kar 
je bistveno razširilo krog občanov, ki so dolžni vložiti davčno napoved (v letu 
1970 okrog 110 000), hkrati pa je bila olajšava za družinskega člana zvišana od 
5000 na 8000 dinarjev. 

— Uvedena je bila javnost podatkov o dohodkih. 
— Uveljavljene so bile nekatere spremembe v postopku za ugotavljanje 

izvora premoženja, pristojnost za vodenje teh postopkov pa prenesena na po- 
sebne komisije. 

— Zaostrene so bile kazenske sankcije za kršitve davčnih predpisov. 
Kot rečeno, s predlaganim zakonom želimo v skladu z doslej začrtano poli- 

tiko prispevati k doslednejši uresničitvi intencij ustavnih amandmajev in stališč 
III. konference ZKS. 

Osnutek temelji na naslednjih izhodiščih: 
1. uveljaviti in utrditi načelo bruto osebnega dohodka; 
2. sistem obdavčitve naj s svojimi rešitvami učinkoviteje prispeva k temu, 

da bo občan za enako delo prejel enako plačilo; 
3. potrebno je dosledneje realizirati ustavno načelo, po katerem imajo 

delovni ljudje, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko, obrtno ali intelek- 
tualno dejavnostjo, v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake 
pravice in obveznosti, kot jih imajo delovni ljudje v organizacijah združenega 
dela; 

4. v obdavčitev je potrebno dosledneje zajeti dohodke, dosežene s premo- 
ženjem, hkrati pa razširjati obveznost plačevanja davka od premoženja na 
nove premoženjske predmete; 

5. storiti nadaljnji korak v realizaciji načela, po katerem občani z višjimi 
dohodki tudi relativno več prispevajo h kritju skupnih družbenih potreb. 

V skladu z navedenimi izhodišči so v osnutku predlagane naslednje rešitve: 
1. Dohodki, ki jih dosežejo občani z osebnim delom z opravljanjem kmetij- 

ske, obrtne ali druge gospodarske dejavnosti, intelektualnih ali negospodarskih 
storitev, so do višine, ki ustreza osebnemu dohodku, ki je s samoupravnim 
sporazumom predviden za enake ali podobne poklice, glede plačevanja davka 
v načelu izenačeni z osebnimi dohodki iz delovnega razmerja. 

Glede na to, da še niso uveljavljeni novi predpisi o financiranju interesnih 
skupnosti, ki bodo tudi te občane zavezali k plačevanju prispevkov, zakon kot 
prehodno ureditev določa, da se v tem času ti prispevki plačujejo v obliki 
ustrezno povečanega davka. 

2. Predlagamo, da se republiški davek iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja opusti, obveznost plačevanja davka po posebni stopnji pa razširi tudi 
na prejemke iz delovnega razmerja, ki traja manj kot pol delovnega časa, in na 
prejemke izven rednega delovnega časa v drugi organizaciji. 

S predlagano spremembo bodo prejemki iz vseh vrst delovnega razmerja 
glede obremenitve medsebojno izenačeni, kar pomeni, da bo občan za enak bruto 
dobil tudi enak neto osebni dohodek. 

3. Zakon jasno določa, da je zavezanec davka iz delovnega razmerja občan, 
ki z osebnim delom v delovnem razmerju dosega osebni dohodek, da se davek 
plačuje iz bruto osebnega dohodka, obračunava ga v breme bruto osebnega 
dohodka izplačevalec in ga tako kot doslej odtegne ob izplačilu osebnega 
dohodka. Zakon pa obvezuje izplačevalca osebnega dohodka, da ob vsakem 
izplačilu prejemnika v pismeni obliki obvesti o njegovem bruto dohodku ter 
o zneskih davka in prispevkov, ki so bili obračunani in odtegnjeni, po preteku 
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koledarskega leta pa prav tako delavca pismeno obvesti o obračunu njegovega 
osebnega dohodka. 

Pripominjamo pa, da je v procesu uveljavljanja načela bruto osebnih dohod- 
kov davčni zakon zgolj en ukrep in da bo potrebno vzporedno s tem sprejeti 
še vrsto drugih (družbeni dogovori in samoupravni sporazumi določajo osebne 
dohodke v neto zneskih, enako spremlja osebne dohodke statistika itd.). 

4. Predlagamo, da se za osebne dohodke, dosežene z osebnim delom bodisi 
v delovnem razmerju bodisi z delovnimi sredstvi v zasebni lastnini, uveljavijo 
proporcionalne stopnje, za dohodke od premoženja pa progresivne stopnje. 
V predlagani rešitvi bi pridobil na svojem pomenu davek iz skupnega dohodka 
občanov kot osnovni instrument za uresničevanje načela, da za skupne potrebe 
tudi relativno več prispevajo tisti, ki dosegajo večji dohodek. Variantno pred- 
lagamo, da se zadrži dosedanja ureditev, ko so osebni dohodki, doseženi z oseb- 
nim delom z delovnimi sredstvi v zasebni lastnini, progresivno obdavčeni, 
kar pa je glede na dvojno progresijo (dohodek od dejavnosti + skupen dohodek) 
bilo že doslej deležno številnih kritik. 

5. Po predlogu naj bi se dohodki, doseženi z opravljanjem obrtne ali druge 
gospodarske dejavnosti, intelektualnih ali drugih negospodarskih storitev ter 
kmetijske dejavnosti (po dejanskem dohodku) do višine, ki je s samoupravnim 
sporazumom predvidena za enake ali podobne poklice, obdavčili tako, kot se 
obdavčujejo osebni dohodki iz delovnega razmerja, presežek pa bi se obdavčil 
po višjih proporcionalnih — oziroma kot je variantno predlagano — po progre- 
sivnih stopnjah. 

Osebne dohodke, ki so po samoupravnem sporazumu predvideni za enake 
ali podobne poklice, naj bi po posameznih poklicih za vsako leto posebej ugo- 
tavljala komisija iz 17. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in druž- 
benem dogovarjanju o merilih za usmerjanje in delitev dohodka in osebnih 
dohodkov v SRS. 

6. Glede na to, da na področju obremenitve osebnih dohodkov, doseženih 
z osebnim delom z delovnimi sredstvi v zasebni lastnini, nastopajo glede višine 
razlike med tistimi občani, ki se s tako dejavnostjo ukvarjajo poklicno, in tistimi, 
ki so jim dohodki od take dejavnosti dopolnilni vir dohodka (slednji nimajo iz 
tega naslova nobenih obveznosti, za invalidsko-poko j ninsko in zdravstveno zava- 
rovanje) predlagamo — analogno kot je to delno že uveljavljeno na področju 
obdavčitve osebnih dohodkov iz delovnega razmerja — da zakon določi (ali 
variantno — dopusti možnost), da se takim zavezancem predpiše plačevanje 
davka po posebni stopnji. Gre v bistvu za kompenzacijsko davščino, ki pa 
zagotavlja, da bo tudi na področju teh dejavnosti za enak bruto dohodek občan 
dosegel tudi enak neto dohodek. Davek po posebni stopnji pa bi se plačeval 
le od tistih dohodkov, od katerih zavezanci, ki jim je taka dejavnost glavni 
poklic, plačujejo enake obveznosti kot delovni ljudje v delovnem razmerju, od 
dohodkov, ki presegajo ta znesek, pa bi obe vrsti zavezancev plačevali enak 
davek, to je po višji proporcionalni ali progresivni stopnji (varianta). 

7. Hkrati s tem predlagamo, da zakon določi, da znaša osnova za odmero 
davka tistih zavezancev (obrt, intelektualne storitve), ki jim je opravljanje dolo- 
čene dejavnosti glavni poklic, najmanj toliko, kolikor znaša s samoupravnim 
sporazumom predviden osebni dohodek za enak ali podoben poklic. 

Kot rečeno, od tega dela dohodka zavezanci plačujejo davek v enaki višini, 
kot se plačujejo davek in prispevki od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
izvzemši prispevka za invalidsko-poko j ninsko in zdravstveno zavarovanje. Zakon 
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pa naj bi dal zavezancu možnost, da sam dokaže, da je njegov dohodek dejan- 
sko nižji. Taka rešitev je predlagana v skladu s stališči, da je potrebno v dokazo- 
vanju dohodka v večji meri angažirati samega zavezanca (doslej je bilo to skoraj 
izključno enostranska obveza davčnih organov), hkrati pa bo tak ukrep prispeval 
k utrditvi vodenja poslovnih knjig, ki bodo v tem dokazovanju zavezancu pogla- 
vitni dokaz. Zakon torej določa domnevni dohodek, ne izključuje pa, da je lahko 
dejanska osnova za odmero davka nižja, le da je zavezanec tisti, ki jo mora 
dokazati. 

8. Na področju kmetijstva predlagamo dve spremembi. Olajšava za vlaganja, 
ki se je po določbi zakona doslej priznavala samo tistim zavezancem, ki jim je 
kmetijstvo osnovni vir sredstev za preživljanje, naj bi se po predlogu razširila 
na vse zavezance, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. 
Poleg tega predlagamo, da zakon predvidi za tiste zavezance, ki jim je kmetijstvo 
glavni poklic in preživljajo otroke, ki so na rednem šolanju v srednjih, višjih 
ali visokih šolah, posebno olajšavo. Pogoje in merila za to olajšavo naj bi 
določila občinska skupščina. 

9. Davek na dohodke od stavb bi po predlogu v sedanji obliki opustili in 
v prihodnje dohodke, dosežene z oddajanjem stavb, obdavčevali z davkom na 
dohodke od premoženja, samo posest zgradb pa z davkom na določene premo- 
ženjske predmete (davek na premoženje). Za lastnike stavb, ki stavbe sami 
uporabljajo in so že doslej plačevali davek od stavb, to praktično ne predstavlja 
nobene spremembe. V slabšem položaju pa bodo tisti, ki stavbe oz. prostore 
oddajajo v najem, ker bodo plačevali od dohodkov, doseženih z oddajanjem, 
davek na dohodke od premoženja, vzporedno s tem pa enako kot tisti občani, 
ki stavbe sami uporabljajo, premoženjski davek na posest stavb. 

10. Davek na dohodke od premoženja se plačuje tako od dohodkov, ki jih 
doseže lastnik, kakor tudi od dohodkov, ki jih doseže najemnik. Zajeto je 
oddajanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, garaž in počitniških hiš ter 
oddajanje opremljenih stanovanjskih prostorov. 

Osnova se ugotavlja podobno, kot se je ugotavljala doslej pri davku na 
dohodke od stavb, razen če oddajajo stavbe ali prostore nosilci stanovanjske 
pravice oziroma najemniki, kjer je odbitna postavka samo stanarina oziroma 
najemnina. Pri oddajanju opremljenih sob pa se kot strošek upošteva stanarinska 
vrednost oziroma najemnina, ki se plačuje od prostorov, danih v najem, in 
obraba opreme ter storitve, pri čemer zakon občinske skupščine pooblašča, da 
te stroške predpišejo v odstotku od doseženega dohodka. 

Obdavčevanje dohodka, doseženega z oddajanjem opremljenih sob, ni novost, 
ker se od tako doseženih dohodkov že po veljavnih predpisih plačuje davek 
(2. odstavek 119. člena ZDO). Glede na to, da pa so še odprta nekatera vpra- 
šanja v zvezi z določenimi negativnimi posledicami take obdavčitve, variantno 
predlagamo, da se taki dohodki izvzamejo od plačevanja davka na dohodke od 
premoženja, kot drugo možnost pa, da zakon izvzame od obdavčitve le dohodke 
do določenega zneska (10 000 din letno), poleg tega pa predvidi posebno olajšavo, 
če gre za družbeno organizirano oddajanje opremljenih sob (npr. prek turističnih 
društev, študentskih organizacij). 

11. Sama posest stavb, delov stavb ali stanovanj bi se obdavčevala z davkom 
na določene premoženjske predmete. Zavezanec je lastnik oziroma uživalec 
stavbe, dela stavbe ali stanovanja. Davek se plačuje od vsake stavbe ne glede 
na to, ali stavbo uporablja lastnik oziroma uživalec sam ali pa jo daje v najem. 
Osnova je enoleten znesek stanarinske oziroma najemninske vrednosti. Stopnje 
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so proporcionalne in jih določa občinska skupščina. V zakonu je predvidena 
možnost določanja različnih stopenj glede na namen uporabe stavbe. Zadržali 
bi vse dosedanje oprostitve, poleg tega pa predlagamo še novo oprostitev za 
stavbe, ki so pod spomeniškim varstvom in za stanovanjske stavbe, pri katerih 
vrednost m2 uporabne površine, na podlagi katere se ugotavlja stanarina, ne 
presega 500 dinarjev. Sprememba je predlagana tudi glede obdavčitve kmetijskih 
stanovanjskih stavb. Doslej so bile iz obdavčitve z zakonom izvzete kmetijske 
stanovanjske stavbe v krajih, ki so po merilih iz 54. člena zakona o davkih 
občanov uvrščene v četrto skupino katastrskih občin, pod pogojem, da so dohodki 
od kmetijstva osnovni vir sredstev preživljanja članov gospodinjstva in da se 
taka stavba ne daje v najem. Po predlogu naj bi že z zakonom vse kmetijske 
stanovanjske stavbe izvzeli iz obdavčitve, občinska skupščina bi pa bila poobla- 
ščena, da odloči drugače. Predlagamo, da se desetletna oprostitev novih stavb 
razširi tudi na primere, ko je bila stanovanjska hiša ali stanovanje obnovljena 
in se je zaradi popravila ali obnove vrednost stanovanjske hiše ali stanovanja 
povečala za več kot 50 !°/o. 

12. Predlagamo, da se plačevanje premoženjskega davka razširi še na posest 
kmetijskih zemljišč. Davek bi plačevali tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki se 
z osebnim delom ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih skupni doho- 
dek je v preteklem letu presegel 20 000 dinarjev, dohodki vseh družinskih članov 
pa 10 000 dinarjev letno na družinskega člana. Davek naj bi se plačeval glede 
na katastrski dohodek takega zemljišča po proporcionalni stopnji, ki je pred- 
lagana v višini 30 0/a. 

13. Predlagamo, da se davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega 
dela drugih (davek na tujo delovno silo) opusti. V tem smislu se že nekaj 
let postavljajo zahteve. Med drugim so bile take zahteve izražene v razpravi 
o novem zakonu o davkih občanov. Za opustitev tega davka govori več tehtnih 
razlogov. Ob uvedbi je bil ta davek utemeljen. Vsa storitvena obrt je bila 
obvezno pavšalirana, višina davkov pa maksimirana, brez upoštevanja okoliščine, 
ali dela zavezanec sam ali s tujo delovno silo. Ob taki ureditvi je bilo uteme- 
ljeno, da tisti, ki je zaposloval tudi delovno silo, plačuje še dodatno davščino. 
V zadnjih letih smo razvili sistem obdavčevanja po dejansko doseženih dohodkih 
in se torej prispevek tuje delovne sile odraža v višje doseženem dohodku, ki je 
tudi ostreje obdavčen. Prispevek tuje delovne sile pri ustvarjanju dohodka je po 
strokah zelo različen, pa tudi znotraj strok v veliki meri odvisen od drugih 
faktorjev. Zato je odstotek tudi delovni sili izplačanih osebnih dohodkov, četudi 
je po strokah določeno različno, slabo merilo dohodka, ki ga je zavezanec dosegel 
z uporabo dopolnilnega dela drugih. Poleg tega se od osebnih dohodkov, ki jih 
plačujejo zavezanci-zasebniki, plačujejo enake dajatve, kot se plačujejo od oseb- 
nih dohodkov iz delovnega razmerja v organizacijah združenega dela. Vse to, 
še posebej pa sprejeti ustavni amandmaji in v tej zvezi pripravljajoča se zako- 
nodaja o osebnem delu z delovnimi sredstvi v zasebni lastnini nedvomno govori 
za to, da nadaljnji obstoj tega davka ni več utemeljen. 

14. V skladu s sprejeto usmeritvijo, da naj občani z višjimi dohodki tudi 
relativno več prispevajo, predlagamo, da se za plačevanje davka na dobitke 
od iger na srečo (ti dobitki se ne vključujejo v skupen čisti dohodek, od kate- 
rega se plačuje davek po progresivnih stopnjah) namesto proporcionalnih uve- 
dejo progresivne stopnje. Glede na možna izigravanja bi zakon izrecno določil, 
da je osnova, na katero se uporabi davčna stopnja, celoten dobitek, če pa je 
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v igri sodelovalo več udeležencev, pa se tako ugotovljen davek ustrezno razdeli 
mednje. 

15. Olajšava za vzdrževane družinske člane pri plačevanju davka iz skup- 
nega dohodka občanov naj bi se po predlogu razširila tudi na vnuke zavezanca, 
pod pogojem, da ima zavezanec pravico do olajšave za enega od staršev vnuka. 
Olajšavo za otroke pa bi lahko zavezanec uveljavljal le za mladoletne in dela 
nezmožne otroke. Za mladoletne zakon šteje otroke do 18. leta, če so na rednem 
šolanju pa največ do 26. leta starosti. Zavezanec torej v bodoče ne bo mogel 
uveljavljati olajšave za odrasle otroke, če niso za delo nezmožni, četudi nimajo 
lastnih sredstev za preživljanje ali so njihova lastna sredstva manjša od zneska 
olajšave, ki jo zakon določa za vzdrževanega družinskega člana. 

16. S področja postopka predvideva zakon dve spremembi. Pri izdajanju 
začasnih odločb davčni organ ne bi bil več vezan, da sme take odločbe izdajati 
samo, če gre za vse zavezance posamezne vrste davka, temveč bo po lastni presoji 
ta inštitut uporabljal za posamezne zavezance. Hkrati davčni organ ne bi bil več 
vezan, da izda začasno odločbo po napovedani osnovi, temveč lahko tudi pred 
izdajo začasne odločbe napovedano osnovo spremeni. Da bi omogočili učinkovi- 
tejšo uporabo instrumenta ugotavljanja izvora premoženja, predlagamo, da 
zakon zastaralni rok za uvedbo tega postopka podaljša od dosedanjih pet na 
deset let. 

17. Zakon doslej ni urejal vprašanja obrestovanja preveč plačanih davkov. 
Predlagamo določbo, po kateri bi bili zavezanci, ki so na podlagi predpisanih 
akontacij plačali več, kot znaša njihova obveznost po izvršeni odmeri, upravi- 
čeni do enakih obresti, kot se zavezancem zaračunavajo za nepravočasno plačane 
davke, to je 12 °/o letno. V enaki višini bi zavezancem pripadale obresti za 
preveč plačani davek, če je bil v pritožbenem postopku oziroma v upravnem 
sporu s prvostopno odločbo odmerjeni znesek davka znižan. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Slovenije in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
27. zasedanju dne 17. oktobra 1972 obravnavali osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davkih občanov. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Mozirje, Radovljica, Škof j a Loka 
in Trebnje; pismene pripombe je dal delegat občine Piran. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina delegatov, izvoljena na zasedanju, 
ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti skupščine 
SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot 
pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi delegatov je bilo izraženo mnenje, da je prav, 
da se spremenijo in dopolnijo tiste določbe v februarju sprejetega zakona o dav- 
kih občanov, ki so se v praktičnem izvajanju že izkazale za neustrezne oziroma 
nepopolne, da pa najbrž ni prav, da že sedaj spreminjamo tiste določbe zakona, 
ki jih v praksi še sploh nismo uporabili in preizkusili ali pa smo jih le delno. 
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V zvezi z davkom od stavb je bilo izraženo mnenje, da bi morali pristojni 
republiški organi čimprej pripraviti predvideni predpis o novem vrednotenju 
stavb, delov stavb ali delov stanovanj, ker prihaja do velikih neupravičenih 
razlik pri stanarinski oziroma najemniški vrednosti in seveda tudi pri višini 
davka od stavb, ki so bile točkovane leta 1959/60, in od stavb, ki se točkujejo 
sedaj. (Delegat občine Škof j a Loka) 

Pripombe k posameznim členom: 

I. člen : Predlagano je bilo, da se v tem členu sprejme varianta 4. od- 
stavka, ki določa, da osebne dohodke, predvidene s samoupravnim sporazumom, 
za vsako leto posebej ugotovi republiški sekretar za delo, ker bi bil tak postopek 
v zvezi z ugotavljanjem hitrejši. (Piran, Radovljica. Trebnje) 

Hkrati je bilo izraženo mnenje, naj bi še naprej veljal sistem obdavčevanja 
dohodkov od obrtnih ali drugih gospodarskih dejavnosti po dosedanjih kriterijih, 
ker še ni omogočeno popolno zajemanje dohodkov obrtnikov (slab kadrovski 
sestav naših davčnih služb). Ce bodo podani ustrezni pogoji, naj se zakon 
dopolni. 

Tretji odstavek tega člena naj se črta. (Piran) 
7. člen : Točka 4 naj bi se spremenila, tako da bi se glasila: »4. od pre- 

jemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja«. (Piran) 
9. člen : Predlagano je bilo, naj se varianta črta (Piran), po drugem mne- 

nju pa naj bi varianto sprejeli v besedilo tega člena. (Radovljica, Trebnje) 
10. člen : Varianta naj se črta. (Piran) 
II. člen : Besedilo: »ki jim je kmetijstvo glavni poklic«, naj ostane ne- 

spremenjeno v tem in tudi v naslednjih členih. (Piran) 
12. člen: Varianta k prvemu odstavku naj se črta (Piran), po drugem 

mnenju (Radovljica, Trebnje) pa bi jo bilo treba sprejeti. 
13. in 14. člen : V razpravi o 13. členu je bilo opozorjeno na določbo 

sedanjega drugega odstavka 81. člena, da se republiški davek od dela davčne 
osnove oziroma dohodka, ki ga je zavezanec obrtnik vložil v razširjeno repro- 
dukcijo, ne odmeri. Tega določila nov drugi odstavek 81. člena ne povzema in 
bi se potemtakem tudi od tega dohodka plačeval republiški davek. Oprostitev 
plačevanja republiškega davka se torej opušča, še preden je bila upoštevana^ 
in bo torej veljala samo za leto 1972. (Skofja Loka) 

Varianti k členoma naj se sprejmeta. (Piran, Radovljica, Trebnje) 
17. člen : Predlagano je bilo, naj se varianta črta. Z oddajanjem oprem- 

ljenih stanovanjskih prostorov lahko zavezanci dosegajo znatno višje dohodke 
kot z oddajanjem stanovanjskih in drugih prostorov v najem. (Piran, Radov- 
ljica, Trebnje) 

20. člen : K novemu členu 121 c je bil dan predlog, naj se v drugem 
odstavku za besedo »ugotovi« doda besedilo: »za vsako leto posebej«, nadaljnje 
besedilo pa naj se črta. (Piran) 

K novemu členu 121 d je bilo izraženo mnenje, naj bi varianti črtali (Radov- 
ljica, Trebnje) oziroma naj bi pri drugi varianti obdržali samo zadnji stavek 
(Občinska skupščina.. .). (Piran) Po mnenju delegata Škofje Loke pa naj bi 
črtali drugo varianto. 

24. člen: V zvezi z določilom, po katerem naj se davek na premoženje 
dodatno uvede tudi na kmetijska zemljišča, če se njihovi lastniki ne ukvarjajo 
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z osebnim delom s kmetijsko dejavnostjo, je bilo izraženo mnenje, da ni 
ustrezno. Za gozdna območja bi bila primernejša obdavčitev dejanskega dohodka, 
doseženega z večjim izkoriščanjem gozda. Tako določilo bi tudi negativno vpli- 
valo na deagrarizacijo kmetijskih območij. Zato naj bi tega davka ne uvajali, 
če bi ga pa že uvedli, naj bi bila obdavčitev sorazmerno nizka. (Radovljica, 
Trebnje) 

27. člen : K na novo predlaganemu členu 143 d je bilo izraženo mnenje, 
da bi predvidena sprememba naložila veliko dodatno delo občinskim davčnim 
upravam, medtem ko bi bil finančni rezultat minimalen. Da bi se torej izognili 
ogromnemu delu pri odmeri davka od premoženja pri tistih zavezancih, ki imajo 
le nekaj m2 ali arov zemljišč, je bilo predlagano, naj bi veljala tudi za to vrsto 
davkov oprostitev do sto dinarjev katastrskega dohodka. (Mozirje) 

36. člen : V tem členu je predvideno, da bi zavezancem, katerim se od- 
merja davek po preteku leta, pa so na podlagi predpisane akontacije plačali več, 
kot znaša njihova obveznost, po odmerjeni odločbi pripadle od razlike obresti 
v višini 12 °/o na leto. Pravilno je, da se te obresti predpisane, vendar smo mne- 
nja, naj bi zanje uveljavili enak sistem, kot bi veljal za temeljne organizacije 
združenega dela po 40. členu osnutka zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela, to je, da bi obresti pripadale zavezancem le, če 
davčna služba na zahtevek zavezanca ni znižala predpisanih akontacij, z odmero 
pa se ugotovi, da je bil zahtevek utemeljen. (Škof j a Loka) 

Po drugem predlogu pa naj bi znašala obrestna stopnja 9 ®/o. (Piran) 

Št.: 422-5/72 
Ljubljana, 19. 10. 1972 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 66. seji 12. oktobra 
1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je obravnaval tudi obvestilo vrhovnega sodišča SR Slovenije o po- 
trebi, da se spremeni in dopolni zakon o davkih občanov v tem smislu, da bi se 
dohodek, ki ga je zavezanec za več let skupaj prejel v odmernem letu, razdelil 
na obdobja, za katera ga je sprejel. Odbor se je strinjal s predstavnikom sekre- 
tariata za finance, da je to pri določenih kategorijah že uveljavljeno, da pa tega 
ne bi kazalo posploševati, ker bi zahtevalo veliko dodatne evidence in prever- 
janja. 

V obravnavi gradiva, ki ga je ustavno sodišče SRS poslalo za presojo 
ustavnosti določb 138. člena zakona o davkih občanov, se je odbor strinjal s sta- 
liščem republiškega sekretariata za finance, da upoštevanje večkratnega kata- 
strskega dohodka od gozdnih zemljišč za davčne zavezance, ki jim kmetijstvo ni 
osnovni vir preživljanja, ni v nasprotju z ustavnimi določbami, vsebovanimi 
v 3. poglavju ustave SFRJ. 

V načelni razpravi odbor ni imel pripomb, iz obravnave po členih pa pred- 
laga naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

K 6. členu : Po določbah tretjega odstavka je izplačevalec dolžan z vsa- 
kim izplačilom obvestiti zavezanca o bruto dohodku ter o zneskih davka in 
prispevkov, ki so bili ob izplačilu obračunani. Po mnenju odbora bi specifikacija 
vseh davkov in prispevkov ob vsakem izplačilu terjala dokaj dodatnega dela 
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in bi ob vsakem izplačilu zadoščal podatek o vsoti vseh davkov in prispevkov, 
obračun letnega dohodka pa naj bi prikazal in navedel specifikacijo vseh davkov 
in prispevkov. Preciziran je odstavka v navedenem smislu bi bilo racionalno za 
delo v operativi. 

K 9. členu: Po daljši razpravi o proporcionalnih ali progresivnih stop- 
njah se je polovica prisotnih članov odločila, da je proporcionalna stopnja 
primernejša, druga polovica članov odbora pa se je odločila za varianto prvega 
odstavka, ki uvaja kombinacijo proporcionalne in progresivnih stopenj. 

K 12. členu: Člani odbora so imeli enako stališče kot k 9. členu: polovica 
članov je bila za varianto prvega odstavka. 

K 13. členu: Odbor predlaga varianto, to je, da se drugi odstavek tega 
člena črta. 

K 14. členu: Enako stališče kot k 9. členu, to je drugačno mnenje 
v zvezi z varianto. 

K 17. členu: Varianta naj se črta. 
K 20. členu: V členu 121 d naj se spremeni II. varianta, vendar tako, da 

se prvi stavek črta. 
K 27. členu: V 143. c členu naj se doda, da so davka na premoženje, ki 

se plačuje na posest stavb, delov stavb ali stanovanj, oproščeni tudi prvi dediči 
do preteka 10 let. 

K 33. členu: Nov drugi odstavek je treba dopolniti tako, da se šteje za 
vzdrževanje družinskega člana tudi vnuk, ki nima več staršev, ne glede na 
starost pokojnih staršev, če izpolnjuje pogoje iz tega odstavka. 

K 36. členu: Odbor meni, da ne bi uvajali avtomatizma priznavanja 
obresti za preveč plačane akontacije, pač pa da bi priznali obresti v tistih pri- 
merih, ko bi davčni zavezanec zahteval znižanje akontacije, a bi davčni organ 
to njegovo zahtevo odbil. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona in naroči 
izdelavo predloga zakona. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožka Lojena. 

Št.: 422-5/72 
Ljubljana, 13. 10. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije je na svoji 
seji dne 11. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo izvršni svet. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da osnutek zakona predstavlja prispevek k do- 
slednejšemu uresničevanju intencij ustavnih amandmajev in stališč 3. konfe- 
rence ZK Slovenije o socialnem razlikovanju. 

V načelni razpravi je odbor predvsem obravnaval predloženo spremembo, 
ki se nanaša na obdavčitev dohodkov, ki jih dosežejo občani z osebnim delom 
z opravljanjem kmetijske, obrtne ali druge gospodarske dejavnosti in intelek- 
tualnih storitev. Dohodki teh občanov do višin, ki ustrezajo osebnim dohodkom, 
ki so s samoupravnimi sporazumi predvideni za enake ali podobne poklice, naj 
bi se glede plačevanja davka izenačili z osebnimi dohodki iz delovnega razmerja. 
Odbor se je s tem strinjal, kakor tudi s tem, da se za te dohodke uporabi pro- 
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porcionalna stopnja. Za presežek dohodkov, ki naj bi se po osnutku zakona 
obdavčili s progresivnimi stopnjami davka, pa je odbor menil, da je treba 
ponovno proučiti, ali je realna predložena progresivna obdavčitev ali pa bi le 
kazalo uporabiti tudi za te dohodke proporcionalno obdavčitev. Odbor je namreč 
izrazil dvom, ali bi kazalo v vsakem primeru predpisati za presežek dohodkov 
progresivne stopnje davka, saj je že sedaj problem zajemanja dohodkov teh 
kategorij občanov, tako da je dvojna progresivna obdavčitev (če se upošteva 
progresija pri davku na skupen dohodek občanov) lahko vzrok za še večje 
davčne utaje kot doslej. To vprašanje se postavlja še toliko bolj, ker so se dose- 
danji ukrepi pokazali kot neučinkoviti, ker ni bilo dovolj doslednosti v izva- 
janju davčnih predpisov, nedisciplina davkoplačevalcev pa je postala skoraj 
splošen pojav. Pošteni davkoplačevalci so se pogosto prepričali, da davčni organi 
ne morejo ugotoviti dohodka nepoštenih davkoplačevalcev. 

Posebno pozornost so člani odbora posvetili vprašanju napredka davčne 
službe. Menili so, da je ravno slabo nagrajevanje uslužbencev davčnih uprav 
eden poglavitnih vzrokov za tako stanje v izvajanju davčnih predpisov. Dokler 
se osebni dohodki uslužbencev davčnih uprav ne bodo znatno popravili in s tem 
pridobili oziroma zadržali najboljše kadre, tudi ne bo uspeha na tem področju. 
Odbor predlaga, da se uslužbencem davčnih uprav čimprej popravijo osebni 
dohodki in določijo zanje v samoupravnem sporazumu večji dodatki zaradi 
težavnosti dela kakor tudi druge oblike nagrajevanja. 

V podrobni razpravi je odbor dal naslednje pripombe in predloge za spre- 
membo: 

K 1. členu : Odbor predlaga, da se sprejme varianta četrtega odstavka. 
Odbor meni, da je za ugotavljanje osebnega dohodka po posameznih poklicih 

za vsako leto republiški sekretariat za delo strokovno usposobljen in ne bi bilo 
pravilno dajati te pristojnosti komisiji, saj gre za predpis, ki se bo uporabljal 
pri odmeri davkov. 

K 6. členu: Nekateri člani odbora so menili, da bo besedilo novega četr- 
tega odstavka 36. člena zakona povzročilo obilo težav pri izplačilih osebnih 
dohodkov, ko bo po novem treba obvestiti zavezanca (delavca) o bruto dohodku 
ter o zneskih davka in prispevkov, ki so bili ob izplačilu obračunani. S tem 
v zvezi so predstavniki predlagatelja menili, da je ta določba posledica dejan- 
skega uveljavljanja že več let proklamiranega načela bruto osebnih dohodkov. 
Financiranje samoupravnih interesnih skupnosti pa tudi obračunavanje davka 
iz dohodka TOZD si je težko predstavljati brez izvajanja določila tega odstavka. 
Seveda je vprašljivo, ali bo to mogoče uveljaviti že s 1. 1. 1973 glede na ome- 
njene težave tehnične narave tako pri izplačevalcih osebnega dohodka kot tudi 
pri novi organizaciji in novemu načinu financiranja samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

K 9., 12. in 14. členu: Mnenje odbora je razvidno iz načelne razprave. 
K 17. členu: Odbor se ni opredelil za predloženo varianto, pač pa za 

osnovni predlog spremembe drugega odstavka 119. člena, ker je menil, da se 
mora davek na dohodek od premoženja plačati tudi od dohodka, ki je dosežen 
z oddajanjem opremljenih stanovanjskih prostorov. 

K 20. členu: Odbor predlaga, da se sprejme druga varianta k 121. d 
členu, ker je menil, da je potrebno oprostiti tiste zasebnike, ki z oddajanjem 
opremljenih sob ne dosežejo dohodka v višini 10 000 dinarjev na leto, kakor tudi 
omogočiti občinskim skupščinam, da predpišejo olajšave, če gre za organizirano 
oddajo stanovanjskih prostorov. 
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Poleg omenjenih predlogov v osnutku zakona za spremembe in dopolnitve 
zakona o davkih občanov pa odbor predlaga še naslednjo spremembo: 

V prvem odstavku 247. člena je treba besedo »enkratnega« zamenjati 
z besedo »štirikratnega«, tako da se spremenjeno besedilo tega odstavka glasi: 

»Zavezanec, ki je napovedal manjši osebni dohodek oziroma manjše 
dohodke, kot jih je dejansko imel, ali ni prijavil premoženja, se kaznuje, če 
utaja davka, ki odpada na nenapovedani osebni dohodek, dohodke oziroma 
premoženja, nima za posledico kazenske odgovornosti za davčno zatajitev, za 
prekršek z denarno kaznijo od štirikratnega do desetkratnega zneska davka, ki 
odpade na manj napovedani osebni dohodek, dohodke oziroma na manj prijav- 
ljeno premoženje.« 

Po mnenju odbora bo poostrena kazen za davčno zatajitev vplivala na 
izboljšanje davčne discipline davčnih zavezancev in hkrati v večji meri izenačila 
kazni za davčno zatajitev po tem zakonu s predvidenimi kaznimi v osnutku 
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Slo- 
veniji. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da potrdi pripombe in stališča odbora 
in jih posreduje enotnemu zboru delovnih skupnosti ter republiškemu zboru, 
ki sta pristojna zbora, kakor tudi izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije 
kot predlagatelju. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Franca Cuznarja. 

St.: 422-5/72 
Ljubljana, 13. 10. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
11. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
izvršni svet. 

Uvodoma je bilo poudarjeno, da bo predlagani sistem obdavčitve učinkovi- 
teje prispeval k realizaciji ustavnega načela, po katerem imajo delovni ljudje, 
ki samostojno opravljajo kmetijsko, obrtno ali intelektualno dejavnost, nače- 
loma enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in obveznosti, 
kot jih imajo delovni ljudje v organizacijah združenega dela. Nadalje je bilo 
poudarjeno, da osnutek temelji na izhodiščih, s katerimi se želi doseči tak 
sistem obdavčitve, ki bo prispeval k temu, da bo občan za enako delo prejel 
enako plačilo. Obdavčiti je potrebno dosledno dohodke, ki so doseženi s pre- 
moženjem, prav tako pa realizirati ustavno načelo, po katerem občani z višjimi 
dohodki relativno več prispevajo h kritju skupnih družbenih potreb. 

Pri obravnavi po členih je komisija sprejela naslednji pripombi: 
K 1. členu: V drugem odstavku ni razvidno, kaj so to posebni po- 

goji po samoupravnem sporazumu, zato naj predlagatelj to določbo ustrezno 
preoblikuje. 

K 24. členu: V zvezi s spremenjenim in dopolnjenim 138. členom zakona 
o davkih občanov je komisija opozorila predlagatelja na ustavni spor pri ustav- 
nem sodišču SR Slovenije glede davka na določene premoženjske predmete, ki 
ga plačujejo tudi občani, ki imajo gozdna zemljišča, pod pogojem, da jim kme- 
tijstvo ni osnovni vir sredstev za preživljanje. V nadaljnjem zakonodajnem 
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postopku bi bilo treba to temeljito proučiti in upoštevati pri izdelavi predloga 
zakona. 

Komisija je predstavnika predlagatelja opozorila na nekatere redakcijske 
pripombe, ki naj jih upošteva pri izdelavi predloga zakona. 

Št.: 422-5/72 
Ljubljana, 12. 10. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks 

1. člen 

V zakonu o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (Uradni list SRS, 
št. 7-74/72) se v prvem odstavku 1. člena vstavi nova 1. točka, ki se glasi: 

»1. republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela«; 
Dosedanje točke 1 do 12 postanejo točke 2 do 13. 

2. člen 

V 2. členu se prvi odstavek črta. 
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek ter se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Posebna stopnja republiškega davka od osebnega dohodka iz delovnega 

razmerja, ki se uporablja na prejemke iz 1. do 3. točke 37. člena zakona o davkih 
občanov, znaša 20,57'%, za prejemke iz 2. in 4. točke 37. člena zakona o davkih 
občanov pa 14,79 ®/o. 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

3. člen 

V drugem odstavku 3. člena se za besedo »kmetov« vstavi naslednje bese- 
dilo: »in to od dela osnove, od katere se odmerja ta prispevek«, 

na koncu drugega odstavka se pika črta in doda naslednje besedilo: 
»od lastnih kmetijskih površin.« 

4. člen 

V 8. členu se v 1. točki pod 1) med besedi »od tone« vstavi naslednji besedi: 
»vsake začetne« 

Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi: 
»od posesti kmetijskih zemljišč po 5. točki 138. člena zakona o davkih obča- 

nov se plača davek po stopnji 10'"/o«. 
Dosedanja 4. točka postane 5. točka 

5. člen 

Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za odmero davka iz skupnega dohodka občanov za leto 1973 se neob- 

davčljivi del dohodka iz prvega odstavka 157. člena zakona o davkih občanov 
42* 
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določa v znesku 25 000 dinarjev, znesek za vzdrževanega družinskega člana 
iz 163. člena navedenega zakona pa v višini 10 000 dinarjev.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški davek iz skupnega dohodka občanov se plačuje po naslednjih 

stopnjah: 

Ce znaša letna znaša davek 
osnova din 

nad do din °/o 

10 000 2 
10 000 20 000 200 + 3 od presežka nad 10 000 
20 000 30 000 500 + 6 od presežka nad 20 000 
30 000 40 000 1 100 + 12 od presežka nad 30 000 
40 000 50 000 2 300 + 20 od presežka nad 40 000 
50 000 60 000 4 300 + 29 od presežka nad 50 000 
60 000 70 000 7 200 + 38 od presežka nad 60 000 
70 000 80 000 11 000 + 48 od presežka nad 70 000 
80 000 90 000 15 800 + 58 od presežka nad 80 000 
90 000 100 000 21 600 + 69 od presežka nad 90 000 

100 000 28 500 + 80 od presežka nad 100 000 

6. člen 

V 12. členu se vstavi nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»Republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela se 

plačuje po stopnji, ki je določena v posebnem zakonu.« 
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek. 

7. člen 

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki iz 6., 7., 9. in 12. točke prvega odstavka in dohodki iz drugega 

odstavka 1. člena tega zakona se v celoti odstopijo občinam.« 

8. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. januarja 1973. 

Izjemoma se določbi o višini olajšave za vzdrževanega družinskega člana 
in o stopnjah davka iz 57. člena tega zakona uporabljata že ob odmeri davka od 
skupnega dohodka občanov za leto 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Glede na predlagane spremembe in dopolnitve zakona o davkih občanov 
ter glede na predlagano uvedbo davka iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela predlagamo naslednje spremembe in dopolnitve zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks: 
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1. Glede na to, da se s 1. 1. 1973, to je z dnem, ko naj bi začel veljati 
ta zakon, predlaga uvedba republiškega davka iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela, je potrebno ta davek navesti med davki, ki pripadajo republiki 
(1. člen). 

Stopenj republiškega davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela ne bi določal ta zakon, temveč bi ta vprašanja skupno z nekaterimi sprem- 
ljajočimi instrumenti urejal poseben zakon (6. člen). 

2. Republiški davek iz osebnega dohodka iz rednega delovnega razmerja, 
ki se sedaj plačuje po stopnji 0,76% od bruto osebnih dohodkov, se po 1. 1. 1973 
ne bi več plačeval (2. člen). 

V skladu s predlagano razširitvijo plačevanja republiškega davka po posebni 
stopnji tudi na prejemke iz delovnega razmerja, ki traja manj kot polovico 
polnega delovnega časa, in na prejemke iz delovnega razmerja izven rednega 
delovnega časa v drugi organizaciji se za ti dve vrsti prejemkov določata stopnji 
in sicer v višini 20,57 "/o (manj kot polovica polnega delovnega časa) in 14,79 °/o 
(izven rednega delovnega časa v drugi organizaciji). S predlaganimi dopolnit- 
vami so glede višine skupne obremenitve bruto osebnih dohodkov vse vrste 
delovnega razmerja med seboj izenačene. Predlog stopenj je pripravljen na pod- 
lagi letošnjih instrumentov in ga bo potrebno naknadno korigirati v skladu 
s predvidenimi spremembami v višini skupne obremenitve osebnih dohodkov 
iz delovnega razmerja (2. člen). 

3. V zakonu o davkih občanov je predlagana razširitev plačevanja davka 
na posest premoženja še na stavbe, dele stavb in stanovanja (doslej davek na 
dohodke od stavb) in na zemljišča, ki jih posedujejo občani, ki se z osebnim 
delom ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo (nova obdavčitev). 

Stopnje davka na premoženje, ki se plačuje od stavb, naj bi tudi v pri- 
hodnje določale občinske skupščine. 

Davek na posest zemljišč, ki so v lasti občanov, ki se z osebnim delom 
ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, naj bi se po predlogu plačeval v višini 
10 Vo od osnove, to je od katastrskega dohodka takih zemljišč. 

4. Zakon o davkih občanov določa, da znesek letnega skupnega čistega 
dohodka in višino olajšave na vzdrževanega družinskega člana vsako leto po- 
sebej določa skupščina SR Slovenije. 

Predlagamo, da neobdavčen del ostane tudi vnaprej v višini 25 000 dinarjev, 
olajšava za vzdrževanega družinskega člana pa naj bi se povišala od sedanjih 
8000 na 10 000 dinarjev za vzdrževanega člana. Predlog je v skladu z doslej 
zavzetimi stališči, da je potrebno v to obdavčitev postopno zajemati čedalje 
širši krog občanov, hkrati pa v večji meri upoštevati njihove družinske oko- 
liščine. Sodimo, da je taka rešitev nujna, če hočemo v bližnji perspektivi preiti 
na splošno obveznost vlaganja davčnih napovedi. Smisel predlagane spremembe 
je torej v tem, da se v obdavčitev zajame širši krog občanov, sama obdavčitev 
s tem davkom pa za dohodke, ki se gibljejo v mejah, določenih s samoupravnimi 
sporazumi, v načelu ne bi bila ostrejša. Glede na to poleg višjega zneska olajšave 
predlagamo delno spremembo stopenj. 

Predlagamo pa, da se povišanje olajšave za vzdrževanega družinskega čla- 
na na 10 000 dinarjev in nove davčne stopnje uveljavijo tudi za nazaj, to je za 
obdavčitev skupnega dohodka, doseženega v letu 1972 (8. člen). 

5. Druge spremembe in dopolnitve zgolj precizneje urejajo nekatera vpra- 
šanja (3. člen) ali so redakcijskega značaja (4. in 7. člen). 
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MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na 27. 
zasedanju dne 17. oktobra 1972 obravnavali osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Mozirje, Radovljica in Trebnje. Pi- 
smene pripombe je dal delegat občine Piran. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošilja skupina delegatov, izvoljena 
na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR 
Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V načelni in splošni razpravi je bila dana podpora osnutku zakona, v raz- 
pravi k posameznim členom pa so imeli delegati naslednje pripombe: 

5. člen : Izraženo je bilo mnenje, naj bi bil neobdavčljivi del dohodka za 
odmero davka iz skupnega dohodka občanov višji od 25 000 din, kot je pred- 
videno v osnutku, ker je prišlo po letu 1970 do precejšnjega povečanja življenj- 
skih stroškov. (Delegata občin Radovljica in Trebnje.) 

7. člen : Predlagano je bilo, naj bi se dohodki iz 5., 8. in 11. točke 13. 
člena še naprej odstopali občinam. (Piran.) 

St.: 422-10772 
Ljubljana, 17. 10. 1972 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 66. seji 12. oktobra 
1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. 

Odbor je obravnaval tudi pobudo za oceno ustavnosti določb 37. in 38. 
člena tega zakona, ki jo je ustavnemu sodišču poslal občan Zmago Valher. Odbor 
se je v celoti strinjal s stališčem republiškega sekretariata za finance, da sta 
člena v skladu z ustavnimi določbami, o čemer je razpravljala tudi zakonodajno- 
pravna komisija. 

V načelni razpravi odbor ni imel pripomb k osnutku zakona, iz obravnave 
po členih pa predlaga naslednje spremembe in dopolnitve: 

— k 4. členu: Za 4. členom naj se vstavi nov člen, s katerim naj se 
uzakoni sprememba 9. člena zakona, da se od nenapovedanega dohodka, ugotov- 
ljenega po posebnem postopku, plača davek v višini 100 %>, ne pa samo 70®/». 
Stopnja 70 %> ni logična, ker 5. člen določa maksimalno stopnjo 80'%, kar je več 
od nenapovedanega dohodka. Kazenska stopnja je torej nižja od redne. 

— k 5. členu: Odbor meni, da lestvica ostane, kot je predložena in ne 
vidi razloga, da bi se stopnje ublažile tako, da bi bila maksimalna stopnja 80 %> 
šele pri davčni osnovi na primer prek 150 000 dinarjev. Samoupravni sporazumi 
določajo maksimalni OD 6000 dinarjev mesečno oziroma 72 000 letno, od katerih 
oseba, ki nima vzdrževanih družinskih članov, plača 3700 dinarjev davka, to je 
5,13 %>, kar po mnenju odbora ni visoka obdavčitev. 
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona in da 
se pri izdelavi predloga zakona upoštevajo pripombe odbora. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožka Lojena. 

Št.: 422-10/72 
Ljubljana, 13. 10. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
11. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb. 
Pri obravnavi po členih je komisija sprejela naslednjo pripombo: 
k 2. č 1 e n u : Ker je v zvezi s 37. in 38. členom zakona o davkih občanov 

in drugim odstavkom 2. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks vložena pri ustavnem sodišču SR Slovenije pobuda za oceno ustavnosti 
navedenih členov, je bilo v postopku poudarjeno, naj predlagatelj v nadaljnjem 
zakonodajnem postopku ponovno prouči, ali je predlagana določba v skladu 
z ustavo. 

Komisija je opozorila predstavnika predlagatelja tudi na nekatere redak- 
cijske pripombe, ki naj jih upošteva pri izdelavi predloga zakona. 

St.: 422-10/72 
Ljubljana, 12. 10. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 11. 10. 1972, 
št. 422-10/72 

PREDLOG ZAKONA 

o kompenzacijah proizvajalcem kruha 

1. člen 

Proizvajalcem osnovnih vrst kruha z območja Socialistične republike Slo- 
venije se priznava iz republiških sredstev kompenzacija za povečane proizva- 
jalne stroške, nastale zaradi višjih cen moke po ukinitvi kompenzacij proizva- 
jalcem posameznih živil iz sredstev federacije. 

Kompenzacija iz prejšnjega odstavka se priznava in izplačuje proizvajal- 
cem kruha od 11. oktobra 1972 do 31. decembra 1972 v obsegu in na način, 
določen s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

2. člen 

Proizvajalcem kruha iz prejšnjega člena se kompenzacija obračuna in iz- 
plačuje za kilogram prodanega črnega kruha iz moke tipa 1000, polčrnega iz 
moke tipa 800, polbelega iz moke tipa 600, belega iz moke tipa 400 in mešanega 
kruha iz pšenice moke z dodatkom 30 °/» ržene moke. 
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Znesek kompenzacije za kilogram kruha v višini povečanih proizvajalnih 
oziroma poslovnih stroškov, nastalih zaradi zvišanih cen moke, predpiše izvršni 
svet skupščine SR Slovenije. 

3. člen 

Sredstva za kompenzacije, izplačane po tem zakonu, se zagotovijo iz sred- 
stev, izločenih na poseben račun po zakonu o izločanju dela dohodkov od pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvo- 
dov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune (Uradni list 
SFRJ, št. 39-396/72 in 53-477/72). 

Sredstva iz prejšnjega odstavka vodi na posebnem računu služba družbe- 
nega knjigovodstva ter iz teh sredstev izplačuje kompenzacijo neposredno pro- 
izvajalcem kruha iz 1. člena tega zakona. 

Republiški sekretar za finance predpiše način, kako se obračunavajo sred- 
stva za kompenzacijo, zagotovljeno po prvem odstavku tega člena. 

4. člen 

Način obračunavanja in uveljavljanja zahtevkov za izplačilo kompenzacije 
predpiše republiški sekretar za gospodarstvo v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za finance. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 11. okto- 
bra 1972 dalje. 

OBRAZLOŽITEV 

Ze dalj časa potekajo razprave o cenah nekaterih osnovnih živil: moke, 
kruha, olja in sladkorja, torej živil, za katera so se povečale cene surovinam 
(pšenici, sladkorni pesi, sončnicam). Spomladi se je namreč povečala njihova 
garantirana oz. minimalna odkupna cena, povečanje proizvajalčevih in drobno- 
prodajnih cen izdelkov iz teh surovin pa je bilo preloženo na jesen. Pšenični 
moki bi se morala drobnoprodajna cena povečati že lani, vendar do povečanja 
ni prišlo, ker je bilo na zvezni ravni uveljavljeno nadomestilo, ki je proizvajal- 
cem moke krilo razliko med odkupnimi in predpisanimi prodajnimi cenami. 
Ob tem je bil sprejet sklep, da se nadomestilo dokončno odpravi v začetku 
letošnjega oktobra in je prenehalo veljati določilo o kompenzacijah proizva- 
jalcem umetnih gnojil in proizvajalcem posameznih živil zaradi višjih cen za 
kmetijske proizvode. 

Zaradi spremenjenih funkcij federacije in vse večje odgovornosti republik 
in pokrajin ter občin za družbenoekonomski razvoj, za delitev družbenega pro- 
izvoda in za politiko usmerjanja delitve osebnega dohodka se je povečala odgo- 
vornost republik in pokrajin tudi za standard občanov in s tem seveda tudi za 
področje socialne politike. Zato se je izvršni svet skupščine SR Slovenije v vseh 
razpravah o nadomestilu za moko zavzemal za to, da ta obveznost preide na 
republike in pokrajini, kajti le na ta način je mogoče upoštevati posebnosti 
vsake republike in pokrajin. Ob tem je menil, da je treba vprašanje cen živilom 
reševati z ekonomskimi ukrepi, ki naj zagotovijo čimbolj smotrno kmetijska 
proizvodno politiko in čimbolj smotrno porabo živil. Vpliv višjih cen na življenj- 
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ske stroške občanov z nižjimi dohodki pa je treba reševati s politiko in sistemom 
delitve osebnih dohodkov ter z ukrepi socialne politike. 

Vendar pa se izvršni svet zaveda, da bi bila zaščita standarda nezadostna in 
neučinkovita, če bi se nadomestilo dalo le zaradi podražitve moke, sladkorja, 
kruha in olja. Vrsta izdelkov in storitev vsakodnevne rabe, ki bistveno vplivajo 
na življenjski standard, predvsem prebivalstva z nižjimi dohodki, se je namreč 
prav tako podražila ali pa se bo podražila do konca leta. Zato je treba vprašanje 
zaščite življenjskega standarda prebivalstva z nižjimi dohodki po mnenju iz- 
vršnega sveta podrobneje proučiti in celoviteje obravnavati. Proučitev tega 
vprašanja terja določen čas, zaradi česar ne bi bilo možno v kratkem času in 
na hitro pripraviti in sprejeti ustreznih in kompleksnih ukrepov za zaščito 
življenjskega standarda prebivalstva. Zato predlaga izvršni svet skupščini SR 
Slovenije, da se z odpravo kompenzacije za moko na zvezni ravni v naši 
republiki kot prehodni ukrep v smislu 4. točke XXXVI. amandmaja k ustavi 
SR Slovenije uvede do konca leta 1972 kompenzacija za vse osnovne vrste 
kruha. To bo, poleg drugih poznanih ukrepov, ki jih je že sprejel izvršni svet 
skupščine SR Slovenije, olajšalo ekonomski položaj občanov z nizkimi prejemki.. 

Kompenzacija naj se uvede za vse osnovne vrste kruha: za 
— črni kruh (iz moke tipa 1000), 
— polčrni kruh (iz moke tipa 800), 
— polbeli kruh (iz moke tipa 600), 
— beli kruh (iz moke tipa 400), 
— mešani pšenični kruh z dodatkom 30 % ržene moke. 
Za omenjene vrste kruha bi kompenzacija na račun podražitve moke zna- 

šala 0,28 dinarja po kg (izračun na bazi 1 kg kruha znaša sicer 0,27 dinarja, 
vendar so v prodaji tudi kosi z manjšo gramaturo, kjer je izkoristek moke 
slabši). 

Kompenzacija naj se prizna za vse prodane količine kruha. Dokumentacija 
za prodane količine kruha je faktura in dobavnica. Zasebni peki morajo uvesti 
posebno dnevno evidenco o prodanih količinah kruha. Ta dokumentacija bo 
obenem služila za obračun oziroma izplačilo kompenzacije, ki se bo obračunavala 
in izplačevala mesečno. 

Znesek, ki ga je potrebno zagotoviti na račun kompenzacije za kruh za IV. 
četrtletje, znaša okoli 8 milijonov dinarjev (28 500 ton X 0,28 din po kg). 

Kompenzacija se bo izplačevala iz sredstev, izločenih po zakonu o izločanju 
dela dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka 
od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune 
(Ur. list SFRJ, št. 39-397/72 in 53-477/72). 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 67. seji 20. oktobra 
1972 obravnaval predlog zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha, ki ga 
je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 
294. in 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem 
postopku. 

Odbor soglaša s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku. 
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V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da gre za kompenzacijo le za obdobje 
od 11. oktobra do 31. decembra 1972 in da bo v letu 1973 treba to vprašanje 
urediti drugače. Verjetno je rešitev v ustreznem dvigu cen ob hkratni zagoto- 
vitvi ustreznega zvišanja osebnih dohodkov prebivalcev z najnižjimi osebnimi 
dohodki. Odbor ob tem še posebej poudarja, da sedanja nizka cena kruha ne 
stimulira k racionalni porabi kruha. Kompenziranje kar 5 vrst kruha je uteme- 
ljeno z regionalnimi razlikami v porabi posameznih vrst kruha v Sloveniji. 

V obravnavi po členih odbor ni imel pripomb in predlaga zboru, da sprejme 
zakon, kakor je predložen. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca. 

Št.: 426-2/72 
Ljubljana, 20. 10. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo 
z dne 16. 10. 1972, št. 426-2/72 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi srednjeročnega načrta in dodatka k srednjeročnemu načrtu 
vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971—1975 

Na podlagi amandmaja VII k ustavi SR Slovenije in 45. člena zakona o 
vodah (Uradni list SRS, št. 22/66) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 
o potrditvi srednjeročnega načrta in dodatka k srednjeročnemu načrtu 

vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971—1975 

Srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971 do 
1975, ki ga je sprejel upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 24. 
februarja 1972, in dodatek k srednjeročnemu načrtu vodnega gospodarstva SR 
Slovenije, ki ga je sprejel upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 
15. septembra 1972, se potrdita. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 11. 10. 1972 obravnaval 
dodatek k srednjeročnemu načrtu vodnega gospodarstva SR Slovenije za ob- 
dobje 1971 do 1975, ki ga je predložil upravni odbor vodnega sklada SR Slo- 
venije. 

V razpravi o dodatku srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva je odbor 
ugotovil, da je upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije upošteval priporo- 
čilo skupščine SR Slovenije, da zaradi katastrofalnih poplav na območju po- 
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vodja Drava—Mura v juliju 1972 spremeni srednjeročni program. Odbor se 
strinja s predlogom, da se sredstva za vodno gospodarstvo v tem obdobju 
povečajo od predvidenih 400 milijonov na 523,8 milijona din, ker meni, da 
z rebalansom spomladi predloženega srednjeročnega programa problemov ne 
bi mogli zadovoljivo reševati. Nevarnost poplav obstaja tudi na drugih območjih 
SR Slovenije in vsako poseganje v že tako skromna sredstva, ki so po srednje- 
ročnem načrtu predvidena za obrambo pred vodo, bi ogrozilo najnujnejša dela 
na teh območjih. 

Kot vedno, opozarjajo poslanci tudi sedaj, da so lahko samo dodatna fi- 
nančna sredstva tista, ki naj bi pomagala odpravljati posledice letošnjih poplav. 

Poslanci so v razpravi opozorili, da je eden izmed vzrokov za vodne kata- 
strofe tudi neizpolnjevanje sklepov in priporočil o nalogah na področju vodnega 
gospodarstva, ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije v letu 1969. 2e takrat 
je bilo opozorjeno na težaven položaj v vodnem gospodarstvu ter na postavljene 
naloge, od katerih je bila ena najpomembnejših, naj se čimprej pripravi nov 
zakon o vodah, ki naj bi predvsem na področju vodnega gospodarstva vzpo- 
stavil nov sistem financiranja. Zakon pa skupščini še ni predložen, čeprav mora 
biti po ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil 
k ustavi SR Slovenije do 31. 12. 1972 usklađen z ustavnimi amandmaji. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo se stri- 
nja z dodatkom k srednjeročnemu programu vodnega gospodarstva in predlaga 
pristojnima zboroma, da sprejmeta odlok o potrditvi srednjeročnega načrta in 
dodatka k srednjeročnemu načrtu vodnega gospodarstva SR Slovenije za ob- 
dobje 1971—1975. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Ivan 
Ahlin. 

St.: 3-16/72 
Ljubljana, 11, 10. 1972 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
h. zasedanju dne 17. oktobra 1972 obravnavali dodatek k srednjeročnemu načrtu 
vodnega gospodarstva. 

V razpravi sta sodelovala delegata občin Kamnik in Radlje ob Dravi. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na 
zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine SR Slo- 
venije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da spada urejanje hudournikov med zapo- 
stavljene dejavnike vodnega gospodarstva. Doslej so bili namreč vsi ukrepi osre- 
dotočeni le na najnunejše vzdrževanje in rekonstrukcije objektov in naprav, ki 
deloma ublažujejo globinsko erozijo in akumulirajo plavine. Za rešitev nastalih 
razmer in preprečitev nadaljnjih škod je poleg rednega vzdrževanja hudourni- 
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škega režima nujno potrebno omejiti dotok plavin z zaplavnimi pregradami v 
zaledju in zaščititi brežine pred bočnim erodiranjem. 

Konkretno je bilo izraženo mnenje, da so vzdrževalna sredstva, ki so 
predvidena v 2. e točki III. poglavja dodatka, niso dovolj, ker so vsi hudourniški 
pritoki zgornje Drave še neurejeni z ustreznimi sistemi pregrad. Zato naj bi 
vodni sklad predložil skupščini SR Slovenije dokument o potrebnih sredstvih 
za zgradnjo najnujnejšega sistema pregrad na vseh hudournikih zgornje Drave. 
Tak program je že izdelan v podjetju za urejanje hudournikov v Ljubljani. 
(Delegat občine Radlje ob Dravi.) 

Delegat občine Kamnik pa je postavil vprašanje, na kakšen način bodo 
zbrana sredstva za zagotovitev dodatnih ukrepov, ki so potrebni zaradi kata- 
strofalnih poplav na območjih Drave in Mure — ali s samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori ali na drugi podlagi. 

Št.: 3-16/72 
Ljubljana, 17. 10. 1972 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je srednje- 
ročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971—1975 obrav- 
naval že na svoji 43. seji 28. marca 1972, gospodarski zbor pa je v zvezi s tem 
na 38. seji dne 10. aprila 1972 sprejel ustrezen odlok o potrditvi srednjeročnega 
načrta vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971 1975. 

Ker je med obravnavo srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva SR 
Slovenije v telesih skupščine SR Slovenije prišlo do katastrofalnih poplav, ki 
so zajele območje povodja Drave in Mure, je predlagatelj sklenil še pred do- 
končnim sprejemom tega načrta predložiti dodatek k temu načrtu, ki naj pri- 
pomore k čim hitrejši odpravi škode na vodnogospodarskih objektih in pospe- 
šenemu urejanju vodotokov na prizadetem območju. Za te namene je z dodatkom 
k srednjeročnemu načrtu predvideno zvišanje skupnih sredstev vodnega sklada 
v petletnem obdobju za 123 898 000 din. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet se z dodatkom srednjeročnega 
načrta vodnega gospodarstva SR Slovenije strinja. Ker gre za pomembno zvi- 
šanje prvotno določenih sredstev in ker se sredstva zagotavljajo s posebnimi 
finančnimi zakoni, odbor priporoča predlagatelju, da se pri zbiranju sredstev za 
te namene ne usmerja predvsem na dodatno obremenitev gospodarskih organi- 
zacij, temveč tudi na druge vire z izvenproračunsko bilanco vred. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da potrdi srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR 
Slovenije za obdobje 1971—1975 skupaj z dodatkom k temu načrtu in skupaj 
z mnenji, stališči in pripombami, ki jih je dal odbor že ob obravnavi srednje- 
ročnega načrta na seji dne 28. marca 1972. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Slaviča. 

Št.: 3-16/72 
Ljubljana, 12. 10. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
12. 10. 1972, št. 3-16/72 
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PREDLOG ODLOKA 

o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri vrhovnem sodišču 
SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v Socialistični republiki Sloveniji 

I. 

Za okrožno sodišče v Celju se določi 14 sodniških mest, 
za okrožno sodišče v Kopru se določi 10 sodniških mest, 
za okrožno sodišče v Ljubljani se določi 36 sodniških mest, 
za okrožno sodišče v Mariboru se določi 25 sodniških mest. 

II. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
S tem dnem prenehajo veljati določbe II. točke odloka o določitvi števila 

sodnikov pri vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR 
Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 26-170/71), ki se nanašajo na določitev števila sodnikov 
pri okrožnih sodiščih v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru. 

OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o sodiščih sprošne pristojnosti (Ur. 1. SRS, št. 20/65) določa 
•število sodniških mest za okrožna sodišča v SR Sloveniji skupščina SR Slove- 
nije na predlog prizadetega sodišča, potem ko si priskrbi mnenje republiškega 
sekretariata za pravosodje in občo upravo. 

Sedanja sistemizacija sodniških mest sodišč splošne pristojnosti, za katera 
voli sodnike skupščina SR Slovenije, je bila določena z odlokom skupščine SR 
Slovenije z dne 10. 7. 1971. Kljub temu, da je bila sedanja sistemizacija določena 
pred letom dni, pa se je pokazalo, da nekatera sodišča s predvidenim številom 
sodnikov ne zmorejo dela. Zaradi tega so predsedniki okrožnih sodišč v Celju, 
Kopru, Ljubljani in Mariboru skladno z republiškim zakonom o sodiščih splošne 
pristojnosti predlagali povečanje števila sistemiziranih mest za sodnike pri teh 
sodiščih, in sicer pri okrožnem sodišču v Celju za eno sodniško mesto, pri 
okrožnem sodišču v Kopru za dve sodniški mesti, pri okrožnem sodišču v Ljub- 
ljani za tri sodniška mesta in pri okrožnem sodišču v Mariboru za eno sodniško 
mesto. Razlog za take predloge je predvsem v dejstvu, da je posebno pri nave- 
denih sodiščih opaziti v zadnjem letu stalno tendenco naraščanja novih zadev, 
zlasti na področju preiskovalnih in kazenskih oddelkov. V zadnjem času je tudi 
slišati vse pogostejše pripombe zaradi počasnega in zato tudi manj učinkovitega 
dela sodišč, po drugi strani pa vse večje zahteve za učinkovito odkrivanje 
kaznivih dejanj zoper družbeno premoženje, zoper narodno gospodarstvo' in 
zoper uradno dolžnost. To pa je mogoče doseči le z okrepljeno kadrovsko zasedbo 
pri tistih sodiščih, ki s sedanjim številom sodnikov tega ne zmorejo. 

Ob tem je treba posebej opozoriti na stališča, ki sta jih sprejela republiški 
zbor in enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije v svojih sklepih 
in priporočilih o družbenem nadzorstvu. Sklepi nakazujejo naloge in pomemb- 
nost dela sodišč glede družbeno negativnih pojavov in gospodarskega kriminala, 
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v zvezi s tem pa tudi nalagajo proučitev kadrovskih ukrepov za izboljšanje 
in hitrejše opravljanje predvsem preiskovalnih zadev pri sodiščih. 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo meni — skladno s 4. 
točko 12. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti — da so predlogi okrožnih 
sodišč v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru za novo določitev sistemizacije- 
sodniških mest pri teh sodiščih utemeljeni. 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 

Na podlagi VIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
so republiški zbor, gospodarski zbor, prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdrav- 
stveni zbor sprejeli 

ODLOK 

o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 

V skupni komisiji vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 
šanja se razrešijo dolžnosti člana komisije: 

Uroš Dular, v. d. načelnika davčne uprave, skupščina občine Novo 
mesto, 

Andrej Miklavčič, direktor hotelsko-gostinskega podjetja Kras, Po- 
stojna, 

dr. Ernest Petrič, docent na fakulteti za sociologijo, politične vede in 
novinarstvo univerze v Ljubljani, 

Za člane skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja se izvolijo: 

Zvone Dragan, predsednik komisije CK ZK Slovenije za družbeno- 
ekonomska vprašanja in socialno politiko, 

Janez Kocijančič, član izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, 
Zdravko Krvina, član predsedstva skupščine SR Slovenije, 
2ivko P r e g 1, predsednik republiške konference zveze mladine Slovenije. 

OBRAZLOZITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala 
o spremembah in dopolnitvah sestava skupne komisije vseh zborov skupščine- 
SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Glede na to, da so nekateri člani komisije prenehali opravljati dolžnost, 
na podlagi katere so bili izvoljeni za člana skupne komisije vseh zborov skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, komisija skupščine SR Slovenije za 
volitve in imenovanja predlaga, da skupščina SR Slovenije razreši dolžnosti 
člana komisije Uroša Dularja, v. d. načelnika davčne uprave skupščine občine 
Novo mesto — ob izvolitvi študent II. letnika pravne fakultete univerze v Ljub- 
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ljani; Andreja Miklavčiča, direktorja hotelsko-gostinskega podjetja Kras, Po- 
stojna ob izvolitvi predsednik komisije CK ZKS za vprašanje družbeno- 
političnega sistema; in dr. Ernesta Petriča, docenta na fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo univerze v Ljubljani — ob izvolitvi član izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da 
skupščina SR Slovenije izvoli za člane skupne komisije vseh zborov skupščine' 
SR Slovenije za ustavna vprašanja: Zdravka Krvino, člana predsedstva skup- 
ščine SR Slovenije zato, ker je prevzel vodstvo delovne skupine skupne komi- 
sije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja za komunalni 
sistem, Zvoneta Dragana, predsednika komisije CK ZKS za družbenoekonomska 
vprašanja in socialno politiko zato, ker je član delovne skupine ustavne komisije 
zvezne skupščine iz SR Slovenije; Janeza Kocijančiča, člana izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije in podpredsednika stalne komisije izvršnega sveta za 
sistem in zakonodajo (predlog je poslala komisija izvršnega sveta za kadrovska 
vprašanja); Zivka Pregla, predsednika republiške konference zveze mladine Slo- 
venije (predlog je poslala republiška konferenca zveze mladine Slovenije po 
dogovoru s skupnostjo študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov). 

PREDLOG ODLOKA 
o izvolitvi članov upravnega odbora sklada za pospeševanje 

upodabljajoče umetnosti »Moša Pijade« 

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o skladu za pospeševanje 
upodabljajoče umetnosti »Moša Pijade« (Uradni list SFRJ, št. 35-345/72) je skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o izvolitvi članov upravnega odbora sklada za pospeševanje 

upodabljajoče umetnosti »Moša Pijade« 

Za člana upravnega odbora sklada za pospeševanje upodabljajoče umet- 
nosti »Moša Pijade« se izvolita za dobo dveh let: 

Karel P e č k o , direktor umetnostnega paviljona, Slovenj Gradec, 
Ive Š u b i c , svobodni umetnik, Skofja Loka, Partizanska 43. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezna skupščina je na seji zbora narodov dne 28. junija 1972 in na seji 
prosvetno-kulturnega zbora dne 27. junija 1972 sprejela nov zakon o skladu za 
pospeševanje upodabljajoče umetnosti »Moša Pijade«. 

Po določbah zakona sklad upravlja upravni odbor. 
V upravnem odboru sta po dva člana iz vsake republike in po en član iz 

vsake avtonomne pokrajine, ki jih izvoli skupščina republike oziroma avto- 
nomne pokrajine izmed umetnikov ter kulturnih in drugih javnih delavcev. 

Člani odbora se volijo za dve leti. 
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Predsednika upravnega odbora imenuje zvezna skupščina izmed članov 
odbora in objavi sestav odbora. 

Sklad podpira razvoj mladih upodabljajočih umetnikov in pospešuje upo- 
dabljajočo umetnost v Jugoslaviji. 

Iz sklada se dajejo štipendije na področju upodabljajoče umetnosti in pod- 
pirajo upodabljajoče umetnike, ki se želijo izpopolniti doma ali v tujini, pod- 
pirajo se skupne manifestacije republik, avtonomnih pokrajin in občin o upodab- 
ljajoči umetnosti, in podpirajo se druge akcije, ki imajo splošen pomen za razvoj 
upodabljajoče umetnosti. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da 
republiški zbor skupščine SR Slovenije izvoli za člana upravnega odbora sklada 
za pospeševanje upodabljajoče umetnosti »Moša Pij ade« Karla Pečka, direktorja 
umetnostnega paviljona Slovenj Gradec, in Iva Subica, svobodnega umetnika, 
Poljane nad Škofjo Loko. 

Karel Pečko se je rodil 28. 9. 1927 v kraju Orlica (Vuhred). Na akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani je diplomiral leta 1954. 

Od 1. 8. 1954 je bil zaposlen kot profesor risanja na osnovni šoli II, Slovenj 
Gradec, sedaj pa je direktor umetnostnega paviljona v Slovenj Gradcu. 

Bil je član komisije izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za kulturne 
stike SR Slovenije s tujino, član upravnega odbora Prešernovega sklada, član 
glavnega odbora SZDL Slovenije, član republiške konference SZDL Slovenije, 
član sekcije za kulturo v komuni pri republiški konferenci SZDL Slovenije. 

Ive Subic je bil rojen 23. 4. 1922 v Poljanah nad Skofjo Loko. Končal je 
akademijo likovnih umetnosti in specialko za slikarstvo pri G. Stupici. 

Po osvoboditvi je aktivno delal predvsem na likovnem področju. Bil je med 
drugim podpredsednik Društva likovnih umetnikov Slovenije, urednik Likovne 
revije, predsednik sveta akademije za likovno umetnost itd. V letu 1963 je bil 
izvoljen za poslanca prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije. Bil 
je tudi član glavnega odbora SZDL Slovenije in član upravnega odbora Prešer- 
novega sklada. 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Mariboru 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije ter v zvezi z 12. in 19. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti 
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije 
na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Mariboru 

Dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Mariboru se razrešita: 
Božidar B o e z i o in 
Franjo V e s e n j a k 



Priloge 673 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
16. 10. 1972 razpravljala o razrešitvi Božidarja Boezia in Franja Vesenjaka dolž- 
nosti sodnika okrožnega sodišča v Mariboru. Sodnik okrožnega sodišča v Mari- 
boru Božidar Boezio je predlagan za izvolitev za sodnika okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Mariboru, Franjo Vesenjak pa je bil izvoljen za predsednika 
občinskega sodišča v Mariboru. 

V skladu z določbami zakona o sodiščih splošne pristojnosti skupščina raz- 
reši sodnika, če je bil izvoljen za sodnika drugega sodišča. 

Glede na to komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja pred- 
laga, da republiški zbor skupščine SR Slovenije razreši dolžnosti sodnika okrož- 
nega sodišča v Mariboru Božidarja Boezia in Franja Vesenjaka. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru 

Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Slove- 
niji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih 
sodiščih (Uradni list SFRJ št. 7-83/65) je skupščina SR Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora sprejela 

ODLOK 
o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru 

Za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru se izvoli 
Božidar Boezio, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 26. 7. 1972 
razpisala prosto sodniško mesto pri okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru. 

Na razpis se je prijavilo pet kandidatov in sicer: Marija Babkov-Bernhard, 
sodnica občinskega sodišča v Mariboru; Božidar Boezio, sodnik okrožnega sodišča 
v Mariboru; Slavko Božič, sodnik občinskega sodišča v Mariboru; Erih Matel, 
dipl. pravnik, Maribor, Prešernova 18 in Nada Vezovišek, sodnica občinskega 
sodišča v Mariboru, ki je svojo kandidaturo umaknila. 

Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
je komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja s svojim dopisom 
št. 111-40/72 dne 7. 9. 1972 obvestila višje gospodarsko sodišče v Ljubljani o pri- 
43 
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javljenih kandidatih in zaprosila za strokovno mnenje. O prijavljenih kandidatih 
je komisija obvestila tudi koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri občin- 
ski konferenci SZDL v Mariboru. 

Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je 21. 9. 1972 sporočilo svoje mnenje 
o kandidatih. Po mnenju sodnikov višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani 
in po sklepu zbora sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru ima 
prednost Božidar B o e z i o , sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri občinski konferenci SZDL 
v Mariboru je dne 14. 9. 1972 obvestil komisijo za volitve in imenovanja, da so 
razpravljali o prijavljenih kandidatih in ugotovili, da je glede na strokovne 
in tudi moralno-politične kriterije najprimernejši kandidat Božidar Boezio. 

Božidar Boezio je bil rojen 26. 8. 1929 v Zagrebu. Diplomiral je na pravni 
fakulteti v Ljubljani leta 1957. Po opravljeni pripravniški praksi in odslužitvi 
kadrovskega roka v JLA je bil 19. 11. 1958 izvoljen za sodnika občinskega sodišča 
v Mariboru, kjer je delal na kazenskem in civilnem oddelku. 31. 8. 1963 je bil 
imenovan za namestnika okrožnega javnega tožilca v Mariboru, 1. 9. 1965 je bil 
izvoljen za sodnika okrožnega sodišča v Mariboru. 

V dijaških letih in med študijem na fakulteti je aktivno sodeloval v ZMS 
in ZŠJ ter opravljal vsa leta številne funkcije. Julija 1961 je bil sprejet v ZKJ. 
Sedaj je predsednik komisije za mednarodna ekonomska in politična vprašanja 
ter za stike z drugimi komunističnimi partijami pri mestni konferenci ZK Mari- 
bor in član kadrovske komisije komiteja mestne konference ZK Maribor. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na svoji seji 
dne 16. 10. 1972 razpravljala o prijavljenih kandidatih za prosto sodniško mesto' 
pri okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru ter na podlagi razprave predlaga 
republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da izvoli Božidarja Boezia, sodnika 
okrožnega sodišča v Mariboru, za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča 
v Mariboru. 

PREDLOG ODLOKA 
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) ter s 45. členom zakona o gospodarskih 
sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina Socialistične republike Slo- 
venije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 

Ivan L e s j a k se razreši dolžnosti sodnika okrožnega gospodarskega sodi- 
šča v Celju. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predsedništvo okrožnega gospodarskega sodišča v Celju je posredovalo komi- 
siji skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja prošnjo Ivana Les jaka, 
sodnika tega sodišča, za takojšnjo razrešitev. Tovariš Lesjak je glede na starost 
— dopolnil je 39 let delovne dobe — in glede na bolehnost zaprosil za upokojitev. 

Komisija za volitve in imenovanja je na svoji seji dne 16. oktobra 1972 
razpravljala o prošnji Ivana Lesjaka in na podlagi razprave predlaga republi- 
škemu zboru skupščine SR Slovenije, da ga razreši dolžnosti sodnika okrožnega 
gospodarskega sodišča v Celju. 

43* 
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