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41. seja 

(2. februarja 1967) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši, in tovarišioe poslanci! Začenjam 
41. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na pod- 
lagi 44. člena začasnega poslovnika našega zlbom. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci,: Edo Brajnik, Marija Ivko- 
vič, Ivo Janžekovič, Francka Strmele in Janko Mairkič. 

Ugotavljam, da je današnja seja zbora sklepčna. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 40. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predilogu družbenega plana SR Slovenije v 

letih 1966 do 1970; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR 

Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 do 1970; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o- programu za financiranje 

regionalnega planiranja SR Slovenije za leto 1967; 
5. obravnava dn sklepanje o predlogu odloka o delnem finančnem programu 

za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov; 
)6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za poso- 

jilo, ki bo v letu 1967 uporabljeno za financiranje projektiranja novih cestnih 
odsekov; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o izvedbi ankete o porabi 
prebivalstva v SR Sloveniji; 

8. volitve in imenovanja; in 
9. poslanska vprašanja. 
Ali se strinjia/te s predloženim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ker 

nima nihče dodatnih in spreminjevalnih predlogov, ugotavljam, da je predla- 
gani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
40. seje. Zapisnik zadnje seje Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije ste 
prejeli. Ima kdo kake pripombe k zapisniku? (Nihče.) Ker nima nihče pripomb, 
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predlagam, da bi zaradi jasnosti, zapisnika na 11. strani dopolnili 21. člen, h 
kateremu naj se doda 'besedilo; Prvi odstavek se nadomesti z dvema odstavkoma, 
ki se glasita. Ali se strinjate s takim popravkom? (Ne javi ne nihče.) Ker ni 
pripomb, ugotavljam, da se zbor z zapisnikom strinja. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in predlagam zboru, da 
bi obrazložitev k 2. in k 3. točki dnevnega reda poslušali skupaj z Gospodarskim 
zborom. Se zbor strinja s tem predlogom? (Se strinja.) Zato predlagam, da bi 
po kratkem odmoru naidalj-evali skupno sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10, skupna seja z Gospodarskim zborom pa se 
je začela ob 9.15.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Pričenjam skupno 
sejo Republiškega in Gospodarskega zbora. Predlog družbenega plana SR Slo- 
venije v letih 1966 do 1970 je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki 
je za svojega predstavnika določil tovariša Mirka Jamarja. Prosim predstavnika 
Izvršnega sveta, da da k predlogu družbenega plana ustno obrazložitev. 

Mirko Jamar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog (družbenega plana razvoja Slovenije za obdobje 1966 do 1970, ki je 
predmet današnje razprave, je rezultat dolgotrajnega dela in proučevanja 
širokega kroga sodelavcev. Preden je bil izdelan, je bila sestavljena vrsta študij 
in elaboratov o možnostih in pogojih za razvoj posameznih gospodarskih dejav- 
nosti in družbenih služb. Te študije so imele odločilen vpliv na oblikovanje 
stališč o možnostih našega nadaljnjega družbenoekonomskega razvoja. 

O posameznih razvojnih področjih je v zadnjih letih že razpravljala Skup- 
ščina ali pa njeni posamezni odbori in zbori. Sredi preteklega leta pa je Skup- 
ščina sprejela sklep o smernicah družbeno-gospodarske politike, ki mora biti 
izražena v planu družbenoekonomskega razvoja Slovenije v obdobju do leta 
1970. Tako so v predloženem predlogu družbenega plana pravzaprav samo rea- 
lizirani sklepi in odločitve, ki so bili v Skupščini že sprejeti. 

Sam osnutelk plana so podrobno in večkrat obravnavali v odborih Izvršnega 
sveta in Izvršni svet ter ekonomski svet Izvršnega sveta. O srednjeročnem 
razvoju so razpravljale tudi družbeno-politične organizacije, Gospodarska zbor- 
nica, društvo ekonomistov, občine itd. Lahko bi trdili, da se doslej še noben 
plan ni pripravljal na osnovi tako široke družbene razprave, in to je nedvomno 
ena od njegovih kvalitet. 

Na vseh teh razpravah je bila dana vrsta pobud in predlogov glede usme- 
ritve našega gospodarskega in družbenega razvoja, in tako se je plan v največji 
možni meri priibližiai naši stvarni, možnosti in zahtevam razvoja. Dosežena je 
bila zadovoljiva stopnja soglasnosti glede bodoče politike razvoja kot tudi glede 
metod za izvrševanje plana. 

Tako bi lahko prišli, tudi do zaključka, da je plan postal dejansko družbeni 
dogovor o osnovnih smereh razvoja, ki pa je omogočil realizacijo tistih rešitev, 
ki so za nas v nadaljnjem obdobju najbolj racionalne in sprejemljive. 

V zadnjih letih smo mnogo razpravljali o problemih planiranja ter o vlogi 
plana v našem gospodarskem, sistemu. Kljub postopnemu izpopolnjevanju si- 
stema planiranja predvsem v smeri krepitve samoupravljanja in decentralizacije, 
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je razvoj planiranja v določeni meri zaostajal za splošnim razvojem gospodar- 
skega sistema. Glede tega pa pomeni sicer srednjeročni plan določen napredek, 
čeprav ostajajo osnovni sistemski in metodološki problemi še nadalje odprti. 

Slabost srednjeročnega plana je tudi v tem, da ne izhaja iz dolgoročnih (kon- 
ceptov, ker ti še niso izdelani. Zato sam plam, nakazuje potrebo po pripravi 
dolgoročnih programov za tiste dejavnosti, od katerih je neposredno- odvisen 
splošni gospodarski in družbeni napredek. 

Gledano z metodološkega vidika je osnovna značilnost tega plana v tem, 
da potem, ko definira cilje ekonomske politike, nakazuje na eni strani osnovno 
politiko in možnosti razvoja z določeno kvantifikacijo osnovnih predvidevanj, 
po drugi strani, pa konkretne ukrepe, ki naj bi jih podvzele delovne organizacije, 
občine, združenja proizvajalcev in drugi organi, da bi prispevali k realizaciji 
tako' postavljenih ciljev in nalog. 

Predlog plana izhaja s stališča, da vsaka delovna organizacija planira samo- 
stojno, odvisno od objektivnih pogojev, s katerimi mora računati, ter da so 
objektivni pogoji za delovno organizacijo predvsem naravni in tržni pogoji 
ter pogoji gospodarskega sistema. 

V okviru takšnih načel pa ima posebno mesto republika in njene naloge, 
ki so v planu povsem konkretno določene. Republika bo s sredstvi, s katerimi 
bo razpolagala, vplivala na razvoj tistih področij, ki pomenijo ustvarjenje 
splošnih pogojev razvoja, to je predvsem na razvoj gospodarske in družbene 
infrastrukture, kot so razvoj kadrov in raziskovalnega dela, energetike, pro- 
metnega omrežja in podobno. V skladu z razvojem družbenoekonomskih od- 
nosov pa bo' republika uveljavljala tudi druge oblike usmerjanja gospodarskega 
razvoja, zlasti s spodbujanjem skupnega načrtovanja in financiranja razvoja 
ter z oblikovanjem politike razvoja posameznih dejavnosti. 

Plan sam po sebi takšen kot je, ne more reševati problemov, kolikor ga 
ne bomo zavestno osvojili in kolikor ne bo postal osnova za akcijo. To po- 
meni, da srednjeročni plan mora postati osnova za sestavljanje posameznih 
razvojnih programov ter za ustrezne ukrepe za realizacijo razvojnih nalog na 
vseh področjih proizvodnje in potrošnje. Realnost plana je odvisna predvsem 
od tega, koliko bo sprožil široko aktivnost delovnih kolektivov s področja 
gospodarstva in družbenih služb, da se bodo dosledno vključili v izvajanje 
definirane srednjeročne politike, in samo s tega stališča je treba ocenjevati 
vprašanje konkretnosti tega plana. Plana, ki ga sprejema Republiška skupščina, je 
namreč lahko konkreten samo na tistih področjih, ki jih neposredno usmerja 
republika s svojimi sredstvi ali z ukrepi. Na vseh ostalih področjih pa lahko 
daje samo osnovne smernice in predvsem strokovno utemeljena predvidevanja 
družbenoekonomskega razvoja, na podlagi katerih naj bi 'delovne skupnosti, 
njihova združenja in občine predvsem v lastnem interesu samostojno planirale 
in odločale. 

Cim bolj naši plani slonijo na novih odnosih v delitvi, in na novih najbolj 
sodobnih rešitvah v gospodarskem sistemu, tem bolj izrazito bo planiranje raz- 
voja v samih delovnih organizacijah. Vedno večja potreba podjetij po moder- 
nizaciji proizvodnje, po razvijanju integracije in pa medsebojnega sodelovanja, 
kakor tudi, po hitrejšem Vključevanju posameznih delitev dela se bo lahko 
realizirala le na temelju dolgoročnih razvojnih programov podjetij in njihovih 
grupacij. Mislim, da pri sestavljanju razvojnih programov delovnih organizacij 
močno zaostajamo, saj so mogli najti v Sloveniji le nekaj programov za poso- 
jilo, ki ga je za rekonstrukcijo industrije razpisala mednarodna banka za ob- 
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novo in razvoj, za industrijsko kooperacijo z Italijo pa je bil razpoložljiv komaj 
en program. 

Mislim, da je prav, če se oib obravnavanju razvoja za bodoče obdobje na 
kratko dotaknem nekaterih rezultatov, ki smo jih dosegli v preteklem deset- 
letnem obdobju, to je od takrat, ko smo pričeli postopno uveljavljati politiko 
gospodarskega razvoja, ki, jo je aktiviral razvoj odnosov na temelju samo- 
upravljanja. V tem obdobju smo povečali družbeni proizvod za skoraj 2,5-krat. 
Takšna izredna dinamika rasti, ki je bila dosežena le v malokateri drugi državi, 
je imela za posledico velik porast zaposlenosti in korenite spremembe v eko- 
nomsko socialni strukturi prebivalstva. Delež kmetijskega prebivalstva, ki je 
znašal v 1956. letu 38%, se je zmanjšal v letu 1965 na 29 °/o. Skupno število 
zaposlenih je doseglo velik .porast in se je povečalo v tem obdobju od 342 000 
na 535 000. 

Skladno s takim porastom proizvodnje in zaposlenosti so se bistveno 
zboljšale tudi življenjske razmere prebivalstva. Realni osebni 'dohodki so se 
povečali za več kot 2-krat. Zgrajenih je bilo več kot 66 000 stanovanj, bistveno 
so se zfooljšali tudi pogoji na področju izobraževanja, zdravstva, socialnega 
varstva in kulturnih dejavnosti. Porast realnih osebnih dohodkov zlasti na- 
zorno ilustrirajo podatki o delu, ki je bilo potrebno za nakup določenih vrst 
blaga. Tako je bilo treba na primer v letu 1956 delati za kilogram kruha 84 
minut, v letu 1965 pa 35 minut. Za kg sladkorja se je zmanjšal potrebni čas 
dela od 2 ure 25 minut na 48 minut, za par čevljev od 57 ur na 21 ur in tako 
dalje. 

Podobni uspehi so bili doseženi na področju prosvete. V letu 1961 je bilo 
vključeno v redno šolanje okoli 98 % generacije od 7. do 15. leta, sedaj pa je 
vključena vsa mladina. Od generacije v starosti od 15. do 18. leta je bilo v letu 
1961 vključeno v šolanje okoli, 42 °/o, v lanskem letu pa že 45 %. Močno se je 
povečalo tudi število študentov, od 594 na 10 000 prebivalcev v letu 1961, na 
682 v letu 1965. 

Prav tako pomembni uspehi so bili doseženi tudi na področju zdravstva. 
Zdravstveno stanje prebivalstva kaže, da smo dosegli celo že razvite države. 
Zlasti se je razširilo omrežje osnovne zdravstvene službe, to je zdravstvenih 
domov in ambulant, povečalo pa se je tudi število bolniških postelj od okoli 
10 800 na 13 700. 

Posebej je treba poudariti, da se je v tem obdobju začelo naše gospodarstvo 
intenzivneje vključevali v svetovno trgovino, ker se je v 10 letih izvoz povečal 
za okoli 3,3-krat. Ob takem porastu izvoza je zlasti zadovoljivo tudi njegovo 
gibanje glede na strukturo blaga in tržišča. Povečeval se je predvsem izvoz 
na zahtevnejša tržišča ter delež proizvodov višje stopnje predelave. Poleg 
uspešnega porasta blagovnega izvoza je zlasti v zadnjih letih prišlo do pomemb- 
nega deviznega priliva na osnovi neblagovnih storitev, zlasti od turizma in 
transporta. 

Čeprav je za pretečeno obdobje v preoejšnji meri karakterističen eksten- 
ziven način gospodarjenja, pa moramo vendarle omeniti, da se je povečala 
tudi produktivnost dela. V 10 letih je ta naraščala v industriji povprečno za 
5,8 %> na leto, s čimer se je ustvarila osnova za realno povečevanje osebnih 
dohodkov, -na kar je vplivalo postopno uveljavljanje sistema delitve po delu. 
Talk hiter razvoj v preteklem razdobju so sicer spremljale nekatere slabosti, 
kot je stalno naraščanje cen, nezadostna učinkovitost investicij, neracionalno 
gospodarjenje z obratnimi sredstvi, visoka stopnja zaposlovanja in tako dalje. 
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Kljub temu pa nam doseženi rezultati odpirajo možnosti in dajejo spodbude 
za nadaljnji razvoj gospodarstva in družbenih služb. 

Dosežena stopnja gospodarske razvitosti, ki se že približuje stopnji raz- 
vitejših držav, pa narekuje hkrati bistvene spremembe v osnovnem konceptu raz- 
voja, to je prehod od ekstenzivnega v intenzivni način gospodarjenja. Osnovno 
obeležje predloženega prespektivnega plana je hitra rast življenjskega standarda, 
predvsem osebne potrošnje in nadaljnji razvoj ter poglabljanje racionalnih 
odnosov in krepitev materialne osnove samoupravljanja. V pogojih gospodarske 
reforme ter v specifičnih pogojih gospodarske in družbene strukture Slovenije, 
lahko realiziramo te cilje samo z doslednim uvajanjem in prevladovanjem kvan 
litetnih elementov v celotni razvojni, politiki. 

Ti kvalitetni elementi se odražajo predvsem v naslednjih osnovnih pred- 
videvanjih in nalogah srednjeročnega plana: Produktivnost dela v družbenem 
sektorju bi se večala okoli 7 '%> na leto, kar pomeni,, da bi s povečanjem, produk- 
tivnosti dela ustvarili okoli 70 */o porasta proizvodnje v primer j arvi s 57% 
v preteklih letih. S temi bi dosegli stopnjo produktivnosti,, ki je značilna za 
razvitejše države. Pričakuje se zmanjšanje materialnih stroškov tako, da bi se 
njihov delež v vrednosti celotne proizvodnje zmanjšal za okoli 2 poena. S tem 
in pa s preusmeritvijo proizvodnje na kvalitetnejše in rentabilnejše proizvode 
je mogoče pričakovati, da bo družbeni proizvod v industriji naraščal znatno 
hitreje, to je za okoli 9 fl/o na leto, kot pa fizični porast proizvodnje, za katerega 
je predvideno letno povečanje za okoli 7%>. 

Predvideva se še naprej intenzivno1 vključevanje v mednarodno delitev 
dela, ker se z večjo učinkovitostjo naložb pričakuje zboljšanje kapitalnega koe- 
ficienta od 2,1 na 2,9. Za zboljšanje strukture zalog in z uspešnejšim 'prilaga- 
janjem proizvodnje tržišču pa bi se izboljšal koeficient obračanja obratnih 
sredstev od 1,7 na 2. 

Usmeritev razvoja na uveljavljanje kvalitetnih elementov v gospodarjenju 
bi morala biti vedno prisotna pri načrtovanju razvojnih smeri posameznih de- 
javnosti. V skladu s takšno usmerjenostjo in z interesi delovnih organizacij 
se utemeljuje proizvodnja in investicijska politika z modernizacijo in rekon- 
strukcijo širokega kroga dejavnosti. Z modernizacijo ne smemo misliti samo 
investicij, temveč širok obseg ukrepov, kot je uveljavljanje procesov, ki bodo 
imeli, za posledico povečanje stopnje mehanizacije in avtomatizacije, uveljav- 
ljanje sodobnih tehnoloških postopkov, razvijanje proizvodnje v velikih serijah 
ter večje uveljavljanje specializacije, kooperacije in drugih oblik poslovnega 
sodelovanja, ki bi omogočile večjo delitev dela. 

Modernizacija pomeni tudi napore za zniževanje stroškov, za proučevanje 
razvoja tržišča in za hitrejše prilagajanje proizvodnje spremembam na tržišču. 
Modernizacije proizvodnje si ne moiremo zamisliti brez širokega uveljavljanja 
in napredovanja znanstveno-raziskovalnega dela ter povečanega vključevanja 
raziskovalnega dela v proizvodnjo. Odločilnega pomena za takšno uveljavljanje 
modernizacije pa je pospešeno vključevanje visoko kvalificiranih kadrov v pro- 
izvodnjo ter izpopolnjevanje meril za delitev dohodka v delovnih organizacijah. 
Modernizacija torej ne more bi,ti kratkotrajna parola, gre namreč za proces 
vnašanja bistvenega kvalitetnega elementa v naš celotni družbenoekonomski 
razvoj, ki ga bodo izvajale na osnovi 'dolgoročnih programov delovne organi- 
zacije ob vsestranski podpori celotne idružbe. Če smo ocenili potrebo po moder- 
nizaciji celotnega gospodarstva in tudi družbenih služb kot eno izmed osnovnih 
razvojnih nalog v bodočem obdobju, to seveda nikakor ne pomeni, da želimo 
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obdržati obstoječo proizvodno strukturo. Nasprotno, ostrejši kriteriji za investi- 
ranje bodo vplivali na to, da se bodo razpoložljiva sredstva vlagala v najbolj 
atraktivna področja, kar pomeni, da se bo vzporedno s tem menjala tudi go- 
spodarska struktuira v smeri uveljavljanja najbolj učinkovite proizvodnje. 

Proces modernizacije v veliki meri podpira dejstvo, da na podlagi že izvr- 
šenih sprememb v sistemu delitve celotnega dohodka s pretežnim delom druž- 
benega proizvoda razpolagajo prav delovne organizacije. Tako bo znašal v pri- 
hodnjih letih skupen delež delovnih organizacij v družbenem proizvodu že 
okoli 66 %, 'delež v skupnih investicijah pa že okoli 70%. Od skupnih investicij 
je le 20% predvideno za nove objekte infrastrukture, ostalih 80 % pa bi bilo 
razpoložljivo za financiranje modernizacije. Takšen razpored sredstev delovnih 
kolektivov lin takšna struktura investicij bosta omogočila hitrejšo obnovo 
zaostalih naprav in uveljavljanje sodobnih tehnoloških postopkov v tesni po- 
vezanosti z vprašanji, ki pomenijo modernizacijo proizvodnje. Modernizacija 
proizvodnje je torej ena izmed osnovnih smeri razvoja, za katero se moramo 
odločiti, če se hočemo- odtrgati od dosedanjega ekstenzivnega in preiti na inten- 
zivni način poslovanja. 

V srednjeročnem planu je dan prav takšen pomen tudi razvoju tistih de- 
javnosti, ki so predpogoj za splošni gospodarski in družbeni napredek 
in katere se v dosedanjem obdobju niso povsem zadovoljivo razvijale ter 
,so s tem zavirale 'doseganje večjih učinkov. Gre predvsem za dejavnosti razvoja 
kadrov in izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela, energetike in pro- 
metnega omrežja. 

Razvoj proizvodnje in družbenih služb je tesno povezan z višjo stopnjo 
izobrazbe in strokovnosti zaposlenih, z razvojem znanstveno-raziskovalnega 
dela in s hitnih uvajanjem izsledkov tega dela v proizvodnji. Od ustreznih 
strokovnih kadrov ter od razvitega raziskovalnega dela je v največji meri od- 
visen celotni, ekonomski in družbeni razvoj. Investicije v vzgojo kadrov in 
v raziskovalno delo pa dobivajo enak pomen kakor vlaganja v sodobna proiz- 
vajalna sredstva. V svoji kadrovski politiki bodo morale delovne organizacije 
zato posvetiti večjo pozornost zboljševanju kvalifikacijske strukture kadrov in 
to predvsem z večjim zaposlovanjem mladine, ki končuje šole in fakultete ter 
z vztrajnim izobraževanjem, specializacijo in strokovnim usposabljanjem de- 
lavcev. 

Napredna kadrovska politika zahteva, da vsaka delovna organizacija v 
okviru svojega razvojnega programa izdela tudi dolgoročni program kadrov. 
Kadrovska politika mora tako postati sestavni del gospodarske in razvojne 
politike v podjetju, kar pomeni, da 'bodo morale predvsem delovne organizacije 
same načrtno in sistematično skrbeti za nove kadre. Proizvodnja in šole pa bi se 
morale med seboj tesno povezati. Le s takšno povezavo vzgojnih ustanov in 
delovnih organizacij bo mogoče vzgojiti potrebno število kadrov in s takšnim 
profilom in znanjem, ki ga zahteva njihovo uspešno uveljavljanje v praksi. 
Iz analiz, študij in anket izhaja, da izobrazbeni nivo predvsem kadrov na vo- 
dilnih strokovnih in drugih strokovnih delovnih mestih ne zadovoljuje. Podatki 
o strukturi strokovne usposobljenosti zaposlenih v nekaterih pomembnih gospo- 
darskih dejavnostih kažejo, da ima v Sloveniji le 35% oseb ustrezno izobrazbo 
na delovnih mestih, za katere se zahteva visokošolska izobrazba in le 37% 
oseb na delovnih mestih, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo. 2e ti podatki 
zadosti nazorno prikazujejo vso ostrino problema. Družbeni plan daje reševanju 
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tega problema vso pozornost. Tako naj bi se trajno večala sredstva za potrebe 
izobraževanja in to hitreje, kot bo naraščal narodni dohodek. 

Za razvoj izobraževanja so usmerjena posebna sredstva iz dopolnilnega 
prometnega davka, predvideni pa so tudi, drugi ukrepi, ki naj bi vplivali na 
hitrejše in uspešnejše izobraževanje. Na podlagi teh ukrepov, zlasti pa s politiko 
delovnih organizacij pri štipendiranju in vzgoji ter z vključevanjem visoko 
kvalificiranih kadrov se računa, da bo prišlo do bistvenega zboljšanja v kvali- 
fikacijski strukturi zaposlenih. Prav tak pomen kot vzgoja in izobraževanje 
visoko kvalificiranih kadrov ima za razvoj proizvodnje in družbenih služb tudi 
raziskovalno delo, ki postaja vse bolj odločujoč činitelj modernizacije gospodar- 
stva in družbenih služb. O pomenu intenzivnejšega vključevanja raziskovalne 
dejavnosti do vseh aktivnosti ne bi podrobneje govoril, ker mislim, da je od- 
visnost pospešenega gospodarskega razvoja in uresničitev nalog gospodarske 
reforme od širše uporabe izsledkov znanstvenega in raziskovalnega dela že 
dovolj jasna in sprejeta. Neobhodno pa je še naprej ustanavljati raziskovalne 
institucije delovnih organizacij v tesni povezanosti s celotnim razvojem proiz- 
vodnje ter smotrno koordinirati delo raznih vrst raziskovalnih organizacij. Prav 
tako kot pri vzgoji kadrov si bo republika tudi pri raziskovalni dejavnosti, mo- 
rala prizadevati, da trajno povečuje sredstva za njen razvoj. Skupna sredstva 
za raziskovalno dejavnost pa naj bi naraščala hitreje kot narodni dohodek. 

V preteklih letih je predstavljalo1 znatno. oviro za uspešnejši razvoj gospo- 
darstva nezadovoljiva preskrba z energetskimi viri, zlasti z električno energijo. 
Problem energetike je dobil zato posebno pomembno mesto v tem planu. Da 
bi zagotovili sredstva za izgradnjo potrebnih kapacitet za proizvodnjo električne 
energije, je republika razpisala v lanskem letu obvezna posojila, s katerimi naj 
bi se omogočilo do leta 1970 povečanje proizvodnje električne energije od 3600 
do 6400 milijonov kWh. 

S takšno proizvodnjo bomo lahko pokrili vse potrebe po električni energiji, 
ustvarjena pa bo tudi, manjša rezerva. Seveda si s tem nimamo namena zago- 
toviti avtarkično preskrbo z električno energijo zato si zagotavljamo tudi 
povezavo z drugimi energetskimi področji zaradi izravnave sezonskih nihanj 
proizvodnje ter ustvarjamo rezerve v primerih izpada večjih elektroenergetskih 
zmogljivosti. Razvoj energetike ni usmerjen samo v količinsko povečanje posa- 
meznih kapacitet hidro energije, temveč igre tudi za tem, da izboljšamo' strukturo 
v proizvodnji in potrošnji energije. Tako. bodo v premogovnikih investirali 
predvsem v modernizaeijoi proizvodnje in za povečanje produktivnosti delaj 
Vzporedno s tem pa se proučujejo ukrepi, da bi zagotovili tudi druge energetske 
vire kot so naftni derivati in naravni plin, ki predstavljajo sodobno in ceneno 
kvalitetno gorivo. 

Naslednje področje, ki je važno, za splošni gospodarski, razvoj in ki ga 
prav tako podpira republika s svojimi sredstvi, je razvoj pronietnega omrežja. 
Modernizacija in izpopolnitev prometnega omrežja je izredno pomembna ža 
nadaljnji razvoj naše republike, sa,j so na tej osnovi, pomembne možnosti za 
zmanjšanje transportnih stroškov in za prometno poveaavo posameznih področij 
med seboj in z drugimi kraji Jugoslavije ter sosednih držav. Urejeno, prometno 
omrežje daje glede na naravne pogoje Slovenije velike možnosti za pridobivanje 
dohodkov tranzitnega prometa in turizma. Z izgradnjo koprske proge bo dobila 
Slovenija gospodarsko zelo pomembno povezavo s pristaniščem v Kopru, kar 
bo omogočilo povečanje prometa na železnici, obenem pa tudi nadaljnjo iz- 
gradnjo tega pristanišča. Z elektrifikacijo glavne proge od Ljubljane do Zagreba 
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se bodo zmanjšali transportni stroški in tx> s tem elektrificirano v Sloveniji že 
okoli 25 °/o vseh železniških prog. S sredstvi, ki jih usmerja republika iz dopol- 
nilnega prometnega davka in s povečanim prispevkom za ceste od pogonskega 
goriva, kar je bilo uveljavljeno v letošnjem letu, bo izboljšana materialna 
osnova za programiranje cestnih del in za racionalno porabo sredstev, za boljše 
vzdrževanje cest in postopno izboljšanje obstoječe cestne mreže in cestnih po- 
vezav. Še vedno je 33 °/o cest prvega in drugega reda v Sloveniji makadamskih. 
S sredstvi prispevka za ceste ter s sodelovanjem neposrednih interesentov bi 
lahko v tem obdobju modernizirali vsaj polovico teh cest. 

Razvoj ostalega gospodarstva in družbenih služb bo odvisen predvsem od 
realnosti njihovih programov, od sredstev, s katerimi razpolagajo^ posamezne 
dejavnosti in od prelivanja teh sredstev med samimi delovnimi organizacijami 
in s pomočjo bančnega sistema- Republika bo s svojimi sredstvi, intervenirala 
samo pri razvoju tistih dejavnosti, katerih akumulativnost je še premajhna, da 
bi mogle samostojno financirati svoj razvoj, oziroma katerih razvoj bo morala 
glede na njihovo pomembnost posebej spodbujati, kot so kmetijstvo, turizem 
in gozdarstvo. Srednjeročni plan se ni povsem odločno opredelil za vse tiste 
dejavnosti, katerih razvoj naj bi posebej podpirali zato, ker imamo v vsaki 
dejavnosti takšne delovne organizacije, ki bodo v okviru splošnega koncepta 
intenzifikacije proizvodnje, z modernizacijo in z uveljavljanjem kvalitetnega 
faktorja našle možnosti za realizacijo svojega razvojnega programa in s tem 
prispevale k dosegi ciljev tega srednjeročnega plana. Ce pa upoštevamo obsto- 
ječe pogoje in zmogljivosti ter njihovo perspektivo za nadaljnji razvoj, pa bi 
mogli kot najpomembnejše dejavnosti, ki bodo v tem obdobju odločilno vplivale 
na razvoj, opredeliti modernizacijo in rekonstrukcijo industrije, s poudarkom 
na metalurgijo, motorno industrijo s proizvodnjo tovornih avtomobilov, elektro 
industrijo s poudarkom na proizvodnji elementov za elektroniko in avtomatiza- 
cijo, ter kemično industrijo s poudarkom na bazično industrijo'; nadalje, go- 
zdarstvo z lesno in papirno industrijo, kmetijstvo, turizem in promet ter nekatere 
dlruge storitvene dejavnosti. 

Osnovni, problem gozdarstva je neusklajenost med proizvodnimi zmoglji- 
vostmi gozdarstva in kapacitetami za predelavo lesa. Zato bo težišče razvoja 
gozdarstva v tem, da izboljša izrabo razpoložljivih proizvodnih možnosti gozdnih 
skladov ter z načrtnim urejanjem plantaž hitro rastočega drevja usposobimo 
degradirana gozdna zemljišča za intenzivno proizvodnjo, in da na ta način 
zagotovimo zadostne količine lesa za predelavo. V ta namen bo posebno po- 
membno združevanje sredstev neposrednih uporabnikov lesa ter gozdnih gospo- 
darstev, kar naj omogoči, ustrezno koncentracijo sredstev ter njihovo usmerjanje 
na tista področja, ki so sposobna za intenzivno gozdno proizvodnjo. 

S spremembami odnosov v cenah in z ukrepi ekonomske politike so ustvar- 
jeni pogoji, da se tudi v kmetijstvu ustali trajen porast proizvodnje in da se 
v večji meri usmerja k modernizaciji in k industrijskemu načinu proizvodnje. 
To se posebej nanaša na 'družbena posestva, ki, so že postala pomemben nosilec 
razvoja modeme proizvodnje blaga za tržišče. Za hitrejši razvoj kmetijske pro- 
izvodnje bo' posebno važno vključevanje v proizvodno sodelovanje ne samo 
zadrug, temveč tudi kmetijskih posestev industrijskih podjetij ter trgovine in 
turizma. S sodelovanjem vseh teh partnerjev bo mogoče doseči hitrejši razvoj 
kmetijske proizvodnje ter tudi koncentracijo sredstev za financiranje razvoja. 

Glede na dosedanje zaostajanje vlaganj in proizvodnje se daje v planu 
poseben poudarek razvoju sadjarstva ter modernizaciji prometa s kmetijskimi 
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pridelki. Na ta način naj bi, v perspektivi ponovno oživeli sadjarsko proizvodnjo. 
Z izgradnjo skladišč, hladilnic in podobno pa naj bi zagotovili izboljšanje pre- 
skrbe tržišča s kmetijskimi, pridelki. 

Posebno ugodni so v Sloveniji pogoji za razvoj planinskega, pomorskega in 
zdraviliškega turizma. Slovenija je še posebej pomembna kot tranzitno turi- 
stično območje, saj prihaja prek Slovenije okoli 80 '°/» vseh inozemskih turistov, 
ki potujejo v Jugoslavijo. Takšnemu karakterju, stacioniranega in prehodnega 
turizma borno morali prilagajati tudi naše turistične kapacitete in na tej osnovi 
doseči maksimalne učinke pri povečevanju narodnega dohodka in deviznega 
priliva. Perspektivni plan računa z ambicioznimi programom, razvoja turističnega 
prometa, saj je predvideno-, da bi se devizni priliv povečal od 23 na 73 milijonov 
dolarjev. Kljub temu, da republika predvideva 51 milijonov novih dinarjev 
sredstev, s katerimi razpolaga za razvoj turizma, pa bo potrebno- za realizacijo 
takšne projekcije iskati še dodatne finančne vire. 

Turistični karakter Slovenije, bližina meje z razvitim maloobmejnim pro- 
metom! ter razvita industrija dajejo pogoje tudi za uspešen razvoj trgovine, 
kot akumulativne dejavnosti, ki bi lahko na tej osnovi v vedno večji meri 
vplivala tudi na razvoj drugih gospodarskih dejavnosti kot so kmetijstvo, 
industrija, obrt, turizem, zunanja trgovina itd. 

Pri izvajanju programa modernizacije in programa razvoja posameznih 
dejavnosti dobiva prelivanje akumulacije med delovnimi 'organizacijami domi- 
nantno vlogo. V prizadevanjih za boljšo organizacijo proizvodnje, pripada prav 
gotovo pomembno mesto specializaciji in kooperaciji. Prav s tem pa je najtes- 
neje povezano neposredno finančno sodelovanje ali. celo integracija posameznih 
podjetij kot pot, po kateri bo možno najracionalneje modernizirati tudi tehnično 
opremljenost naših podjetij in programirati skladen razvoj medsebojnih pove- 
zanih in odvisnih gospodarskih panog. 

Prav glede tega nimamo ustreznih rešitev v sistemu in zakonodaji, ki bi 
dolgoročno in stabilno urejevala odnose med partnerji v finančni integraciji 
niti ni v podjetje še dovolj globoko prodrlo- prepričanje, da sta poslovno sode- 
lovanje in integracija edina pot, ki lahko zagotovita obstoj in razvoj večine 
panog v slovenskem gospodarstvu. Za realizacijo konceptov razvoja bo zato 
izredno pomembno sestavljanje ustreznih -dolgoročnih programov posameznih 
delovnih organizacij in njihovih grupa-cij, ki -bi, reševali glavne probleme razvoja 
na omenjenih osnovah. Ze v teh programih -bi morali zajeti in upoštevati, koope- 
racijo z drugimi proizvajalci in delitev -dela. To pa zahteva tesnejše povezovanje 
proizvajalcev v okviru interesnih grupacij že -pri sami izdelavi razvojnih pro- 
gramov. Pri realizaciji takšnih razvojnih programov (bodo morale imeti banke 
posebno pomembno vlo-go. Tu se z vso ostrino postavljata dva problema. Na eni 
strani je še vedno nezadostno povezovanje delovnih organizacij v cilju speciali- 
zacije in kooperacije v proizvodnji in delitvi dela, v -drugi pa razdrobljena 
bančna organizacija, ki zato ni v zadostni meri usposobljena in finančno zadosti 
močna, da bi mogla zadovoljivo intervenirati pri financiranju razvoja posamez- 
nih dejavnosti oziroma, da bi lahko koncentrirala na prostovoljni osnovi in z 
upoštevanjem interesov delovnih organizacij večja finančna sredstva. Zato mo- 
ramo pričakovati, da fo-odo sama gospodarska praksa in novi pogoji kreditnega 
sistema v najbližji bodočnosti narekovali vse večje medsebojno sodelovanje in 
povezovanje na področju bančništva. Tak razvoj integracije in bančništva bomo 
morali tudi vsestransko podpirati, ker je v interesu hitrejšega in uspešnejšega 
gospodarskega razvoja. 
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Ze pri samem sestavljanju predloga plana prav tako pa tudi v dosedanjih 
razpravah so se pogosto pojavljale dileme in vprašanja, če plan ni preveč ambi- 
ciozen, zlasti glede predvidevanja stopnje rasti proizvodnje. Taka vprašanja se 
pojavljajo zlasti zato, ker v letu 1966, kot prvem letu, ki se vključuje v sred- 
njeročni plan, razvoj celotne proizvodnje zaostaja za predvidevanji. Stopnja 
rasti družbenega proizvoda za obdobje srednjeročnega plana je v resnici Raz- 
meroma visoka, saj bi se gibala med 7,5 in 8,5 °/o na leto. Treba pa je omeniti, 
da smo dosegli v preteklem obdobj.u znatno višje stopnje in to v letih 1957 do 
1960 11,6 °/o, ter v letih 1961 do 1964 10%. Predvidena stopnja rasti za per- 
spektivno obdobje, četudi visoka, je torej nižja od že dosežene v preteklem 
razdobju. Predpostavljamo tudi, da bodo novi pogoji gospodarjenja v večji meri 
vplivali na boljše izkoriščanje zmogljivosti, materiala, na boljšo kakovost pro- 
izvodnje in hitrejše prilagajanje proizvodnje tržišču, ter na hitrejše obračanje 
sredstev in podobno. Poleg tega pa moramo upoštevati, da bomo še naprej 
vlagali pomembna sredstva za financiranje razvoja. 

Investicije v osnovna sredstva v gospodarstvu, čeprav bi naraščale nekoliko 
počasneje kot doslej, bi dosegle v petih letih znesek blizu 11 milijard novih di- 
narjev, ter bodo zlasti v pričakovanju zboljšanja učinkovitosti vlaganj imele 
odločilen vpliv na razvoj proizvodnje. Tudi gibanje razvoja proizvodnje v letu 
1966, čeprav je zaostajala za predvidevanji, še ne opravičuje dvomov o realnosti 
ocenjenega porasta družbenega proizvoda. 

Ze sam prehod na nove pogoje gospodarjenja je moral povzročiti določene 
probleme in zastoje v proizvodnji. Dejstvo, da se je dinamika industrijske 
proizvodnje v lanskem letu postopno že začela izboljševati, saj je znašal indeks 
v prvem polletjiu 102,5, v dragem polletju 105,5, decembra pa že 106,6, dopušča 
oceno, da se po začetnih težavah ponovno približujemo normalnejšemu narašča- 
nju industrijske proizvodnje. 

V kmetijstvu je predviden letni porast proizvodnje po stopnji 4,5 %>. To 
je stopnja, ki ne pomeni izrednega porasta, posebno če upoštevamo, da je pri 
nas izhodiščni nivo proizvodnje še vedno relativno nizek, o čemer pričajo nizki 
hektarski pridelki in slaba proizvodnost živinoreje. 

Bistveno za predvideni porast proizvodnje so novi, odnosi cen po reformi, 
ki dopuščajo proizvajalcem znatno višje dohodke in jih spodbujajo k večji 
proizvodnji, obenem pa ji omogočajo tudi ustrezna vlaganja. Zadržujejo se tudi 
nekateri, instrumenti, ki podpirajo razvoj kmetijske proizvodnje kot so regresi 
na gnojila in na kmetijske stroje ter premije za mleko. Podatki za leto 1966 
kažejo, da je ponovno narasla poraba umetnih gnojil, ki je 3 leta nazadovala, 
zboljšala pa se je tudi uporaba kvalitetnih semenskih materialov. Vse to dopušča 
oceno, da tudi stopnja rasti kmetijske proizvodnje ni prenapeta. Pri oceni stop- 
nje rasti moramo izhajati tudi iz tega, da bi nizka stopnja imela vrsto1 negativ- 
nih posledic za naš nadaljnji razvoj, zlasti glede razvoja osebne potrošnje i,n 
razvoja družbenih služb. Zato moramo tudi ob pogojih stabilizacije izkoristiti 
vse možnosti, da dosežemo optimalni porast proizvodnje in da izkoristimo vse 
sile za doseganje maksimalnih ekonomskih učinkov. 

Stabilizacija gospodarstva ne sme pomeniti njegove stagnacije, temveč 
njegov nadaljnji uspešni in hitri razvoj, seveda ob pogojih stabilnih odnosov 
med proizvodnjo in potrošnjo, nikakor pa ne v pogojih inflacije. Mislim, da 
z nekaj besedami ni moč dovolj poudariti pomena povečanega vključevanja 
našega gospodarstva v svetovno tržišče, od česar je prvenstveno odvisna realnost 
predvidenega razvoja proizvodnje in potrošnje. 
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Želel bi poudariti samo to, da predlog plana računa z nadaljnjim hitrim 
porastom izvoza blaga in storitev, ki naj bi naraščal po stopnji 13 do 15 °/o na 
leto. Pri tem dobivajo še posebej pomembno mesto devizni dohodki od turizma, 
ki bi naraščali celo po stopnji 26 %> na leto. Takšna usmeritev proizvodnje bi 
znatno vplivala na povečanje izvoza slovenskega gospodarstva, saj bi v letu 
1960 izvažali že okoli 14 do 15'°/o vrednosti celotne proizvodnje nasproti 11% 
v letu 1965. 

Predvidena stopnja rasti celotne proizvodnje, četudi nekaj nižja kot že do- 
sežena v preteklih letih, pomeni še vedno intenzivni gospodarski razvoj. Vendar 
pa ta stopnja v skladu z načeli stabilizacije našega gospodarstva hkrati pomeni 
ob politiki zmernejše rasti proizvodnje tudi politiko usmeritve vseh oblik po- 
trošnje v okviru dejainsko razpoložljivih sredstev. V skladu s tem ne moremo 
več vnaprej sprejemati nobenih fiksnih in. izoliranih obveznosti glede rasti 
posameznih oblik potrošnje, kajti vse oblike potrošnje so neposredno odvisne 
od rezultatov materialne proizvcidnje. 

Kolikor bomo dosegli boljše učinke in hitrejši razvoj, v toliko se bodo- 
uspešneje realizirale tudi koncepcije razvoja posameznih dejavnosti splošne 
potrošnje. 

Osnovni cilj plana je hitrejši in stabilnejši porast življenjskega standarda- 
Skladno s predvidenim razvojem. produktivnosti, dela bi osebna potrošnja pre- 
bivalstva še nadalje hitro naraščala in se povečevala v tem obdobju za okoli 
50 °/o ali za 9 °/o na leto-. Porast osebnih dohodkov bo povzročil pomembne spre- 
membe v strukturi potrošnje, kar bi bistveno vplivalo tudi na razvoj proiz- 
vodnje in izvoza. Osebna poraba bo postala tako vse pomembnejši faktor 
materialne zainteresiranosti neposrednih proizvajalcev v borbi za višjo pro- 
duktivnost dela, za boljšo organizacijo dela, za uporabo sodobne znanosti in 
tehnike, za izboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih, za stimulativno 
nagrajevanje v delovnih organizacijah itd. Glede porasta potrošnje zastopa 
plan stališče, da ni mogoče povečevati obremenitve gospodarstva, če hočemo 
izpolniti naloge, ki so začrtane z reformo. To pomeni, da tudi družbene službe 
lahko računajo v globalu z naraščanjem, sredstev, skladno s stopnjo rasti druž- 
benega proizvoda, da pa bodo v okviru tega imele določene službe prednost, 
predvsem izobraževalno in raziskovalno delo, delno pa tudi kulturne dejavnosti. 

Taka povezanost družbenih služb z razvojem gospodarstva obenem pomeni, 
da te ne obravnavamo več kot izolirana področja porabe, temveč kot sestavni 
del razvoja oziroma kot pogoj za razvoj gospodarstva v povezavi z njegovimi 
potrebami in možnostmi. 

Četudi so v preteklem obdobju izdatki za posamezne dejavnosti družbenih 
služb dosegli že visoko raven, pa materilno stanje posameznih družbenih služb 
še vedno ni zadovoljivo. Neugodni učinki in visoki izdatki se izražajo predvsem 
v močnem porastu izdatkov za socialno zavarovanje, v visokem številu učencev 
in študentov, ki ne dokončujejo študija, v nezadostno prilagojenih učnih pro- 
gramih za potrebe gospodarstva in družbenih služb, v neustrezni organizaciji 
šolstva itd. Razloge za tako stanje je treba iskati v neracionalni potrošnji, ki 
po eni strani presega realne možnosti gospodarstva in razpoložljivih sredstev, 
po drugi strani pa ne omogoča učinkovitega poslovanja posameznih družbenih 
služb. 

Srednjeročni plan sicer predvideva razširitev materialne baze posameznih 
družbenih služb v skladu z razvojem proizvodnje, vendar pa bo trajno' osnovo 
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za razvoj tako kot v gospodarstvu tudi na področju družbenih služb treba 
iskati predvsem v boljši organizaciji in povečani produktivnosti dela. 

Tovarišice in tovariši poslanci! S predloženim srednjeročnim, planom se 
skušamo vključevati na vseh področjih v naloge, ki jih postavlja pred nas 
gospodarska in družbena reforma- Zato bi lahko rekli, da je ta plan v svojem 
bistvu programi izvajanja reforme. In ker gre pri reformi za bistvene kvalitetne 
spremembe v gospodarskem in družbenem življenju, dobiva plan še prav po- 
seben pomen. Realizacija teh nalog se kaže tako v politiki razvoja proizvodnje 
in produktivnosti kot v politiki umiritve porasta potrošnje na vseh sektorjih, 
kar naj doprinese k realizaciji politike stabilizacije. Dalje gre za naloge v po- 
litiki dosledne vezave rasti osebnih dohodkov z rastjo produktivnosti dela, v 
politiki naraščanja posameznih oblik potrošnje, skladno z ustreznimi material- 
nimi sredstvi ter v močnem porastu zunanje trgovine, kar naj prispeva svoj 
delež k postopni rasti konvertibilnosti »dinarja. 

Eden od pomembnih ukrepov, ki naj prispeva k izvrševanju načel gospodarske 
reforme, so tudi napori za sanacijo republiškega proračuna, ki ima vrsto nepo- 
ravnanih obveznosti iz preteklih let. Dosedanja ekspanzija proračunske potrošnje 
ter omejitev potrošnje, ki jo je narekovala in povzročila gospodarska reforma, 
so privedli do pojava precejšnjih dolgov, ki jih moramo poravnati v najkrajšem 
času in uporabiti za te namene sredstva, s katerimi razpolaga republika. Gotovo 
je, da plačilo1 starih dolgov s sredstvi, ki so namenjena pravzaprav za finan- 
ciranje razvoja, povzroča določene težave, ker bi z njimi lahko reševali druge 
bolj pereče probleme naše izgradnje. Toda dosledno urejanje obveznosti iz 
preteklosti je največjega pomena za nadaljnji razvoj proizvodnje, za stabilnost 
poslovanja republike, zlasti pa za normalizacijo poslovanja zavodov in bank, ki 
jim republika dolguje ta sredstva. Ne glede na plan in obveznosti republike 
ima zato poravnava starih obveznosti tudi širši ekonomski pomen in pomeni 
konsolidacijo finančnega poslovanja v republiki nasploh. To pa seveda hkrati 
pomeni za bodoče bistveno spremembo v naši proračunski politiki, ki mora izi- 
izhajati dosledno' s stališča usmerjanja potrošnje v okviru sredstev, s katerimi 
razpolagamo. To' bo zahtevalo ukrepe za racionalizacijo potrošnje na vseh pod- 
ročjih, ki se financirajo' iz proračunskih sredstev, ter uvajanje sodobnega poslo^ 
vanja. Tudi nekatera druga področja splošne potrošnje bodoi morala podvzemati 
zelo odločilne ukrepe, da uskladijo oibseg svojega poslovanja z razpoložljivimi 
sredstvi. V tej zvezi bi želel poudariti zlasti probleme, ki se že vrsto let pojav- 
ljajo na področju socialnega zavarovanja, kjer smo dosegli visoko ekspanzijo 
potrošnje oziroma prekomerno naraščanje izdatkov nad razpoložljivimi sredstvi. 
Z ukrepi, ki so bili sprejeti na tem področju v zadnjem času, so dane možnosti, 
da se tudi tu doseže večja racionalnost v potrošnji ter da se uskladijo izdatki 
z razpoložljivimi sredstvi. 

V tej zvezi bi želel omeniti nekatere momente v zvezi s splošno gospodarsko 
politiko in z gospodarskim sistemom, ki (bodo vplivali na položaj in način gospo- 
darjenja delovnih organizacij. Mislim, da smo v gospodarskem sistemu, delno 
v konkretnih odločitvah, delno pa v načelih že našli tiste rešitve, ki ustrezajo 
sedanji stopnji družbenih odnosov in da glede tega ne obstajajo pomembnejše 
dileme. Določena vprašanja so pred neposredno rešitvijo, ker so nam načelna 
izhodišča že poznana. 

Na področju kreditnega sistema se bo s prehodom od kvalitetne na kvan- 
titetno kontrolo omejila funkcija Narodne banke predvsem na urejanje kreditov. 
Tako bodo postale poslovne banke osnovni nosilci politike kreditiranja gospo- 
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darstva in bodo lahko uveljavile selektivnejšo kreditno politiko ter financirale 
predvsem razvoj tistih delovnih organizacij, ki s svojim poslovanjem zagotav- 
ljajo večje rezultate v proizvodnji in večjo rentabilnost poslovanja. Takšna 
kreditna politika bo' dopuščala večje možnosti razvoja sposobnejšim podjetjem, 
zaostrila pa bo problem poslovanja podjetij, ki delujejo na meji rentabilnosti 
in ki niso sposobna za vključevanje v mednarodno menjavo. Tudi sprejeti 
instrumentarij zunanje trgovine in deviznega režima zaostruje pogoje poslovanja 
delovnih organizacij s postopno liberalizacijo zunanjetrgovinske menjave in 
to predvsem z odpravo zaščite tistih proizvajalcev, katerih reprodukcijski stroški 
so previsoki, da bi se lahko vključili v nove pogoje poslovanja. 

Odprava zaščite se bo odrazila tudi pri proizvajalcih raznih surovinskih 
in reprodukcijskih materialov, kolikor niso konkurenčni z inozemskimi do- 
bavitelji. 

Večji uvoz izdelkov za široko potrošnjo- bo prav tako- povzročal težkoče 
domačim proizvajalcem pri plasiranju njihovih proizvodov, kolikor njihova 
kvaliteta in cene ne bodo konkurenčne. V teh osnovnih smereh bo delovalo 
tudi postopno- sproščanje cen posameznih proizvodov, kar naj ne pomeni mož- 
nosti za povečanje cen, temveč odpravljanje določene zaščite, ki jo nudijo prav 
administrativne omejitve cen posameznih proizvodov. 

O vprašanjih, ki se pojavljajo v zvezi z razvojem sistema razširjene repro- 
dukcije, smo že govorili. Želel bi ponovno poudariti samo še to, da bo dograditev 
ustreznih metod za prelivanje kapitala, oziroma za financiranje razširjene 
reprodukcije, nujni pogoj, ne samo za uspešno izvedbo modernizacije, temveč 
tudi za uvajanje sodobnejše organizacije v proizvodnji in poslovanju. 

Za' nadaljnji razvoj gospodarstva bo izrednega pomena tudi revalorizacija 
osnovnih sredstev, ki bo dala možnosti za takšno formiranje sredstev, ki bo 
ustrezalo amortizaciji osnovnih sredstev, obenem pa dopuščalo tudi večjo sa- 
mostojnost delovnih organizacij pri politiki njihove obnove in rekonstrukcije 
ter realnejše formiranje dohodka. 

Po 'dosedanjih ocenah bi se v Sloveniji na osnovi revalorizacije povečala 
vrednost osnovnih sredstev za 32 °/o, amortizacija pa za 28 %. S takšnim po- 
večanjem amortizacije se bo pri nekaterih 'delovnih organizacijah nujno pojavilo 
vprašanje rentabilnosti poslovanja, ki bo z vso ostrino postavilo zahteve po 
izboljšanju gospodarjenja. 

Ob vseh nakazanih spremembah v sistemu, ki so neposredno- pred nami 
ali pa se že uvajajo, se postavljata pred nas in pred vse delovne organizacije 
predvsem dve osnovni nalogi: 

prvič, da se uspešno vključujemo v nove pogoje gospodarjenja, ki jih na- 
rekujejo te spremembe, in 

drugič, da aktivno sodelujemo pri njihovem nadaljnjem izpopolnjevanju. 
Naloge, ki se postavljajo pred nas v naslednjem obdobju, so nedvomno zelo 

ambiciozne. Upoštevati pa moramo, da gre za normalen in stabiliziran razvoj 
proizvoidnje in potrošnje. Učinke skušamo doseči predvsem z intenzivnim gospo- 
darskim razvojem in z racionalnejšim trošenjem sredstev. Hkrati skušamo 
reševati vrsto problemov, kot je stabilizacija gospodarstva, povečanje standarda, 
povečanje izvoza, ustvarjanje pogojev za intenziviranje gospodarjenja in 
podobno- 

Izvršitev teh nalog zahteva vsestransko sodelovanje vseh faktorjev v pro- 
cesu proizvo'dnje in potrošnje ter polno mobilizacijo odgovornosti in discipline 
gospodarstva in vseh družbeno-političnih sil. Zaradi posebne vloge, ki jo- ima. 
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v našem nadaljnjem razvoju delavsko samoupravljanje in komunalni sistem, 
se skuša ta plan v največji meri opirati prav nanje oziroma na njihove od- 
ločitve v uresničevanju in izpolnjevanju nalog na njihovem področju. 

Sestavni del tega perspektivnega plana so instrumenti za njegovo uresni- 
čitev zlasti zakoni, ki jih je Skupščina sprejela že v lanskem letu, in sicer 
zakon o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektro-energetskih objektov 
v letih 1966—1970, zakon o obveznem deponiranju določenih sredstev v podjetju 
za proizvoidnjo in prenos električne energije ter zakon o zagotovitvi dopolnil- 
nih sredstev za dokončanje elektro-energetskih objektov. 

Ti. zakoni so bili sprejeti že pred sprejetjem srednjeročnega plana zato, da 
bi se pravočasno zagotovila sredstva za izgradnjo elektroenergetskih objektov 
ter za rekonstrukcijo premogovnikov. 

Prav teko je bil že v lanskem letu sprejet zakon o dodatnem davku na 
promet blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka zato, da bi se 
pobiranje tega prometnega davka lahko pričelo v začetku letošnjega leta in da 
bi s tem zagotovili sredstva, ki so potrebna za namene določene v tem zakonu. 

Skupščini predlagamo danes kot sestavni del srednjeročnega plana še 
predlog zakona o usmeritvi Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 
do 1970. S tem zakonom se usmerja uporaba sredstev, ki izvirajo iz, anuitet 
odpravljenih družbenih investicijskih skladov. Skupna sredstva, ki se usmerjajo 
s tem zakonom, znašajo 240 milijonov novih dinarjev. Razporeditev teh sredstev 
je v skladu s smernicami srednjeročnega plana ter s politiko sanacije repu- 
bliških financ in obveznosti, o katerih sem že govoril. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega sveta predlagam, da 
Republiški zbor in Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije razpravljata o 
predlogu 'družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 ter o pred- 
logu zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v letih 1966 do 1970 ter ju sprejmeta. 

Predseduj oči Tine Remškar: Z obrazložitvijo srednjeročnega druž- 
benega plana, ki. jo je dal predstavnik Izvršnega sveta, zaključujem skupno sejo 
obeh zborov. Zbora bosta nadailjevala delo na ločenih sejah. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 10.05. Seja Republiškega zbora se je 
nadaljevala ob 10.07.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Predlog družbenega plana je kot pristojni odbor obravnaval odbor za družbeni 
plan, finance in proračun, ki je dal ziboru pismeno poročilo'. Prav tako pa je 
predlog družbenega plana obravnavala zaikonodajno^pravna komisija, ki je 
zboru dala tudi pismeno poročilo. Pismeno so nam bila predložena tudi mnenja 
Socialno-zdravstvenega, Organizacijsiko^političnega in Prosvetno-kulturnega 
zbora. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati k poročilu še ustno 
obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Miran Cvenk, poročevalec odbora 
za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora. 

Miran Cvenk: Tovaiišioe in tovariši poslanci! Odbor za 'družbeni plan, 
finance in proračun Republiškega zbora je na skupni seji z odborom za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora dne 17. 1. 1967 
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obravnaval pripombe in mnenja vseh odbornikov Republiškega zbora in mnenje 
Rrosvetno-kultunnega zbora k predlogu družbenega plana razvoja v SR Slo- 
veniji v letih 1967 'do 1970. 

O tej obravnavi je bilo zboru predloženo poročilo, iz katerega izhaja, da je 
bilo sprejeto precej amandmajev, katere so predlagali, posamezni odbori, ki 
so o planu razpravljali in ki jih je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
tudi v večini primerov sprejel. 

Na današnji seji dne 2. 2. 1967 sta odbora za družbeni plan,, finance in 
proračun Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora razpravljala o spremembah in dopolnitvah, ki 
jih je k sprejetim amandmajem sprejela zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije. Odbora sta se s pripombami te komisije strinjala. 

Odbora sta tudi obravnavala mnenje Organizadjsko-političnega zbora in 
Socialno-zdravstvenega zbora, ki sta jih poslala našemu zboru. V razpravi o 
mnenju Organizacijsfco-političnega zbora sta odbora ugotovila, da so vsi pred- 
logi oziroma amandmaji zbora že upoštevani v amandmajih, ki so jih predlagali 
odbori Republiškega zbora. 

Odbora sta sprejela naslednje spremembe in dopolnitve, ki jih je v svojem 
mnenju predlagal Soeiaino-zdravstveni zbor: 

38. stran: Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Velik porast izdatkov za zdravstveno* zavarovanje je predvsem posledica po- 
večanja pravic v zdravstvenem zavarovanju, ekstenzivnega razvoja zlasti osnov- 
ne zdravstvene službe, njene razdrobljenosti in funkcionalne nepovezanosti, 
porasta materialnih stroškov ter prenašanja obveznosti za financiranje preven- 
tive in razširjene reprodukcije od družbeno-političnih skupnosti na sklade zdrav- 
stvenega zavarovanja«. 

Besedilo zadnjega odstavka oziroma prvega odstavka na 39. strani se na- 
domesti z naslednjim besedilom: »V obveznem zdravstvenem zavarovanju 
kmetov so bile s 1. 1. 1966 uveljavljene bistvene spremembe; znatno je bil 
povečan obseg pravic, uveljavljeno pa je bilo načelo samofinanciranja in samo- 
upravljanja zavarovancev. V prihodnje bo treba rešiti predvsem problem kroga 
zavarovancev, obsega pravic, financiranja in kritja primanjkljajev. Nadaljnji 
razvoj tega zavarovanja pa je odvisen od ekonomske zmogljivosti zasebnega 
kmetijstva in njegovega napredka.« 

41. stran: Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Na investicijskem področju so bila doslej značilna znatna vlaganja za razši- 
ritev osnovne zdravstvene službe. Po letu 1958 je bila taka razširitev potrebna 
zaradi ukinitve privatne zdravniške prakse. Ker pa je bil razvoj tega omrežja 
premalo koordiniran, je sedaj osnovna zdravstvena služba predimenzionirana 
in razdrobljena. Močno pa je zaostajala izgradnja kapacitet v bolnišnicah, ker 
temu problemu pravočasno ni. bila posvečena zadostna skrb.« 

V to besedilo je naš odbor vnesel določene redakcijske popravke. 
42. stran: Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, 'da se glasi: »Zdrav- 

stveni zavodi osnovne zdravstvene službe se bodo v svojem delu 'bolj usmerili 
v razvijanje aktivnega zdravstvenega varstva, zlasti še medicine dela, v razvi- 
janje dispanzerskih metod dela zdravstveno-prosvetne. vzgoje prebivalstva ter 
v zdravljenje na domu in v domovih za stare ljudi. Sedanjo materialno bazo 
predvsem osnovne zdravstvene službe je treba prilagoditi potrebam zdravstve- 
nega varstva in zagotoviti tako povezovanje in sodelovanje zdravstvenih za- 
vodov, da bi optimalno izrabljali prostore, kadre in opremo.« 

2 
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Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Pri nadaljnjem 
programiranju razvoja zdravstvene službe, predvsem bolni šnicmh kapacitet bo 
treba upoštevati medicinsko neustrezno izkoriščenost nekaterih posteljnih kapa- 
citet, neizkoriščenost nekaterih zavodov osnovne zdravstvene službe ter proces 
preusmeritve namembnosti obstoječih posteljnih kapacitet. Nadalje bo treba 
upoštevati spremembe glede zdravljenja v zdraviliščih ter določene kapacitete 
vključiti v bolnišnični posteljni fond. Znotraj razpoložljivih bolnišničnih ka- 
pacitet bo treba nameniti več prostora za travmatologijo in bolezni staranja, 
ki. po ugotovljeni obolevnosti in demografskih spremembah v strukturi pre- 
bivalstva in zaposlenih zavzemajo čedalje večji obseg. Del splošnih zmogljivosti 
pa bi morali nameniti tudi za potrebe socialnega in otroškega varstva.« 

V tem odstavku je naš odbor črtal vsebino v zaklepaju v 2. vršiti zaradi 
tega, ker je ta vsebina že poudarjena v sami vsebini tega odstavka. 

Odbora sta razpravljala tudi o amandmaju, ki ga je predložil poslanec 
Republiškega zbora Milan Ravbar, v Gospodarskem zboru pa poslanec Edo 
Komočar. Odbora sta se z vsebino predloženega amandmaja strinjala in sta 
ga sprejela v naslednjem besedilu: 

Stran 67: Za zadnjim pomaknjenim odstavkom se 'doda nov stavek, ki se 
glasi: »V okviru energetske bilance se bo proučil položaj premogovništva v SR 
Sloveniji, kar naj da orientacijo za nadaljnji razvoj oziroma za preusmeritev 
dejavnosti delovnih organizacij iz tega področja.« 

Z vsemi amandmaji, ki jih je sprejel odbor na današnji skupni seji z od- 
borom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora, 
se predstavnik Izvršnega sveta strinja. 

PtrećLsedmik Tine Remškar: Želi poročevalec zakonodaj no-pr avne ko- 
misije poročilo še ustno obrazložiti? (Ne-) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo šeli 
besedo? Besedo ima inž. Ivica Kavčič. 

Inž. Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi 
bd se omejila na tisti del družbenega plana, ki obravnava energetiko. Sicer je 
z amandmajem, ki ga je predložil poslanec Milan Ravbar, delno že odgovorjeno, 
kljub temu pa bi prebrala to, kar sem imela namen povedati. Namreč, čudi me, 
da je iz naše poslanske terminologije popolnoma izginila beseda rudarstvo. 
Rudnike smo enostavno razdelili na metalurgijo in energetiko, kot da to ni pa- 
noga, ki ima svoje specifičnosti in skupne značilnosti in bi se morala zato po- 
sebej obravnavati. Še bolj pa me motijo številke. Ne morem namreč razumeti, 
da se bo v tako kratkem času in v tolikšni meri spremenila struktura porabe 
v energiji, in sicer, da bi padla poraba premoga od 68 na 38 % ter porasla 
poraba nafte in plina — ne vem, če so pri tem še vedno mislili na alžirski 
plin — od 17 na 44 °/». Pri tem nimam jasne predstave, ali so tt viri energije 
za nas res ekonomični,. Popolnoma se strinjam1 z izvajanjem inž. Malija iz Ve- 
lenja, ki odgovarja na intervju Gospodarskega vestnika naslednje: »Premogarji 
in še posebno mi lignitarji se dobro zavedamo, da se bodo in da se morajo 
v prihodnjosti vključevati tudi v našo energetiko in v naše gospodarstvo novi 
viri in da bodo bolj ekonomični tudi nadomestili oziroma izpodrinili dražje. 
Vendar zahtevamo, da bo to vključevanje sledilo šele tedaj in po taki dinamiki, 
kot to pokažejo kompleksne ekonomske študije za smotrno in za resnično eko- 
nomičnost, pri tem obvezno upoštevajoč tudi nacionalno ekonomiko. Kratka 
razlaga tega: če uvajamo v naše gospodarstvo nove energetske vire, nafto, njene 
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derivate ter zemeljska plin in pri tem zapiramo premogovnike, oziroma zmanj- 
šujemo njihovo proizvodnjo1, moramo nujno obravnavati in upoštevati vse pred- 
nosti in koristi, ki jih dobimo z novimi viri. in jih izraziti v vrednosti na eni 
strani in vse težave in škodo, ki jo imajo zaradi tega premogovniki, izguba 
narodnega dohodka, ustanavljanje novih delovnih mest, prekvalifikacija ru- 
darjev, tudi izraziti v vrednosti na 'drugi, strani. Le tako dobimo' primerljive 
vrednosti, ki jih lahko> objektivno presodimo, kaj je dobro in kaj je bolje. 
Popolnoma jasno in logično je, da bo resnična racionalna ekonomika opravi- 
čevala nadomeščanje samo v takšni meri in takrat, kadar bodo ekonomični 
efekti na eni strani lahko krili in nadomestili vse izgube na 'drugi strani.. Ne 
spuščam se v vprašanje deviz, pravične paritete in drugih posegov, ki so pri nas 
tudi v eri gospodarske reforme še vedno možni, in ki lahko v nerazčiščenih in 
nepreciziranih, to se pravi še vedno vse preveč zakompliciranih in zameglenih 
medsebojnih odnosih, zelo pristransko in neekonomično ekonomizirajo. Zado- 
voljiva rešitev teh problemov ne sme in ne more biti samo stvar premogovnikov, 
temveč šinše 'družbene skupnosti.-« To je konec citata. 

Upam, da j e predlagatelj plana postavil te številke v plan na podlagi nekega 
ekonomskega izračuna. Mislim, da bi bilo prav, da zanje zvemo, preden glasu- 
jemo in zato prosim, da nas z njimi seznani. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Miroslav Karribič. 

Miroslav Kambič: Tovairišice in tovariši poslanci! V predlogu 'druž- 
benega plana razvoja Socialistične republike Slovenije v letih od 1966 do 1970 
je tudi rečeno, da se bo zdravstveno zavarovanje zasebnih kmetijsikih proiz- 
vajalcev izpopolnilo in da se bodo proučile možnosti za ureditev njihovega 
pokojninskega zavarovanja. Predlog družbenega plana smo prejeli pravočasno, 
tako da smo lahko z njegovo vsebino neposredno' seznanjali naše volivce, imeli 
pa smo tudi možnost slišati mnenje in pripombe občinskih skupščin. Volivci se 
seveda najraje vključujejo v razprave glede tistih vprašanj, ki jih neposredno 
zanimajo. Ker je struktura volivcev, ki jih zastopam v tem zboru, pretežno 
kmečka, je bilo največ predlogov in pripomb glede zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Dovolite mi, da nekaj teh misli, posredujem temu forumu. 

Določilo o tem vprašanju je v predlogu plana zelo kratko, lahko bi rekel da 
celo preiskopo na pomembnost in problem, ki se na tem področju pojavlja. Po- 
polnoma se strinjam in menim, da bo zdravstveno zavarovanje kmetov treba 
čimprej proučiti in ga v marsičem tudi spremeniti. S spremembami oziroma 
z dopolnitvami ne smemo dolgo odlašati, kajti na eni strani se nam pojavljajo 
v skladih za zdravstveno zavarovanje kmetov primanjkljaji, ki nenehno na- 
raščajo, na 'drugi strani pa kmetje zavarovanci s sedanjim sistemom, stanjem in 
obsegom zdravstvenega zavarovanja niso povsem zadovoljni, zlasti ne po uvedbi 
novega sistema samofinanciranja v tem zavarovanju. Poslanci, ki živimo in 
delamo na terenu, zlasti v kmetijskih predelih, to razpoloženje med volivci 
opažamo in ga lahko dnevno spremljamo. Zlasti se ostro postavlja vprašanje 
kroga plačevalcev prispevka v sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov. Če 
imamo pred očimi dejstvo, da je kar 54% kmečkih davčnih zavezancev, to je 
zemljiških posestnikov, ki po sedanjem sistemu zdravstvenega zavarovanja 
kmetov ne plačujejo v ta sklad ničesar, potem je razumljiva zahteva ostalih 
46 <Vo kmečkih posestnikov, naj se plačuje v sklad zdravstvenega zavarovanja 
kmetov od celotnega zemljišča, ne glede na to, kje lastnik zemlje dela in s čim 
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se sicer ukvarja. Postavlja se vprašanje, ali ima načelo samofinanciranja svojo 
objektivno materialno osnovo samo pri sedanjem krogu kmečkih zavarovancev. 
Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje kmetov ne bomo smeli obravnavati 
ločeno od vprašanja celotne ekonomske moči in problematike našega kmečkega 
proizvajalca. Menim, da bi pri tem ne smeli mimo proučitve prelivanja aku- 
mulacije v preteklem in sedanjem obdobju. Potrebna bi bila kompleksna in 
verjetno tudi. sociološka analiza kmečkih zavarovancev, ki bi nam omogočila, 
da bi se laže odločili za obseg in obliko zdravstvenega in pokojninskega zava- 
rovanja kmetov, bi najbolj ustrezala objektivnim ekonomskim in družbenim 
pogojem današnje stopnje našega razvoja. Menim, da bi morali pri spremembi 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov širše in globlje proučiti to proble- 
matiko in šele po temeljitem pretresu z zavarovanci oziroma samoupravnimi 
organi zavarovancev sprejeti spremembe omenjenega zakona. Informacija re- 
publiškega sekretariata za delo, ki smo jo svoječasno prejeli, nakazuje vrsto 
vprašanj, ki jih bo treba razčistiti. Izvršni svet SR Slovenije naj bi predlagal 
ustreznemu zveznemiu organu, da se v zveznem zakonu o kmečkem zavarovanju 
spremenijo nekatera osnovna izhodišča in načela tako, da bi (bilo republikam 
prepuščeno več pravic, da samostojneje uredijo zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje kmetov. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo. Besedo ima to- 
variš Franc Lubej. 

Franc Lubej: Tovairišice in tovariši poslanci! Čeravno nisem imel 
namena, se vendarle oglašam z nekaj besedami o tisti naši gospodarski dejav- 
nosti, ki je v planu, našla bolj skromno mesto, posebno še, kar zadeva materi- 
alna sredstva, ki jih z vzporednimi akti plana usmerjamo v gospodarstvo — to 
je o kmetijstvu. 

Z ukrepi gospodarske reforme ima kmetijstvo res precej boljši materialni 
položaj, vendar pa so sredstva, ki jih za njegov razvoj usmerja republika za 
prihodnje 4-letno obdobje, nizka, saj znašajo komaj 40 milijonov N din. Toda 
ne bi rad kakorkoli ustvaril vtisa, da se skušam na tem mestu boriti za večja 
sredstva, ki naj bi jih republika usmerjala v ta namen in to iz preprostega 
razloga, ker poznam, kakšne so možnosti republike. Vendar pa bi rad opozoril 
na nekaj drugega. Podatki, namreč kažejo, da smo v vsem času po vojni večino 
sredstev, namenjenih za kmetijstvo, investirali v živinorejsko proizvodnjo, v 
sadjarstvo pa smo letno namenili le 2 do 5fl/o od skupnih za kmetijstvo razpo- 
ložljivih sredstev. Približno isti obseg razpoložljivih sredstev kakor za sadjar- 
stvo, smo letno namenjali v izgradnjo skladišč in hladilnih prostorov za kme- 
tijske pridelke. Nikakor ne zanikam nujnosti dosedanjih prioritetnih vlaganj 
v živinorejo, toda z leta so v proizvodnji posameznih kmetijskih pridelkov 
nastala tako občutna neskladja, da imamo danes resne posledioe na trgu in s 
tem tudi v strukturi prehrane prebivalstva. Rad bi opozoril na to, da. smo bih 
pred vojno in še nekaj povojnih lert močni izvozniki sadja, danes pa praktično 
sadja več ne izvažamo. K temiu dodajam še to, da kvalitetnega sadja, predvsem 
jabolk na domačem trgu skoraj ne zasledimo. Cene jabolkam na domačem trgu 
glede na njihovo slabo kvaliteto že zdavnaj niso v nobenem razmerju s cenami 
v sosednih državah. Poleg tega je danes vlaganje v nove sadne nasade najbolj 
ekonomično in rentabilno od vseh kmetijskih investicij. Primera dveh malih 
slovenskih sodobnih plantaž kažejo, da je produkcijska cena jabolk pri njih od 
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80 do 120 S din za kg, na trgu pa plačujemo izredno slabo kvaliteto celo preko 
400 S din za kg. 

Želel bi opozoriti na dejstvo, da je sadjarstvo v zasebnem sektorju kme- 
tijstva malosne že v celoti propadlo. Vojna in povojna leta so prinesla celo vrsto 
uničujočih sadnih bolezni, katerim se nismo resno uprli. Drevesa so stara in 
dotrajana, podvržena menjajoči se rodnosti na vsakih nekaj let in še to v malih 
količinah in izredno slabi, kvaliteti. Tri četrtine skupne proizvodnje jabolk ni 
sposobna za trg in za ljudsko prehrano. Iz tega pridelka se proizvaja jabolčnik 
in žganje. Zasebni kmetje skoraj ne obnavljajo več sadovnjakov. Razlog je v 
precej dragi obnovi, saj stane 1 ha sodobnega sadovnjaka od 3 do 4 milijone 
S din. Po sedanjih predpisih pa zasebni kmet dolgoročnih kreditov za te namene 
praktično tudi ne more dobiti. 

V preteklih letih srno se orientirali na velike sodobne plantaže, ki pa jih 
zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo mogoče ostvariti. Centraliziran režim 
kreditiranja kmetijskih investicij po natečajih Jugoslovanske kmetijske banke 
v Beogradu je bil prilagojen splošnim jugoslovanskim potrebam. Po tej poti 
smo, da bi pridobili svoj delež iz zveznih kreditov, tudi veliko večino kmetijstvu 
namenjenih sredstev republike in delovnih organizacij vlagali v druge kmetij- 
ske dejavnosti, zelo malo pa smo vlagali v sadjarstvo, kjer iimamo najboljše 
naravne in ekonomske pogoje in največje težave na tržišču. Okoli 800 do< 1000 ha 
res dobrih plantažnih intenzivnih sadovnjakov pa še zdaleč ne odtehta tiste 
proizvodnje, ki nam je v zasebnem sektorju propadla, zlasti še, ker na ponovno 
vzpostavitev večje in bolj kakovostne proizvodnje v zasebnem sektorju ni 
računati. 

Sosednja Avstrija je od leta 1948 povečala proizvodnjo jabolk za 2,4-krat, 
Češkoslovaška za dvakrat, Francija za dvakrat, Madžarska za petkrat, Zahodna 
Nemčija za dvakrat, medtem ko je Jugoslavija in tudi Slovenija ostala v glav- 
nem na isti ravni, kakor prej. V Sloveniji smo pridelali v 1939. letu 40 kg, v 1954. 
letu 20 kg, v 1965. letu 6,6 kg in v letu 1966, ko je bila nekoliko boljša letina 16,8 kg 
jabolk na prebivalca. Se slabši pa so rezultati pri odkupu jabolk. V letu 1959 smo 
odkupili 12,4 kg, v 1962. letu 10,4 kg, v 1965. letu 4,6 kg in v 1966. letu 6,8 kg ja- 
bolk na prebivalca. Ti podatki, ki sem jih dobil v statističnem letopisu in iz dru- 
gih virov, kažejo, da mnogo hitreje pada odkup, kakor pa proizvodnja. Jabolka so 
namreč tako slabe kvalitete, da jih odkupijo le Vs, preostale 4/s pa gredo za 
industrijsko predelavo, večina pa kakor rečeno, za jabolčnik ali žganje; veliko 
sadja pa na žalosit ostane tudi v sadovnjakih. 

Potrošnja sadja je v SR Sloveniji izredno nizka in ni v nikakršni primer- 
javi s potrošnjo v inozemstvu. V celotni strukturi življenjskih stroškov 4-članske 
družine dosega poraba presnega in predelanega sadja od 3,1 % v letu 1964 do 
3 °/o v letu 1961 vseh stroškov. Ta odstotek znaša v sosednjih državah od 
5 do 10°/o. 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora je zato predlagal, da 
se z zakonom usmerjena sredstva republike za razvoj gospodarstva v obdobju 
1966 do 1970 namenjena kmetijstvu, v višini 40 milijonov N din, uporabijo le 
kot udeležba k investicijam v sadjarstvo in za izgradnjo skladišč za kmetijske 
pridelke. 

Poleg že navedene utemeljitve, o čemer sem prej govoril, bi tak predlog 
argumentiral, še z naslednjimi ugotovitvami: 

Proizvodni, ciklus v sadjarski proizvodnji je dolgotrajen in zahteva pri- 
prave' zemlje in saditev dve leti ter do polne rodnosti še nadaljnjih 5 do 6 let- 
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Ker bodo sredstva v višini 40 milijonov novih 'dinarjev za kmetijstvo v smislu 
2. člena omenjenega zakona na razpolago šele z letom 1968 pomeni, da bi sa- 
dovnjaki, urejeni v letih 1968 do 1971 dajali proizvodnjo šele v letu 1976 in 
dalje. Zato ni. verjeti napovedi v tabeli 49 dokumentacije k srednjeročnemu 
planu, po kateri naj bi že v letu 1970 dvignili proizvodnjo sadja od sedanjih 
50 na 115 tisoč ton in potrošnjo po prebivalcu od 31 na 46 kilogramov. 

V naši republiki imamo v programu ureditev novih sadovnjakov na ca. 
2500 ha. Predračunska vrednost te investicije znaša za osnovna in za obratna 
sredstva 89 milijonov novih dinarjev. Če bo k omenjeni investiciji prispevala 
Jugoslovanska kmetijska banka v Beogradu 40 'do 50 °/o, o čemer se, kolikor 
mi je znano, vodijo razgovori, potem bi morali investitorji, to so kmetijska 
gospoidarstva, zadruge, gospodarska banka in ostale banke, prispevati Okoli 45 
do 55 milijonov novih dinarjev. Investitorji pa so na žalost kmetijske organi- 
zacije na takih kmetijskih področjih, ki nimajo ali pa imajo izredno malo 
lastnih sredstev. Zato bi morala republika prispevati iz usmerjenih sredstev 
vsaj 25 do 30 milijonov novih dinarjev. Poleg tega bi rad .povedal še to, da se 
v sadjarsko razvitih državah za 1000 vagonov nove proizvodnje sadja vzporedno 
gradi od 600 do 660 vagonov skladiščnih kapacitet, od tega približno 30 %> 
hladilnih prostorov za sadje in tudi za druge kmetijske pridelke, ki jih imamo, 
žal zelo malo. To pomeni, da omenjenih 40 milijonov novih dinarjev kot ude- 
ležba republike, niti ne zadošča za financiranje programa z,a intervencijo za 
pospeševanje proizvodnje in za tržišče, kar bi glede na tako pičla sredstva v 
naslednjem štiriletnem obdobju očitno moral biti naš namen. Četudi naš odbor 
s svojim predlogam v celoti ni uspel, pa bi po mojem mnenju bilo treba ome- 
njena sredstva republike uporabiti predvsem za nove sadovnjake in skladišča 
ter hladilnice za kmetijske pridelke, saj so te naložbe, kot sem že prej rekel, 
v sedanjem času najbolj rentabilne, obenem pa smo dolžni prebivalstvu zago- 
toviti zdravo in primerno prehrano. 

Da je slovensko sadje res odlične kvalitete, nam priča tudi podatek, da so 
slovenski proizvajalci iz svojih Skromnih malih plantaž v letu 1966, na sejmu 
sadja in zelenjave v Novem Sadu, prejeli kar 17 od skupno 24 podeljenih 
kolajn. 

Če takoj začnemo izvajati program obnove sadjarstva, o katerem sem 
govoril, bomo lahko sadove tega programa uživah oziroma začeli dobro in 
cenejše sadje komzumirati v dobi izvajanja tretjega srednjeročnega plana, torej 
od leta 1976 dalje. Zato menim., da je sadjarstvu, v tem in v naslednjem ob- 
dobju res potrebno posvetiti največjo pozornost. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Bi morda tovariš Jamar odgovoril na vprašanje inž. Ivice Kavčič? (Da.) 
Besedo ima Mirko Jamar. 

Mirko Jamar: Odgovoril bi na vprašanje, ki je bilo postavljeno glede 
realnosti predvidene strukture potrošnje posameznih vrst energetskih virov. 

Ta struktura je bila sestavljena na osnovi energetskih bilanc, iz katerih 
izhaja predvsem naslednje: 

Ze v uvodnem ekspozeju sem omenil, da bomo s predvideno proizvodnjo 
električne energije zagotovili naše potrebe do leta 1970, in je torej iz tega 
vidika energetska bilanca pravilno postavljena. Predvidena potrošnja in obseg 
proizvodnje premoga se bo gibala v okviru ocenjenih potreb do leta 1970. 
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Ocene potreb po premogu so pri nas, kot drugod v svetu podobne, tako da 
raste poraba premoga veliko počasneje, kot potreba ostalih vrst goriv. Pred- 
videno je, da bi se skupna proizvodnja premoga povečala od približno 6 na 7 
milijonov ton, kar kaže na določen manjši porast proizvodnje v tem obdobju, 
zlasti če upoštevamo rekonstrukcije in modernizacijo proizvodnje, ne pa pove- 
čanje kapacitet premogovnikov- 

Naraščajoča poraba nafte in naftnih derivatov v strukturi energetskih 
virov izhaja predvsem iz sprememb potreb in preusmeritve posameznih po- 
trošnikov. Promet, ki je velik potrošnik energetskih virov, se je povečal v zad- 
njih petih letih po stopnji 5,5 °/o na leto. V okviru tega pa se povečuje javni 
cestni promet za 21,7 %> na leto. To je tista dejavnost prometa, ki rabi izključno 
naftne derivate in se povečuje -po izredno visoki stopnji. Tak porast prometa 
že sam po sebi narekuje potrebo po mnogo večjih količinah naftnih derivatov. 
Pa tudi železnica, kot velik potrošnik premoga, menja vrsto energije, ki jo je 
do sedaj uporabljala in prehajala od premoga na elektriko in na nafto. Prav 
tako se močno preusmerja v svoji potrošnji gospodinjstvo od premoga na olje 
in podobna goriva. V precejšnji meri se preusmerja tudi industrija na druge 
vrste goriva in prehaja od potrošnje premoga na nafto in naftne derivate ter 
podobno. Energetska bilanca, tako kot je sestavljena, je pravzaprav rezultat 
predvidenih potreb po posameznih vrstah goriv, zato ne bi bilo mogoče 
podvzemati nobenih ukrepov, da bi to bilanco predrugačili. Taka je sedanja 
usmeritev potrošnikov posameznih vrst energije, taka je v merilu celotne Jugo- 
slavije in do takšne prihaja tudi drugod po svetu. 

Odgovoril bi na vprašanje v zvezi s socialnim zavarovanjem oziroma zdrav- 
stvenim zavarovanjem kmetov, glede katerega so v pripravi spremembe zakona 
v tem smislu, kot je predlagal poslanec Kamibič Predlog zakona je že obravnaval 
Zvezni Izvršni svet in bo verjetno sprejet v mesecu februarju. 

Glede problemov na področju kmetijstva, ki so bili danes obravnavani, 
memiim, da je treba vsekakor upoštevati, da se lastna sredstva kmetijstva po- 
večujejo in da bo predvsem v tem okviru treba iskati sredstva za financiranje 
razvoja. Mislim pa, da je tako v kmetijstvu kot tudi na drugih področjih treba 
iskati možnosti za prelivanje sredstev, oziroma angažiranje sredstev v druge 
dejavnosti,. Za razvoj kmetijstva 'bi mogoče prišla v poštev sredstva trgovine 
ali neke podobne dejavnosti, kjer je večja akumulacija sredstev. 

Republika je za potrebe kmetijstva od razpoložjivih sredstev namenila 
maksimalna sredstva, treba pa bo iskati še drugih možnosti in aranžmajev za 
financiranje predvidenega programa. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog družbenega 
plana za razvoj Slovenije v letih 1966 do 1970 podpiram v celoti. Pri tem 
menim, da se bodo Skupščina, zlasti pa Izvršni svet Skupščine, republiški upravni 
organi, vrsta znanstvenih inštitutov, zavodov in drugi znašli pred izredno po- 
membnimi nalogami za uresničevanje nalog izvirajočih in družbenega plana. 
Za usklajeno dejavnost gospodarskega in družbenega razvoja je izredno po- 
membno, da vsi činitelji, tako v republiki, kot tudi drugod, čimprej pristopijo 
k temeljiti in podrobni obdelavi programov dela. V določeni meri predvideva 
to tudi sam predlog družbenega plana. Glede na značaj našega plana in njegovih 



24 Republiški zbor 

nalog, ki so v veliki meri tudi sanacijskega značaja in zato, ker je na neka- 
terih področjih bodoči priliv sredstev v pretežni meri že dolgoročno vnaprej 
angažiran in ker so na Slovenskem problemi zelo raznovrstni, je pogramiranje 
konkretnih nalog in opredelitev teh nalog med posamezne organe in dejavnike 
izredno pomembno. Omenim naj, da smo glede tega na nekaterih področjih v 
gospodarstvu in v družbenih dejavnostih že dosegli velik razvoj. Pred nami pa 
je vendarle še vrsta vprašani, o katerih se bomo morali podrobneje dogovarjati. 
Eden od teh je na primer davčna politika, ki naj v perspektivi postopoma zgubi 
pomen fiskalnega instrumenta in vse bolj pridobiva na pomenu kot instrument 
tekoče in dolgoročne ekonomske politike. 

Prav tako je še vrsta problemov, ki sploh niso razčiščeni, niti sistemsko 
urejeni kot na primer: kadrovski problemi, kvalifikacij sika struktura kadrov itd. 
Zelo značilne so pri tem velike razlike med strukturo slovenskega prebivalstva 
sploh in kvalifikacijsko strukturo v gospodarstvu itn družbenih službah. Zal 
ne razpolagamo z vsemi podatki in z ustreznimi analizami, da bi ugotovili 
vzroke in izvor teh razlik. Izboljševanja kvalifikacijske strukture smatramo za 
enega od zelo pomembnih pogojev za uspešno uresničevanje družbenega plana. 
Nekatere pojave samo ocenjujemo, ne sprejemamo pa jasnih in konkretnih 
zaključkov, ki bi koristili praksi. 

Prav tako se približujemo vrsti sistemskih rešitev na področju socialnega 
zavarovanja. Tudi, tu je še mnogo neznank, s katerimi se bomo morali srečati. 

Če k temu dodamo, da je gospodarski sistem še v veliki meri nedodelan 
zlasti na področju deviznega poslovanja zunanjetrgovinskega režima, kredi- 
tiranja itd., potem so naloge, ki izhajajo iz tega družbenega plana, tem večje. 
Zato menim, da se bodo odgovorni organi morali lotiti podrobnega programi- 
ranja in •Usklajevanja vseh možnosti in zastaviti vse sile za čim boljše uresniče- 
vanje družbenega plana, o katerem danes razpravljamo. 

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

Inž. Ivica Kavčič: Želela bi pravzaprav nadaljevati z razpravo glede 
problema rudarstva. Z odgovorom, ki, sem ga dobila, nisem zadovoljna. Ce 
izhajamo iz sedanje porabe posameznih vrst energije in če na tej osnovi opi- 
ramo naša predvidevanja o bodočih potrebah, potem temu planu ne moremo 
pripisovati neke usmerjevalne funkcije. Pri tem bi hotela opozoriti na to, da 
se včasih preveč opiramo na podatke, recimo o< potrošnji, ki niso povsem 
sigurni. Na veliko govorimo o alžirskem plinu, o virih na/fte in o podobnih 
virih, kar zavaja potrošnike energije. Energetika ni tako enostaven problem, 
da bi podjetja lahko svoje naprave v proizvodnji poljubno menjala in se pre- 
usmerila od ene na. drugo vrsto energije, na primer od plina na premog. 
Medtem pa smo že določen rudnik zaprli in ga ne bomo mogli čez noč zopet 
odpreti. S tem bi hotela opozoriti, da bi morali ta vprašanja bolj načrtno reše- 
vati. V zvezi s tem je bil predložen amandma, ki ga je sprejel odbor za proiz- 
vodnjo in promet, da bi se vprašanja usmeritve porabe energije resno pre- 
mislila in tudi bolj načrtno obravnavala. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Prosim, kdo še želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo 
in dajem predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 
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1970 na glasovanje. Najprej bomo glasovali po poglavjih, nato pa še o predlogu 
plana v celoti. 

Dajem najprej na glasovanje prvo poglavje: »Izhodiščne osnove«. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanca dvignejo roko.) Je kdo> proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje drugo poglavje: »Splošni okviri razvoja«. Prosim, kdo 
je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Dajem na glasovanje tretje poglavje: »Zaposlovanje in produktivnost dela«. 
Prosim, kdo je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje četrto poglavje: »Regionalni razvoj in urbanizacija«. 
Prosim, kdo je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje peto poglavje: »Življenjski standard«. Prosim, kdo je 
za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Dajem na glasovanje šesto poglavje: »Splošni pogoji razvoja«. Prosim, kdo 
je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal' 
(Eden.) 

Dajem na glasovanje sedmo poglavje: »Modernizacija«. Prosim, kdo je za? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo prote? (Nihče.) Se je kdo vzidržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje osmo poglavje: »Vključevanje v mednarodno delitev 
dela«- Prosim, kdo je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

' Dajem na glasovanje deveto poglavje: »Proizvodna usmeritev«. Prosim, kdo 
je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Dajem na glasovanje deseto poglavje: »Financiranje razširjene reproduk- 
cije«. Prosim, kdo je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje enajsto poglavje: »Ukrepi republike pri usmerjanju 
družbenoekonomskega razvoja do leta 1970.« Prosim, kdo je za? (Vsi poslanci 
dvignejo roko-) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor izglasoval družbeni plan razvoja SR 
Slovenije v letih 1966—1970 po posameznih poglavjih. 

Dajem predlog 'družbenega plana v celoti na glasovanje. Prosim, kdor je 
za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog družbenega plana razvoja 
SR Slovenije v letih 1966—1970. 

Preden bi prešli na 3. točko dnevnega reda, odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.35-) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sredstev 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 do 1970. 
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Pretilog zakotna je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta Mirko Jamar je zakon obrazložil skupaj z 2. točko dnev- 
nega reda. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še posebno obrazložitev? 
(Ne želi.) 

Predlog zakona je kot pristojni odbor obravnaval odbor za družbeni plan, 
finance in proračun in dal 2lboru pismeno poročilo; Prav tako je predlog zakona 
obravnavala tudi. zakonodaj no-pravna komisija. Ali želita poročevalca odbora 
in komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želita.) Prosim poročevalca odbora, 
da se izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k prvemu in šestemu 
členu predloga zalkona. Ali se pripombe sprejmejo? (Da.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Štefan 
Novak. 

Štefan Novak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K predlogu zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu v letih 1966 do 1970, ki določa znesek 40 milijonov novih dinarjev za 
področje kmetijstva, želim pripomniti naslednje. Površine, ki so po programu 
predvidene za obnovo sadovnjakov, se razprostirajo na področju severovzhodne 
Slovenije na območju bivših okrajev Maribora in Celja. 

Kmetijske organizacije imajo svoja zemljišča na področjih, ki so poznana 
kot proizvodni okoliš za proizvodnjo sadja. Od deset sadnih proizvodnih okolišev 
Slovenije je na omenjenem področju kar pet proizvoidnih okolišev, ki so 
prvenstveno namenjeni za proizvodnjo zimskih jabolk. Severovzhodno pod- 
ročje Slovenije ima odlične naravne pogoje za proizvodnjo jabolk, saj je to 
področje že od nekdaj slovelo kot glavni proizvajalec kvalitetnega siadja zlasti 
jabolk. Štajerska jabolka so zaradi svoje oidlične kvalitete že od nekdaj poznana 
doma in na tujem. Sadovnjaki tega področja so v času med obema vojnama 
dajali vsako leto stotine vagonov visoko kvalitetnega sadja za izvoz. Danes so 
izrojeni in zaradi pojavov bolezni in škodljivcev ter slabe oskrbe večinoma 
uničeni. Pridelki so zelo nizki. Pridelano sadje pa je nekvalitetno in v glavnem 
primerno le za predelavo, delno za potrebe domačega trga, medtem ko za izvoz 
zaradi slabe kvalitete sploh ne pride v poštev. 

Statistika sicer še vedno izkazuje velike površine pod sadovnjaki. Vendar 
pa nam te številke zaradi opisanega stanja teh sadovnjakov ne povedo ničasar. 
V teh nasadih proizvodnja ni ustaljena, pač pa se opažajo iz leta v leto velika 
nihanja pridelka, kakor tudi rapidno padanje pridelkov. Kmetijske organizacije 
tega področja so po osvoboditvi obnovile več tisoč hektarov sadovnj akov, vendar 
tudi mnogi od teh sadovnjakov niso več ustrezali sodobnim načelom plantažne 
proizvodnje. Večinoma so bili to travniški nasadi za sajenje po plastnicah. Pri 
obnovi teh nasadov je vedno zmanjkalo investicijskih sredstev za njihovo do- 
končno ureditev naprav, poti, cest, objektov za vodo in za ostalo oskrbo. Te 
nasade je torej bilo težko oskrbovati, zlasti pa v njih izvajati učinkovito zaščito. 
Zato je bilo tudi kvalitetno sadje v teh nasadih zelo težko pridelati, ali pa 
vsaj z velikimi stroški. 

Kmetijske organizacije so z dodatnimi vlaganji v rekonstrukcijo najboljših 
nasadov posebno za napravo obdelovalnih poti skušale urediti tako, da bi bilo 
tudi te nasade možno vključiti v intezivno sadj'arsko proizvodnjo. V zadnjih 
letih pa so kmetijske organizacije tega področja že pristopile k urejanju so- 
dobnih plantažnih nasadov, v katerih bo možno uporabljati mehanizacijo in s 
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tem, spričo vse večjega [pomanjkanja in podražitve delovne sile, omogočiti 
rentabilno in intenzivno proizvodnjo. 

Prve plantaže, urejene po sodobnem načinu so že obrodile in so rodile 
tudi v letfih 1965 in 1966, ko so bili pogoji za proizvodnjo kvalitetnega sadja 
silno težavni. Velik in kvaliteten pridelek na plantažah tega področja je dober 
dokaz, da je v strnjenih plantažnih nasadih možna redna proizvodnja sadja- 

Kot naslednja faza sodobne obnove sadovnjakov, ki jo obravnava program 
Socialistične republike Slovenije do leta 1970, predvideva ureditev 2500 ha plan- 
tažnih nasadov jablan. Ta področja so razdeljena na štiri saidne okoliše, pri 
čemer bodo gospodarske organizacije, ki delujejo v teh okoliših, nosilec po- 
trebnih kreditov. 

Skupna površina intenzivnih nasadov se bo s predvideno obnovo 2500 ha 
povečala od sedanje 2108 ha na 4608 ha ali za 118 °/o. Ko bodo nasadi, predvideni 
za obnovo, začeli v letu 1975 roditi, bodo intenzivni nasadi tega področja, pri 
povprečnem pridelku 200 metrskih stotov na ha, dajali, letno 92 tisoč ton 
kvalitetnega sadja. Predvideni plantažni nasadi so torej locirani ob glavnih pro- 
metnih zvezah severovzhodne Slovenije in oib glavnih mednarodnih zvezah, ki 
povezujejo sosednjo Avstrijo z našo deželo. Vse okrajne in občinske ceste in 
odcepi teh cest so dobro utrjeni. Objekti segajo tako rekoč do teh utrjenih 
cest, oziroma odcepov. Zato bo pri obnovi nasadov potrebno urediti le notranjo 
komunikacijsko omrežje v samih nasadih ter glavne dovozne ceste od cestnega 
omrežja do nasadov. 

Zaradi same lokacije ob glavnih prometnicah tega področja, po katerih iz 
leta v leto vse bolj narašča tudi turistični promet, bodo bodoči obnovljeni, 
nasadi obenem tudi okras pokrajine, saj bodo iz sedanjih propadajočih starih 
nasadov nastale velike površine urejenih plantažnih nasadov. 

Naj omenim, da je to področje bogato tudi s turističnimi zdraviliškimi 
centri, kot so: Slatina Radenci, Pohorje, Rogaška Slatina, Dobrna, Laško, Rimske 
Toplice, Cateške toplice itd. Ti centri privabljajo vse leto veliko število domačih 
in inozemskih turistov ter zdraviliških gostov. Neposredna bližina sadnih plan- 
taž bo zagotovila tudi redno preskrbo teh turističnih centrov s kvalitetnim 
sadjem. 

Za predvideno obnovo so sredstva zagotovljena v višini 40 milijonov novih 
dinarjev. V te investicijske stroške so zajeti, le izdatki za ureditev .komunika- 
cijske mreže, za nasade ter izdatki za priključitev posameznih objektov na glavno 
komunikacijsko omrežje. Kot je že predgovernik tovariš Luibej omenil, so za to 
namenjena sredstva premajhna, vendar se bodo morala poiskati lokalna sredstva, 
da bodo gospodarske organizacije prišle do sredstev in. te svoje načrte uresničile 
po predvidenem načrtu do leta 1970. 

Plasma predvidenih pridelkov jabolk je zagotovljen, saj na domačem tr- 
žišču že nekaj let primanjkuje kvalitetnega zimskega sadja. Potrošnja sadja je 
bila zadnja leta povprečno 38 kg na potrošnika, medtem ko je potrošnja v Slove- 
niji znašala le 45 kg na osebo-. Glede na predvideno povečanje narodnega do- 
hodka in življenjskega standarda je pričakovati, da se bo potrošnja do leta 1970 
povečala približno 50 kg na osebo. Spričo stalnega pomanjkanja kvalitetnega 
sadja na domačem tržišču, čigar potrebe smo zadnja leta krili z uvozom jabolk, 
je z gotovostjo pričakovati, da bo prodaja predvidenih količin kvalitetnega 
sadja, ki ga bodo dajale nove plantaže, na domačem tržišču zagotovljena. 

Ce pomislimo, da smo v letu 1965 porabili v Jugoslaviji za uvoz jabolk 
396 tisoč dolarjev, od tega za Slovenijo 52 800 dolarjev, potem je investicija 
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za obnovo nasadov interesantna tudi glede na našo plačilno bilanco, saj bodo 
ti nasadi zmanjšala aM pa celo izključili uvoz jabolk, ter tako našemu gospodar- 
stvu prihranili dragocene devize. Glasoval bom za predlog zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi. se 
nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala. Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o> usme- 
ritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 do 1970. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o programu za financiranje regionalnega prostorskega pla- 
niranja SR Slovenije za leto 1967. 

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

Ermin Kržičnik: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci! 
Dovolite, da na kratko dani nekaj dodatnih pojasnil k predlogu odloka. 

Prvič, treba je pojasniti, da je ta odlok prehitel zakon o regionalnem 
planiranju v Sloveniji, ki bo predložen v obravnavo na eni prihodnjih zasedanj 
Skupščine. Predlog odloka že upošteva nekatere postavke iz omenjenega pred- 
loga zakona, ki je sedaj pred obravnavo v Izvršnem svetu, Mislim, da to ne bo 
motilo. 

Drugič, želel bi izraziti splošno zadovoljstvo vseh tisitih, ki se ukvarjajo 
s takšnim načinom; in s takšno metodo obravnavanja posameznih problemov, 
kakor tudi njihovo in naše mnenje, da je to zares velik premik in velik korak. 
Nadalje bi izrazil prepričanje vseh tistih, ki bodo delali na tem, da bomo v 
stanju izdelati in predložiti tej Skupščini skorajšnje rezultate. 

Prav tako je treba povedati, da je to nadaljevanje obsežnega procesa, ki se 
je doslej odvijal na razhčnih točkah v neorganizirani obliki, odslej naprej pa 
se lahko nadaljuje na podlagi te pravne norme, oziroma po tem odloku in v 
okviru finančnih sredstev v organizirani formi. 

Vse amandmaje, ki so jih dali posamezni odbori in zakonodajno-pravna 
komisija, je predlagatelj sprejel. Zato prosim poslance Republiškega zbora, da 
predloženi odlok o financiranju regionalnega planiranja sprejmejo. Hvala lepa! 

•Predsednik Tine Remškar: Predlog cdlofca sta obravnavala odbor za 
družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta 
dala zboru pismeni poročili. Ali želita daiti še ustno poročilo? (Ne) Pričenjam 
razpravo-. Kdo želi besedo'? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog .odloka, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci, dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo' vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o pro- 
gramu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije za 
leto 1967. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o delnem finančnem, programu za financiranje projektiranja 
novih cestnih odsekov. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Svetka Kobala. Ali želi tovariš Kobal dati k 
predlogu še ustno obrazložitev. (Ne.) Hvala. 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita 
poročevalca še ustno poročati? (Ne.) 

Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije. (Amandma sprejema.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče-) Ker ne želi nihče, 
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor 
je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor so- 
glasfio sprejel predlog odloka o delnem finančnem programu za financiranje 
projektiranja novih oestnih odsekov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za posojilo, 'ki bo v letu 1967 
uporabljeno za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov. 

Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstvanika določil Svetka Kobala. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
predlog sklepa še ustno utemeljiti? (Ne.) Hvala lepa. Predlog sklepa sta obrav- 
navala odbor za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna 
komisija. Oba sta zboru dala pismeni poročili. Ali želita poročati še ustno? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. 

Prosim, kck> želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je 
za predloženi sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti,? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zibor soglasno sprejel predlog sklepa o pre- 
vzemu poroštva za posojilo, ki bo v letu 1967 uporabljeno za financiranje pro- 
jektiranja novih cestnih odsekov. 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 7. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o izvedbi ankete o porabi 
prebivalstva v SR Sloveniji. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Rajka Kiauto. Ah želi predstavnik Izvršnega sveta 
predlog odloka še ustno obrazložiti? (Želi.) Prosim. 

Raj ko Kiauta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K obrazložitvi odloka o izvedbi te ankete bi ne imel kaj bistvenega dodati. 
Vendar, ker je že predvčerajšnjim sprejel ta odlok Organizacijsko-politični zbor 
in sprejel tudi amandma, ki je bil predložen, predlagam, da se 1. člen tega 
odloka v prvem stavku spremeni tako kot je bil na imenovanem zboru sprejet. 
Namesto od »10- februarja do 10. aprila,« naj se vstavi »v prvi polovici leta 
1967. bo v Sloveniji.. Spremembo utemeljujem s tem, da je šele zdaj postalo 
bolj jasno, da bodo v drugi polovici aprila volitve, zaradi tega se lahko zgodi, 
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dia bi bili v težavah z izvedbo te ankete. Glede sprememb, -ki jih je sprejel 
še Organizacijsko^politični zbor, pa predlagam, da jih v istem besedilu sprejme 
tuđi Republiški, zbor. 

Dovolite mi samo še nekaj besed k obrazložitvi. Da lahko spremljamo živ- 
ljenjske stroške, oziroma da lahko izračunavamo indekse o življenjskih stroških 
in realne osebne dohodke, so nam potrebne od časa do časa določene ankete. 
Tako smo imeli od osvoboditve do danes že tri množične ankete zveznega merila, 
o katerih je bilo izdanih do sedaj že 8 zvezkov statističnih biltenov. Te množične 
ankete so bile v prvi vrsti reprezentativne za vsoi SFRJ, manj pa uporabljive 
za republike. Prav tako imamo namen uvesti redne mesečne ankete o delavsko 
uslužbenskih, kmečkih, gospodarskih družinah, enkrat smo imeli tudi namen 
anketirati upokojenske družine. Po teh rezultatih je bilo izdanih do sedaj že 
20 zveznih statističnih biltenov. Tudi ti podatki so reprezentativni več ali manj 
samo za zvezo ne pa za republiko. Zaradi tega je republiški Izvršni svet že v 
aprilu leta 1964 podvomil v rezultate teh izračunov za Slovenijo^ in ugotovil, da 
je taka anketa v Sloveniji potrebna in leta 1965 sprejel o tem. ta konkreten pred- 
log. Uvedba družbene in gospodarske reforme pa je povzročila, da nismo mogli 
te ankete takrat opraviti, zato predlaga Izvršni svet, da se anketa opravi v te- 
kočem letu. Prosim Republiški zbor, da sprejme predlog odloka s predlagano 
spremembo 1. člena odloka. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog odloka sta obravnavala odbor za 
organizaoijsko-poMtična vprašanja Republiškega zbora in zakonotMjno-pravna 
komisija. Komisija in odbor sta dala pismeni priporočili. Ali želita predlog 
odloka še ustno obrazložiti? (Ne.) Če ne, prosim, da se poročevalca odbora 
izjavita o spremembi 1. člena. (Sprejemata!) Hvala lepa. Pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovariš Drago Seliger. 

Drago Seliger: Tovariši in tovarišice poslanci! Žal nisem slavist, 
kljub temu pa menim, da bi bilo treba popraviti njegov tekst. Namreč naslov 
odloka o porabi prebivalstva nekam smešno zveni in menim, da bi bilo boljše, 
če besedo porabo nadomestimo z besedama življenjski stroški, kakor je tovariš 
Kiauta tudi obrazložil. 

Predsednik Tine Remškar: To spremembo vsebuje poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije- 

Predlog naslova je spremenjen, da se beseda »porabi« nadomesti z besedo 
»potrošnji«. Besedo želi še tovariš Drago Seliger. 

Drago Seliger: Predlog zakonodaj no-pravne komisije za spremembo 
naslova odloka, da se beseda »porabi« nadomesti z besedo »potrošnji«, smiselno 
besedila v ničemer ne spremeni, zato predlagam, da se naslov spremeni tako, 
da se glasi: »Odlok o izvedbi ankete o življenjskih stroških prebivalstva v SR 
Sloveniji.« 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
predstavnika odbora in komisije, da se izjavijo o amandmaju. 

(Predstavnik Izvršnega sveta in poročevalec odbora in komisije se z amand- 
majem Draga Seligerja strinjajo.) 
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Zeli še kdo besedo? (Ne javi, se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za predloženi odlok, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče-) 

Ugotavljam, da je predloženi odlok soglasno sprejet. 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 8. točko dnevnega 
reda, in sicer na volitve dn imenovanja. 

Najprej bomo obravnavah in sklepali o predlogu sklepa o imenovanju 
člana v odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugo- 
slavije, ki ga je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi pred- 
stavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. 
Prosim,, kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo' 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zJbor soglasno sprejel predlog sklepa o ime- 
novanju člana v odbor za nagrado Aniti,fašističnega sveta narodne osvoboditve 
Jugoslavije. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi in 
imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR 
Slovenije v svet Višje šole za socialne delavce v Ljubljani. 

Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja Skupščine 
SR Slovenije. Ali želi njen predstavnik predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javlja, 
zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za, naj 
prosim dvigne roko*. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o raz- 
rešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skup- 
ščina SR Slovenije v svet Višje šole za socialne delavce v Ljubljani. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi in 
imenovanju člana upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje pro- 
izvodnje in predvajanja filmov. 

Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
njen predstavnik dati še ustno obrazložitev. (Ne.) Pričenjam razpravo. Prosim, 
kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja, zaključujem razpravo 
in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o razre- 
šitvi in imenovanju člana upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeše- 
vanje proizvodnje in predvajanja filmov. 

Prehajamo na obravnavo- in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi sodnikov 
okrožnih sodišč v Celju, Kranju, Mariboru in Novem mestu. 

Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
predstavnik komisije predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi besedo, zaključujem 
razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog siklepa o izvo- 
litvi sodnikov okrožnih sodišč v Celju, Kranju, Mariboru in Novem mestu. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi sod- 
nikov okrožnega sodišča v Kranju in Ljubljani, ki ga je predložila komisija za 
volitve in imenovanja. 

Ali žela predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi besedo, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog siklepa o raz- 
rešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Kranju in Ljubljani. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi pred- 
sednika okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali, želi 
predstavnik komisije še dati ustno obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima 
Viktor Zupančič. 

Viktor Zupančič: Tovariši ce in tovariši poslanci! Predlagam majhno 
spremembo zadnjega odstavka, in sicer, da se namesto pike postavi vejica in 
nadarjuje z besedilom »z 28. februarjem 1967«. 

Predsednik. Tine Remškar: Slišali smo predlog komisije za dopolnitev 
sklepa- Pričenjam razpravo. Prosim, želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem dopolnjeni predlog sklepa na 
glasovanje. Kdor je za, naj proisim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zibor soglasno sprejel predlog sklepa o raz- 
rešitvi predsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o določitvi števila in izvolitvi sod- 
nikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani, kot ga je predložila komisija 
za volitve in imenovanja. 

Ali želi predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam 
razpravo. Zeli prosim, kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi besedo, 
zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska 
vprašanja. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, tovarišico Erno Podbregar, da od- 
govori na vprašanje poslanca Miroslava Kambiča. (Je ni!) Ima morda še kdo 
kako poslansko vprašanje? Besedo ima tovariš Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Ker bomo verjetno v kratkem razpravljali o predlogu 
republiškega proračuna za leto 1967, želim postaviti naslednje vprašanje: 

23. novembra 1966. leta je bila imenovana komisija za proučitev "visokega 
šolstva. O delu te komisije Republiški zbor, ki je komisijo imenoval, do sedaj 
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še ni slišal ničesar. Imel sem priložnost, da sem v Borbi z dne 31. januarja 
čital članek, ki ga je napisal J. Pijević z naslovom: »Glomazna administracija 
i nedovoljno uposleni nastavnici«. V podnaslovu pa pravi: »Samo na osobne 
dohodke administrativnih i pomoćnih službenika na fakultetama ili višim ško- 
lama, odlazi godišnje više od milijarde starih dinara.« Potem pa drugo pod- 
poglavje: »Zbog viška nastavnika uvode se novi predmeti.« 

Mariborski »Večer« je istega dne zabeležil notico: »Komisija naj bi prišla 
v Maribor«, kjer ugotavlja, da komisija do sedaj še ni obiskala visokošolskih 
zavodov v Mariboru. Zaradi tega imam za potrebno, da postavim naslednje 
vprašanje: 

prvič, kaj je vzrok, da komisija za proučevanje sistema visokega šolstva v 
Sloveniji še ni predložila poročala; in 

drugič, kako je potekalo delo komisije in kakšni so dosedanji rezultati dela. 
To menim, da je potrebno tudi zaradi tega, ker je takšno dolgotrajno raz- 

pravljanje o vlogi, in o sistemu našega šolstva zelo neugodno vplivalo na delo 
in razpoloženje vseh visokošolskih zavodov, in ne samo mariborskih. Prosim, da 
bi poročilo komisije dobili do obravnave predloga proračuna za leto 1967, zlasti 
zaradi tega, ker so, kot sem že prej navedel, izredno visoki izdatki za zaposlene 
na naših visokošolskih zavodih. 

Nadalje, ker je minilo že več kot leto in pol,, odkar smo se odločili za 
izvajanje gospodarske reforme, me zanima naslednje vprašanje: 

Kako so se naši visokošolski zavodi konkretno vključili v proces racional- 
nega trošenja razpoložljivih sredstev. V zvezi s tem vprašanjem bi bili zanimivi 
naslednji podatki: Ali so in kateri visokošolski zavodi so ukinili ali pa združili 
posamezne smeri,, oddelke ali skupine, ali pa strnili določene predmete. To bi 
bilo zanimivo, zlasti glede na število vpisanih v posamezmih smereh in oddelkih, 
pa tudi glede na potrebe v naši družbi. Nadalje bi bil zanimiv podatek, kateri 
visokošolski zavodi, so že zmanjšali število zaposlenega administrativnega osebja 
v pretečenem obdobju itd. 

Glede na to, da bomo v proračunu imeli težave pri usklajevanju razpolož- 
ljivih sredstev in potreb, bi bilo torej tudi potrebno, da bi bilo trošenje tistih 
sredstev, ki jih bo sprejel šolski sklad, podrobno utemeljeno. Zato bi bil na 
primer potreben pregled o tem, kakšne smeri, oddelki ali skupine obstojajo 
v naših visokošolskih zavodih s sočasno navedbo podatkov o tem, koliko štu- 
dentov je diplomiralo na prvi ali drugi stopnji v letu 1966 in koliko pedagoškega 
in drugega osebja je sistematizirano po teh oddelkih ali smereh. 

V zvezi z delitvijo teh sredstev, me zanima tudi sistem, po katerem bo 
sklad za šolstvo SR Slovenije dodeljeval sredstva za potrebe visokošolskih 
zavodov, ker vemo, da nastopajo tu različni kriteriji: nekaj se jih poteguje za 
število vpisanih slušateljev, drugi so za kombinacijo vpisa in diplomirancev itd. 

Zanimalo bi. me torej, po kakšnih kriterijih so se sredstva za visokošolske 
zavode dodeljevala v preteklem obdobju in kakšna delitev je predvidena v letu 
1967. Hvala lepa! 

Predsednik Ti,ne Remškar: Ker je obseg tvojih vprašanj razdeljen 
pravzaprav na tri dele, eno je vprašanje komisiji za visoko šolstvo, drugi del 
je namenjen Izvršnemu svetu, tretji del pa skladu za šolstvo, bomo tvoja vpra- 
šanja razčlenili in poskrbeli, da boš odgovore dobil na naslednji seji zbora. 

3 
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Ivan Lužovec (iz klopi): Želel bi, če je mogoče, da dobim odgovor 
na moja vprašanja pred obravnavo proračuna za leto 1967, ker lahko te postavke 
bistveno vplivajo na razporeditev proračunskih sredstev, 

Predsednik Tine Remškar: Predlagal bom, da se vsem poslancem 
zahtevani podatki pošljejo hkrati s proračunom, ki bo predvidoma obravnavan 
na prihodnji seji zbora. 

Prosim tovarišico Brno Podbregar, da odgovori na vprašanje poslanca Mi- 
roslava Kambiča. 

Erna Podbregar: Poslanec tovariš Miroslav KamJbie je zastavil v 
zvezi z izvajanjem republiškega zakona o varstvu pri delu tile dve vprašanji: 

Ali je bilo poslovanje organov republiške inšpekcije dela usklajeno z zako- 
nom in kako je organizirana rta služba oziroma zasedena z ustreznimi kadri? 

Drugo vprašanje. Ah se je število zaposlenih inšpektorjev v naši republiki, 
vštevši občinsko- inšpekcijo dela, zmanjšalo tako, kot je bilo prikazovano ob 
sprejemanju zgoraj omenjenega ziakona o zaščiti dela? 

Za zaključek poslanec predlaga, da bi Izvršni svet nemudoma predlagal 
spremembo v zakonu za novo razmejitev pristojnosti med republiško in med 
občinskimi inšpekcijami dela, če zadeve, omenjene v obeh vprašanjih, še niso 
urejene. 

Glede na postavljeni vprašanji -dajem naslednje odgovore: 
Na prvo vprašanje. Ko je bilo poglavje o organizaciji inšpekcije dela v 

novem predlogu zakona o varstvu pri delu iz meseca maja lanskega leta dopol- 
njeno po stališčih skupščinskih odborov, ki so se v svojih razpravah ob prvotnem 
predlogu tega zakona soglasno zavzeli za večjo koncentracijo inšpekcije dela 
v republiškem inšpektoratu dela, je biloi tudi govora o tem, da bi bilo verjetno 
potrebnih okoli 23 republiških inšpektorjev dela, računajoč, da bi en inšpektor 
dela opravljal nadzorstvo na področju z Okoli 15 000 zaposlenimi. Vendar to ni 
bil konkreten predlog, temveč samo približna o-cena republiškega inšpektorata 
dela v zvezi z zahtevami skupščinskih odborov, in sicer odbora za delo in so- 
cialno zavarovanje ter odbora za proizvodnjo in promet Republiškega odbora 
in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora o potrebi po koncentraciji te službe. Ko pa se je začelo z izdelavo 
predloga za novo organizacijo in sistemizacijo v republiškem inšpektoratu dela, 
je bilo ugotovljeno, da je prvotna ocena premalo upoštevala dve pomembni 
novosti na področju varstva pri delu. Uzakonjeno je namreč pravilo-, da je 
opravljanje rednih tekočih pregledov zaradi pravočasnih ukrepov za odpravo 
latentnih vzrokov za nesreče pri delu primarna naloga samih delovnih orga- 
nizacij. Prav tako pri tej prvotni oceni niso bile upoštevane naloge, ki so jih 
dobili strokovni in pooblaščeni zavodi na področju varstva pri delu. V njihovo 
delovno področje je prešla vrsta zahtevnih nalog, kar je bilo prej v pristojnosti 
organov inšpekcije dela. 

Vse te novosti, seveda terjajo tudi novo metodo dela orgamov inšpekcije 
dela. Po presoji teh dejstev se je ugotovilo, da število zaposlenih na enega 
inšpektorja ne more biti edino merilo za novo sistemizacijo v organih inšpekcije 
dela. Izkazalo se je, da so pomembnejša merila, kot so težavnost in vrsta ter 
stopnja delovnih pogojev in pondkod samih delovnih procesov v delovnih orga- 
nizacijah posameznih strok, dalje število nesreč pri delu in profesionalnih obo- 
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lenj i.td. Tudi stopinja tehnične opremljenosti s sodobno opremo, ki že vključuje 
tehnično varstvo dela, je upoštevanja vredno merilo. 

V jeseni lanskega leta je bila potem pripravljena nova notranja organi- 
zacija in delitev dela, po kateri bo vsak republiški inšpektor dela odgovarjal 
za delovne organizacije določenih industrijskih strok, oziroma gospodarskih 
področij. Težišče njihovega dela pa mora bijti na preventivnih pregledih in 
ukrepih, ki so v bistvu strokovna podpora za delo strokovnih služb za varstvo 
pri delu v delovnih organizacijah. 

Na tej podlagi je na republiškem inšpektoratu dela za sedaj predvidenih 
12 republiških inšpektorjev in glavni, inšpektor dela. 6 delovnih mest je bilo 
zasedenih že v letu 1966, v januarju letošnjega leta so na novo nastopili že 
trije novi inšpektorji, 8. februarja pa bo nastopil delo še četrti. Vsi imajo 
visokošolsko strokovno izobrazbo in so tudi tehnični, strokovnjaki s področij, 
kjer bodo opravljali naloge inšpekcije dela. Za 2 mesti za mariborsko območje 
pa ni bilo kandidatov z ustrezno strokovno izobrazbo na prvi razpis, zato je bil 
razpis za ti 2 mesti ponovljen. Na ponovni, razpis lahko povem, da bomo po 
prijavah sodeč lahko tudi že v mesecu februarju ustrezno zasedli tudi obe 
delovni mesti, ki sta predvidena za mariborsko področje. 

Vendar sedanja sistemizacija v republiškem inšpektoratu 'dela ni dokončna. 
Praksa v I. polletju letos naj namreč pokaže, ali sedanja sistemizacija zadošča, 
ali pa jo bo potrebno spremeniti, morda tudi povečati. Ne kaže namreč prezreti, 
da morajo delovne organizacije dejansko postati nosilke varstva pri delu, zaradi 
česar je njihova odgovornost močno zaostrena in da vrsto pregledov opravljajo 
sedaj specifični zavodi, ki so bili prej v pristojnosti organov inšpekcije dela- 
Zato naj se v praksi dožene, kakšna sistemizacija bo najbolj ustrezala nalogam 
in pristojnostim, republiškega inšpektorata dela. 

Odgovor na drugo vprašanje. Za enkrat še ni mogoče odgovoriti s točnim 
opisom celotne organizacije inšpekcije dela v republiki. To velja še posebej 
za organizacijo te službe v občinah, saj je znano, da je reorganizacija v vseh 
inšpekcijskih službah v mnogih občinah šele v teku in da so ponekod šli na 
združitev vseh inšpekcijskih služb v samostojno organizacijsko enoto, ki, zajema 
tudi inšpekcijo dela kot na primer v Ljubljani. Velja po ugotoviti, da uradno 
ni bilo nikjer določeno, za koliko oseb se bo s koncentracijo inšpekcije dela 
zmanjšalo število inšpektorjev dela v republiki. V razpravah o novem predlogu 
zakona o varstvu pri delu je bila sicer omenjena možnost, da bi se po oceni 
republiškega inšpektorata dela lahko zmanjšalo število občinskih inšpektorjev 
dela. Da pa bi se uredilo to vprašanje in dobila merila za sistemizacijo delovnih 
mest občinskih inšpektorjev dela kot je primerna njihovim nalogam, da bi se 
v republiki utrdila organizacija te službe v skladu s predpisi o varstvu pri delu 
in razvila v organih inšpekcije dela 'dejavnost v novih pogojih, je republiški 
sekretariat za delo sklical posvet z občinskimi inšpektorji dela 9. 12. lanskega 
leta, katerega se je udeležilo tudi 12 tajnikov občinskih skupščin. Na ta sestanek 
so bili povabljeni vsi. Na posvetu je bilo izraženo priporočilo, naj bi v občinskih 
skupščinah določili sistemizacijo delovnih mest za inšpektorje dela po prejšnjih 
skrbnih analizah dejanskih razmer in potreb varstva pri, 'delu na področjih, 
ki so v izključni pristojnosti občinskih inšpekcij dela; to so: obrt, gostinstvo, 
turizem, komunalna dejavnost, trgovina, vsi zavodi družbenih služb itd. Kljub 
koncentraciji ostaja namreč v pristojnosti občinskih inšpekcij dela veliko šte- 
vilo delovnih organizacij in zasebnih delodajalcev z zelo pestro dejavnostjo in 
seveda še bolj pestrimi delovnimi pogoji. 

3» 
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Kako obsežno je to področje, kaže primer območja mesta Ljubljane, ker 
je samo 1643 zasebnih obrtnih delavnic z zaposleno tujo delovno silo. Pri tem 
je treba upoštevati, da nova pravna ureditev varstva pri delu vsebinsko razširja 
pojem in vlogo varstva pri delu, ki zajema tehnične, organizacijske, socialno- 
zdravstvene in pravne ter druge delovne pogoje. Iz teh vidikov je treba preso- 
jati, v kolikšnem obsegu je treba določiti novo sistematizacijo za občinske in- 
špektorje dela. 

Na omenjenem posvetu pa so prišla do izraza tu stremljenja, ki se pojav- 
ljajo. Ponekod namreč soidijo, da ostaja občinskim inšpekcijam dela samo manj 
pomembno delovno področje in da se s koncentracijo inšpekcijske službe v re- 
publiškem inšpektoriatu zmanjšuje interes občinskih skupščin za varstvo pri 
delu v delovnih organizacijah na območju skupščine. 

Prvo stališče kaže na dokaj zgrešeno gledanje na taka gospodarska področja 
kot so obrt, gostinstvo, turizem in tako dalje, kjer število zaposlenih nenehno 
raste in kjer je bilo doslej najmanj sistematičnih prizadevanj za urejene delovne 
pogoje. Ce se ta gospodarska področja cenijo po pomenu, ki ga imajo za gospo- 
darski napredek, potem ni mogoče trditi, da so občinskim inšpekcijam prepu- 
ščena mianj pomembna področja. V določenih pogledih je njihovo delo še za- 
htevnejše. V delovnih organizacijah s področja industrije, gradbeništva, prometa, 
gozdarstva in kmetijstva prevladujejo namreč večje delovne organizacije, ki 
bodo imele svojo samostojno službo varstva pri delu- Na področjih v pristoj- 
nostih občinskih inšpekcij dela pa je le nekaj večjih delovnih organizacij v 
gostinstvu, turizmu in trgovini, tako da bo pretežna večina delovnih organizacij 
brez lastne službe varstva pri delu in bo torej vloga občinskih inšpekcij dela 
na tem področju ostala tudi v bodoče po svojem, pomenu nezmanjšana, oziroma 
celo zahtevnejša. 

Takšna pojmovanja pa kažejo tudi na zgrešeno mnenje o koncentraciji 
inšpekcijske službe. Pri tej koncentraciji je šlo za tem, da bi mogli čim bolje 
uresničiti .poglavitni smoter novega zakona o varstvu pri delu oziroma zagoto- 
viti načrtno, smotrno, stalno ustvarjanje varnih delovnih pogojev. Ta smoter 
terja tudi dobro organizirano inšpekcijsko službo s strokovnjaki, ki bodo pred- 
vsem zaradi svojega znanja upoštevani v delovnih organizacij,ah. Doseči torej 
kvalitetnejšo službo, ki bo sposobna učinkovito sodelovati v ustvarjanju varnih 
delovnih pogojev, je poglavitni namen koncentracije. 

V začetku izvajanja nove organizacije, ki se je pričela šele s prvim januar- 
jem letošnjega leta, pa seveda ni mogoče dati. še ocene, v kolikšnem obsegu 
je to že uspelo. Zaradi koncentracije inšpekcijske službe se vloga občinskih 
skupščin ne zmanjšuje. Republiški inšpektor dela pa bo moral o svojih ugoto- 
vitvah obveščati občinske skupščine kot po ustavi pristojne organe družbenega 
nadzorstva, pri čemer imajo občinske skupščine pravico sporočiti svoja stališča 
in pripombe repuJbliškemu sekretariatu za delo kot organu v čigar sestavi je 
republiški inšpektorat dela. Vse to pa pomeni, da se bo šele v letošnjem letu 
lahko uveljavila nova struktura inšpekcije dela v naši republiki s takimi novimi 
metodami dela in medsebojnimi o<dnosi, ki so pogoj za sistematično ustvarjanje 
varnih delovnih pogojev na vseh področjih, kjer je zaposlen delovni človek. 
Zato tudii še ni nobenega razloga, da bi Izvršni svet v samem začetku izvajanja 
zakona že sklepal oziroma mogel sklepati o njegovi spremembi. 

Predsednik Tine Remškar: Ali meni poslanec, da je bilo na vpra- 
šanje odgovorjeno? (Da.) 
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Ima še kdo kako poslansko vprašanje? Besedo želi Rafael Baraga. 

Rafael Baraga: Izvršnemu svetu bi rad v svojem imenu in v imenu 
poslancev Plini a Tomasina in Slavke Perger postavil naslednje vprašanje: 

V Sloveniji so v zadnjem času vzbudile veliko pozornost vesti, da so 
prekinjena trgovinska pogajanja s sosedno republiko Italijo. V zvezi s tern, so 
povzročile oziroma vzbudile pozornost tudi vesti o razlogih, zaradi katerih naj 
bi bila ta pogajanja prekinjena. O teh razlogih se je precej razpisal italijanski 
tisk. Konkretno bi omenil nekaj vprašanj, kot je na primer: i2dajanje zemljiško- 
pravnih potrdil italijanskim državljanom, ki so živeli v Jugoslaviji, potem 
izdajanje osebnih izkaznic občanom, ki živijo na našem obalnem območju in 
druga vprašanja. No, nam se zdijo ta vprašanja takšna, da najbrž ne bi mogla 
biti razlog za tako velik korak, kot je prekinitev pogajanj o trgovinskih odnosih. 

Ker je Jugoslavija, še posebej pa republika Slovenija, živo zainteresirana 
na razvijanju vsestranskih dobrih odnosov, ki že obstojijo z republiko Italijo 
in to na vseh področjih, na ekonomskem kot na kulturnem, so te vesti, lahko 
rečem, vzbudile vznemirjenost pri najširšem krogu naših občanov in v našem 
gospodarstvu. Zato prosim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da nam da 
pojasnila o teh zadevah, o svojem stališču in o ukrepih, ki jih je podvzel in jih 
podvzema Zvezni izvršni svet. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim Izvršni svet, če lahko takoj od- 
govori na vprašanja? (Da.) Besedo ima tovariš Drago Flis, član Izvršnega sveta. 

Drago Flis: V obsežnih in raznovrstnih odnosih z Italijo* so tudi v 
preteklosti nastajali posamezni problemi in prav ob iskanju izhodišč, da bi jih 
rešili, smo v dosedanji praksi odpirali nova področja za razširitev in krepitev 
teh odnosov. 

Izvršni svet je imel svojega predstavnika (iz republiškega sekretariata za 
gospodarstvo) v naši delegaciji in je ves čas aktivno sodeloval v pripravah in 
pri razgovorih. 

Do prekinitve trgovinskih razgovorov, ki so imeli za cilj obogatiti gospodar- 
ske odnose, je prišlo na popolno presenečenje jugoslovanske delegacije. V tem. 
trenutku je težko dati kompleksno oceno vzrokov, ki so povzročili prekinitev 
razgovorov; sama pogajanja torej niso mogla biti vzrok za prekinitev. Pri tem 
naj omenim, da je bila Italija tudi, v letu 1966 kot jugoslovanski ekonomski 
partner pri izmenjavi dobrin na prvem mestu. Gre torej za povezovanje zaklju- 
čitve trgovinskega sporazuma z drugimi vprašanji iz medsebojnih odnosov. 
Tak pristop pa lahko samo škoduje sicer plodnemu sodelovanju. Iz pisanja do- 
ločenega dela itaMjiamskega tiska lahko povzamemo, da se prekinitev trgovin- 
skih pogajanj povezuje s takimi vprašanji, kot so zadeve, ki naj bi bile nepo- 
sredno povezane s cono B in podobno. Povezovanje teh vprašanj, kot jih je 
zaslediti v italijanskem tisku, s trgovinskimi pogajanji pa vsekakor ne more 
v ničemer prispevati k ustvarjanju ustreznega vzdušja pri razvijanju med- 
sebojnih odnosov. 

Republiški Izvršni svet je v stiku z Zveznim izvršnim svetom in z zveznimi 
organi in bo o tem problemu s širšo informacijo seznanil Skupščino SR Slove- 
nije. Na kraju naj v imenu Izvršnega sveta poudarim, da smo zainteresirani 
za čimprejšnje nadaljevanje trgovinskih pogajanj. 
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Predsednik Tine Remškar: Tovariš poslanec, ali se zadovoljiš z 
odgovorom? 

Rafael Baraga (iz klopi): Strinjam se s predlogom člana Izvršnega 
siveba, da dobim konkreten odgovor na moje vprašanje na naslednji seji zbora. 

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

Ce niimia nihče, ugotavljam, da je s tem dnevni red seje izčrpan in zaklju- 
čujem 41. sejo Republiškega zibora- 

(Seja je bila zaključena ob 12.35.) 



repitošsi ZBOR 

42. seja 

(23. in 24. februarja 1966) 

Predsedoval: Tine R e m š k a r , 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

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

Svojo odsotnost so oprajvičili poslanci: Ivo Jamžekovič, Ivica Kavčič, Francka 
Strmole, Janez Žnidar, Franc Leben in Drago- Flis. S tem hkrati ugotavljam, 
da je 2bor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlggam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 41. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu resolucije o ukrepih gospodarske 

politike v letu 1967; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uporabi sredstev iz dodat- 

nega davka od prometa (blaga na drobno v letu 1967; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o re- 

publiškem davku od prometa blaga na drobno; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o pri- 

spevkih in davkih občanov; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Socialistične 

republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sred- 

stev občinam; 
9. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o raadelitvi deviz za potrebe 

Socialistične republike Slovenije v letu 1967; 
10- obravnava in sklepanje o predlogu zakona <y višini doho-dkov gospodinj- 

stva za določitev pravice do otroškega dodatka; 
11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prispevku SR Slovenije 

za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov; 
12. raizprava o nalogah v mednarodnem letu turizma; 
13. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti:; 
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14. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o izter- 
jevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdrav- 
stvene storitve; 

15. obravnava in sklepanje o spremembi finančnega načrta sklada SR Slo- 
venije za šolstvo za leto 1966; 

16. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju višje gospodinj- 
ske šole v Grobljah in njenega internata; 

17. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin; 

18. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije; 

19. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o razpisu splošnih volitev 
v občinske skupščine ; 

20. volitve in imenovanja; 
21. poslanska vprašanja; 
K temu predlogu dnevnega reda, ki vam je bil pismeno dostavljen, pred- 

lagam1 še novo' točko dnevnega reda, in sicer obravnavo in sklepanje o predlogu 
odloka o razpisu splošnih volitev v občinske skupščine. Poleg tega predlagam, 
da bi obravnavo in sklepanje o predlogu zakona v kritju primanjkljajev, na- 
stalih do leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov, odložili na naslednjo 
sejo Republiškega zbora, ker je tudi Socialno-zdravstveni zbor na svoji zadnji 
seji odložil obravnavo tega zakona za naslednjo sejo zbora. Zato predlagam, 
da bi tudi Republiški zbor razpravljal o tem zakonu na naslednji seji zbora. 

Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redo-m in s spremembo, ki. sem 
jo pravkar predlagal, oziroma ali ima kdo kakšne pripombe in dopolnitve k 
dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nima nihče nobenih pri- 
pomb, zato smatram, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 41. seje zbora 
ste prejeli pismeno. Ali ima kdo kake pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.) 
Ker ni pripomb, smatramb da je zapisnik zadnje seje zlbora odobren. 

Predlog zakona o proračunu in pa ostale spremljajoče zakone obravnavata 
Republiški in pa Organizacijsko-pohtični zbor. Zato predlagam, da bi predstav- 
nik Izvršnega sveta dal obrazložitev zadevnih zakonskih predlogov na skupni 
seji Republiškega in Organizacijsko-političnega zbora- Se zbor strinja s tem 
predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Zato prekinjam sejo in bomo takoj nadalje- 
vali s skupno sejo obeh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupno z Organizadj- 
sko-političnim zborom ob 9.12.) 

Predsedujoči Janez Hočevar: Pričenjamo skupno sejo Republiškega 
in Organizacij skcHpoliti'čnega zbora. Prosom predstavnika Izvršnega sveta tova- 
riša Mira Zlendra, da da obrazložitev k proračunu za leto 1967. 

Miro Zlender: Tovarišioe in tovariši poslanci! Izvršni svet predlaga 
Skupščini SR Slovenije v razpravo in sprejem zakonske predpise, ki naj urede 
in določijo okvirna in osnovna delitvena razmerja za proračunsko potrošnjo 
Slovenije za leto 1967 ter predpise, s katerimi se več ali manj spremenijo ali 
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dopolnijo posamezne določbe obstoječih davčnih predpisov kot posledica spre- 
memb ustreznih zveznih predpisov. Gre torej za več predpisov, ki skušajo s 
svojimi rešitvami prispevati k uresničevanju politike, ki smo jo začrtali z go- 
spodarsko reformo. 

Predloženi so: predlog zakona o spremembah zakona o prispevkih in davkih 
občanov, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, predlog zakona o dopolnitvi 
zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno, predlog zakona o 
določitvi dopolnilnih sredstev občinam in predlog zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1967. Vsi ti predpisi, ki določajo okvir iin osnovna delitvena raz- 
merja med družbenopolitičnimi skupnostmi in samo razdelitvijo republiških 
proračunskih sredstev, izhajajo iz začrtanih smernic gospodarske reforme. V 
številnih razpravah, ki so bide opravljene pred dokončno izdelavo predloženih 
zakonskih predlogov v raznih odborih Skupščine SR Slovenije ter na Izvršnem 
svetu, je prišla odločno do izraza usmeritev, ki stremi k bolj umirjeni jn 
racionalnejši, potrošnji v vseh družbenopolitičnih skupnostih. 

Izvršni svet se je, upoštevaje načelno orientacijo dolgoročnejše politike, 
zavzel za tista izhodišča, ki morajo biti pristojna v omenjenih predlogih zakonov 
in ki postopoma urejajo nagrmadene probleme pretekle ekstenzivne proračun- 
ske potrošnje. 

Ta izhodišča so: proračunska potrošnja Slovenije, mora v letu 1967 ostati 
v celoti v tistih okvirih, ki so bili določeni v petletnem razvojnem programu. 
Zato predloženi predpisi ne pledinajo za nikakršen premik v razdelitvi narod- 
nega dohodka. V celoti se ohranja instrument zajemanja proračunskih dohod- 
kov, ki naj poleg realnega predvidevanja razvoja gospodarstva definira čim- 
bolj določno obseg proračunskih dohodkov v Sloveni ji za potrebe vseh družbeno- 
političnih skupnosti. Predložene rešitve delitvenih razmerij med republiko in 
občinami upoštevajo v takih okvirih najnujnejše izdatke posameznih družbeno- 
političnih skupnosti in odpirajo proces omejevanja (prelivanja proračunskih 
sredstev, kar naj pripomore k sprejemljivejšemu načinu rešitve, k večji pogo- 
jenosti proračunske potrošnje od gospodarske razvitosti, oziroma sposobnosti 
posamezne družbeno-pohtične skupnosti. 

Davčni predpisi pa naj dajejo še večjo možnost občinam, da vodijo samo- 
stojnejšo in stimiuiativnejšo davčno politiko do> posameznih davčnih zavezancev. 

Obseg proračunskih dohodkov je glede na sprejete instrumente v celoti 
odvisen od aktivnosti proizvajalnih činiteljev, pri čemer ima največji vpliv na 
oblikovanje proračunskih dohodkov gibanje nominalnih osebnih dohodkov. 
Gibanje osebnih dohodkov se oidraža v prispevku iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja in pri tistih proračunskih dohodkih, ki so neposredno ali 
posredno odvisni od gibanja kupne moči, kar velja zlasti za dohodek od pro- 
meta blaga na drobno. Vse bolj pa vplivajo na skupne proračunske dohodke 
tudi davki in drugi prispevki občanov, spričo vse večjega vključevanja posa- 
meznikov v različne dejavnosti, katerih dohodki so zlasti pomembni za nekatere 
občine. 

Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja predstavljajo preko 
60 % vseh proračunskih dohodkov. Ocena prispevka sloni na predvidenem 
gibanju proizvodnje za leto 1967, katere porast se ocenjuje v višini 7 °/o nasproti 
letu 1966. Na osnovi gibanja osebnih dohodkov v letu 1966 in upoštevaje oceno 
gibanja proizvodnje v letu 1967, se ocenjuje, da bodo porasli nominalni osebni 
dohodki v letu 1967 nasproti letu 1966 za 10 °/o- Glede na uzakonjeno zbirno 
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stopnjo prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v višini 12,9 %> 
in maksimalno stopnjo prispevka za socialno zavarovanje v višini 19 '%> bo 
znašal prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja okoli 1056 milijo- 
nov dinarjev. Ker pa je zveza v decembru 1966 sprejela spremembe k zakonu 
o prispevkih in davkih občanov ter določila, da se prispevek iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja odvaja tisti, družben o-politični skupnosti, kjer ima 
delavec stalno prebivališče oziroma, če delavec nima stalnega prebivališča na 
območju družbeno-politične skupnosti, kjer je zaposlen pa družbeno-politični 
skupnosti, v kateri stalno živi njegova ožja družina ocenjujemo, da bo približno 
4"/o oziroma okoli 42 milijonov omenjenega prispevka odvedeno v »druge 
republike. 

Občinski in republiški davek od prometa blaga na drobno se ocenjuje s 
porastom okoli 7 "/». Razlog za manjši porast pri tem davku je glede na porast 
prispevka iz osebnega dohodka predvsem v tem, ker je računati še z nadaljnjo 
sprememboi v strukturi osebne potrošnje, zlasti zaradi povečanja stanarin, 
uvedbe prispevka za uporabo mestnega zemljišča in tudi zaradi zmanjšanja 
obsega upravičencev do otroškega dodatka. Da bo dosežena vsaj predvidena 
višina prometnega davka, pa bo potreba .vložiti znatno več naporov za razvoj 
in založenost trgovine, kar je bilo zlasti pomanjkljivo v lanskem letu. 

Glede predloga zakona o dopolnitvah zakona o republiškem davku od 
prometa blaga na drobno je potrebno poudariti, da lahko republika predpiše 
republiški davek od premeta blaga na drobno tudi za motorna vozila, ki jih 
uvozijo občani in civilne pravne osebe. Doslej namreč republika takšnega 
pooblastila ni imela. Nekoliko hitrejšo rast pričakujemo v udeležbi na zveznem 
prometnem davku predvsem zaradi omenjenega porasta blagovnega prometa 
in zaradi zvišaniih stopenj zveznega prometnega davka od 0,5 na 2 '°/o ter zaradi 
povečanja prometnega davka na pogonska goriva. 

Ocena ostalih proračunskih dohodkov temelji na realizaciji v letu 1966 in 
na povečanju števila zavezancev ter na povečanju predvidenega prometa. 

Na osnovi takih predvidevanj se pričakuje, da bodo skupni proračunski 
dohodki za leto 1967 na območju naše republike znašali, okoli 1676 milijonov 
dinarjev, kar predstavlja povečanje nasproti letu 1966 za okoli 21 ®/o. Pri tem 
pa moramo upoštevati, da je zveza za leto 1967 predpisala nove stopnje, in sicer 
za prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v višini 4,9 '%>, na 
katastrski dohodek v višini 6 f°/o in na dohodek od goadov 2 fl/o. Po teh stopnjah 
bo zvezi pripadalo okoli 403 milijone dinarjev, kar pomeni glede na leto 1966 
10 °/o povečanje. 

Republika in občine bodo torej razpolagale v letu 1967 s 1273 milijoni pro- 
računskih sredstev, nasproti 1191 milijonov, doseženih v letu 1966. Povečanje 
proračunov vseh družbeno-pohtičnih skupnosti v Sloveniji znaša torej 6,9 '%>. 

V preteklih letih je Izvršni svet težil za tem, da se povečuje delež na 
skupnih proračunskih dohodkih v korist občin. S takimi prizadevanji v letu 
1967 ne bo mogoče nadaljevati. Odprl se je namreč proces prenosa posameznih 
pristojnosti federacije na republiko, kar postavlja pred repulbliko na celotnem 
nacionalnem prostoru povsem drugačne Obveznosti. 

Tako se je preneslo od federacije na republiko financiranje službe državne 
varnosti, in mejne službe, financiranje nuklearnih in geoloških raziskav ter 
regresi za prevoze dijiakov in študentov na železnicah. Poleg tega mora repu- 
bliški proračun v letu 1967 preiti na tekoče plačevanje Obveznosti do sklada 
invalidsko pokojninskega zavarovanja, za beneficiranje pokojnin borcev narod- 
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noosvobodilne bombe, kar je nujno potrebno tudi zaradi olajšanja težav, v kar- 
terih se je v preteklem letu. večkrat znašel omenjena, sklad. 

Za vse te nove obveznosti in ureditev tekočega financiranja invalidsko 
pokojninskega zavarovanja bo potrebno 49 milijonov dinarjev. Da se omogoči 
republiki redno financiranje in delno kritje obveznosti, bo morala zadržati 
republika iste vire proračunskih dohodkov, kakor jih je imela v lanskem letu. 
Tako naj bi se republiški proračun formiral iz 2,8 prispevka od osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja, 2 °/o prometnega 'davka od prometa blaga na 
drobno, 20 °/o udeležbe na zveznem prometnem davku, 9 °/o prispevka od avtor- 
skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, iz gotovinskega dela sodnih taks 
in denarnih kazni. 

Razlika v predlaganih stopnjah je le pri prispevku na osebne dohodke iz 
delovnega razmerja. Ta prispevna stopnja se za republiški proračun zniža 
nasproti letu 1966 od 3 °/o na 2,8 '%>• V okviru sredstev iz navedenih vrst do- 
hodkov znašajo celotni dohodki republiškega proračuna 498 milijonov dinarjev, 
od česar odpade na sam proračun 455 milijonov dinarjev, 53 milijonov dinarjev 
pa predstavljajo dopolnilna sredstva občinam. Po odbitku sredstev, ki pripadajo 
zvezi in republiki, bodo torej občine v letu 1967 razpolagale z 828 milijoni 
dinarjev, kar predstavlja nasproti letu 1966 porast za 4,2'°/». Porast proračunskih 
sredstev v občinah bo seveda različen glede na strukturo njihovih dohodkov. 
Občinam, ki niso prejemale v letu 1966 dopolnilnih sredstev, se bo položaj v letu 
1967 poboljšal, glede na to, da se bo zvišal prispevek od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja od 5 na 5,2 %. Drugačen pa foo položaj v tistih občinah, ki 
so v letu 1966 prejemale dopolnilna sredstva. Od teh občin je nekaj nad eno 
tretjino takih, ki ne bodo dosegle lanskoletnih dohodkov, nekaj pa celo takih, 
ki bodo presegle lanskoletne dohodke, doslej pa so prejemala manjša dopol- 
nilna sredstva. 

K sistemu ugotavljanja dopolnilnih sredstev so bile že v letu 1965 in 1966 
dane številne kritične pripombe. Težko bi potegnili ustrezne zaključke za 
eventualne gfobje spremembe na temelju izkušenj samega leta 1965 in 1966, 
kajti ravno v tem obdobju, ko je republika prvič urejala neposredne odnose 
do občin, so bili z restriktivnimi ukrepi na proračunsko potrošnjo vneseni 
določeni problemi. Podrobnejše proučevanje pokaže, da ni mogoče z enkrat- 
nimi ukrepi oziroma posegi odpraviti vseh razlik, često nerazumljivih, ki so 
v tem sistemu posledica precej različnih načinov ugotavljanja dopolnilnih sred- 
stev po nekdanjih okrajih. Poleg tega so določene težave izvirale tuidi iz lastne 
finančne politike nekaterih občin, ki svojih izdatkov niso uskladile z gospodar- 
sko zmogljivostjo- ali pa niso z ustrezno' davčno politiko zajele vseh možnih 
virov dohoidkov. Poznano je, da spadajo med elemente, ki povzročajo glavne 
težave pri vzpostavljanju enotnih meril specifičnosti v razvoju posameznih 
občin, ki, se ne javljajo le v okviru nekaterih dejavnosti, kot je na primer 
šolstvo, socialno varstvo ali komunala, ampak nastopajo specifičnosti v ,posa- 
mezni dejavnosti v eni sami občini. Zato so se za leto 1965 in 1966 ugotavljala 
predvsem taka merila, po katerih so se razdelila sredstva med republiko in 
občinami, in se je z določitvijo dopolnilnih sredstev občinam zagotovilo kritje 
osnovnih potreb, pri čemer pa je bila močno prisotna stara praksa razdeljevanja 
dopolnilnih sredstev. Z razdelitvijo dopolnilnih sredstev, ki temelji na prora- 
čunski potrošnji na prebivalca, naj bi se odpravila dosedanja nesorazmerja 
med dopolnjevanimi in nedopoinjevanimi občinami, kakor tudi nesorazmerja 
znotraj samih dopolnjevanih občin. Predlagani kriterij predstavlja v primerjavi 
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z dosedanjo prakso napredek v sistemu, dopolnjevanja občinskih proračunov in 
gre pri tem tudi za delno racionalizacijo potrošnje dopolnilnih sredstev. Raz- 
delitev dopolnilnih sredstev sloni na naslednjih predpostavkah: 

1. Ocenjene so možnosti za uvedbo dohodkov, ki enotneje kot doslej bre^ 
mene občane v podobno razvitih občinah. To pomeni, da temelji ocena na 
možnostih za doseganje posameznih oblik dohodkov in ne na praksi, kakršno 
so posamezne občine uvedle v svojem sistemu obdavčevanja. V planu dohodkov 
torej ni mogoče upoštevati širših oprostitev in olajšav ter nižjih prispevnih 
stopenj, katere so nekatere občine uvedle pri izvajanju svoje davčne politike, 
zlasti ne takih, kakršnih nekatere občine zaradi težje proračunske situacije niso 
mogle določiti,. Širše oprostitve in olajšave ter nižje prispevne stopnje so bile 
namreč mnogokrat posledica avtomatičnega pritekanja proračunskih dohodkov 
iz, drugih virov, vključno z dopolnilnimi sredstvi. 

2. Dopolnilna sredstva za leto 1967 bi pripadala le občinam, ki z lastnimi 
dohodki, če od bruto dohodkov odštejemo sredstva za zvezo in republiški 
proračun, ne dosežejo na prebivalca 370 din proračunskih sredstev. Občinam 
nad 35 000 prebivalcev bi pripadala dopolnilna sredstva le v primeru, da z 
lastnimi dohodki ne dosežejo 350 dinarjev proračunskih sredstev na prebivalca. 
Občinam z manjšim številom prebivalcev je treba priznati zaradi določenih 
fiksnih stroškov in nalog, ki jih ima družbenopolitična skupnost, ne glede na 
njeno velikost, nekoliko* višjo potrošnjo na prebivalca kakor občinam z večjim 
številom prebivalcev. 

Ob nakazanem kriteriju bi v letu 1967 prejemalo dopolnilna sredstva še 
24 občin nasproti 38 občinam, ki so prejemale dopolnilna sredstva v letu 1966. 
V globalu pa se dopolnilna sredstva zmanjšajo od 62 milijonov dinarjev v letu 
1966 na 53 milijonov dinarjev predvidenih za leto 1967. Glede na to, da se 
sredstva za izobraževanje in vzgojo še ne izločajo iz proračunov in da bo ta 
zakon sprejet kasneje, je v prehodnem obdobju potrebno ne glede na postav- 
ljeni kriterij višine proračunskih sredstev na prebivalca, korigirati oziroma z 
zvišanimi dopolnilnimi sredstvi omogočiti proračunsko potrošnjo v višini naj- 
manj 95 °/o dosežene potrošnje v letu 1966, ker bi sicer te občine ne mogle 
reševati problemov v proračunski potrošnji. Za realizacijo 95 °/o proračunskih 
sredstev iz leta 1966 pa bo potrebnih v 1967. letu 9 700 000 dinarjev. 

V razpravah z občinami je bilo ugotovljeno, da povsem neenakomerno 
vplivajo na proračunsiko potrošnjo tudi priznavalnine borcem in se zato v spre- 
menjeni obliki predlaga tudi ta element. Nadomestilo za višje stroške za prizna- 
valnine borcem bi prejele dotirane občine, pri katerih so stroški na občana 
za te namene višji kot je slovensko povprečje. Glede na upravičene kritike 
v preteklih letih, tako v Skupščini, še posebej pa s strani razvitejših občin, je 
Izvršni svet s predlagano rešitvijo odprl proces prerazdeljevanja proračunskih 
sredstev. Problem prerazdeljevanja proračunskih sredstev so poleg strokovno 
upravnih institucij republike proučevale tudi znanstvene institucije. Rezultati 
teh raziskav so dali osnovna izhodišča za uvedbo' predlaganega sistema, ki ga 
je nujno vezati na družbeni dogovor vseh družbeno-politionih skupnosti v 
republiki. S predlagano rešitvijo, ki jo večina občin podpira, želi Izvršni svet 
spodbuditi vsestransko aktivnost v manj razvitih občinah, spraviti potrošnjo 
v odvisnost od gospodarske sposobnosti same občine in končno omogočiti celoten 
razvoj posameznih občin glede na ekonomsko zmogljivost, ki je najbolj realen 
stimulativen regulator celotnega napredka. V luči takšne ugotovitve in rezul- 
tatov prejšnjega sistema dopolnjevanja občin pa tudi posamični prigovori pri- 
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zadetih občin ne morejo omajati realnejših odnosov, ki jih odpira nov sistem 
za ugotavljanje dopolnilnih sredstev. 

Dvoletna uiporaba zakona o prispevkih in davkih občanov že terja nekatere 
spremembe in dopolnitve tega zakona. Zato je v decembru preteklega leta 
Zvezna skupščina spremenila nekatere določbe temeljnega zakona- Ker je 
republiški zakon poleg republiških določb povzel skoraj celoten tekst temeljnega 
zakona, je bilo treba v predlog republiškega zakona hkrati s predlogi za spre- 
membo republiških določb povzeti tudi vse spremembe Zveznega temeljnega 
zakona. 

Nekoliko podrobnejšo obrazložitev terja nekaj pomembnejših sprememb, 
ki jih vsebuje predlog zakona. Pomemben je prehod na nov sistem obdavčenja 
dohodkov od gozdov, katerega narekuje spremenjeni sistem gospodarjenja z 
gozdovi v pogojih novega zakona o gozdovih, spremembe v obdavčevanju višin- 
skih krajev, spremembe v načinu deferenciaeije prispevne stopnje znotraj občin 
in obdavčenje kmetijskih proizvajalnih naprav. 

V republiki Sloveniji, so zasebni gozdovi v celoti izročeni v gospodarjenje 
gozdnim gospodarstvom. Dohodek od gozda torej ni več odvisen od lastnika 
gozda, temveč od organizacije, ki gospodari z gozdovi. Ta določa čas, obseg 
poseka in drugo. V danih pogojih bi bilo ekonomsko neutemeljeno pobirati 
davščine od gozdnih površin po katastrskem dohodku, ki temelji na letnem 
povprečnem rastu gozda in ne upošteva realizacije dohodka. Na predlog SR 
Slovenije je zato tudi zveza za zvezni del prispevkov odstopila od katastrskega 
dohodka kot osnove za obdavčenje gozdnih dohodkov in tudi za zvezni pri- 
spevek povzela osnovo, katero bo republika določila za republiški oziroma za 
občinski prispevek. 

Po predlogu zakona naj bi kot osnova služila vrednost lesa, določenega za 
posek v letu, za katero se prispevek odmerja. Na ta način bo torej obdavčen 
lastnik gozda v posameznem letu le od tiste količine lesa, katero bo gozdna 
organizacija odredila za posek. Kolikor do take odredbe ne bi prišlo, zaveza- 
nec tudi prispevka ne bo plačal. Vrednost lesa kot odmema osnova za prispevek 
se bo določala na podlagi povprečnih cen lesa na panju na območju gozdne 
organizacije in zato ni več potrebe, da bi občinske skupščine določale odroeme 
osnove, kot je to bilo v dosedanjem sistemu- 

Predlog nadalje opušča dosedanji sistem uvrščanja zemljišč v proizvodne 
okoliše po enotnih kriterijih določenih z republiškim zakonom in še posebej 
opušča prispevno oprostitev določeno za 4. proizvo'dni okoliš. Spremembo terja 
uskladitev republiškega zakona s temeljnim zveznim zakonom. Po temeljnem 
zakonu je namreč možno predpisovati različne stopnje občinskega prispevka 
od kmetijstva le po skupinah katastrskih občin ali po posameznih katastrskih 
občinah in zato dosedanjega sistema, po katerem so bile določene razkčne 
stopnje (prispevka po proizvodnih okoliših, katerih meje so občine prosto dolo- 
čale ne glede na meje katastrskih občin, ni možno več zadržati. 

Zaradi uskladitve s temeljnim zakonom, po 'katerem je možno oprostiti 
prispevka le zavezance, katerih skupni katastrski dohodek ne presega določe- 
nega zneska, je bilo treba opustiti dosedanjo oprostitev zemljišč 4. proizvodnega 
okoliša. Oprostitev se je nanašala na lego zemljišč ne glede na ekonomski po- 
ložaj zavezanca. Občinske skupščine bodo še nadalje lahko oprostile plačevanja 
prispevka kmetovalce hribovitih področij, ki dosežejo do 2000 din katastrskega 
dohodka od negozdnih površin in upoštevale pri tem tudi težje pogoje gospo- 
darjenja. 
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Psredlog zakona vsebuje tudi; nekaj pomembnejših sprememb glede obdav- 
čevanja obrti in gostinstva. Nalaga obveznost vodenja poslovnih knjig tistim 
zavezancem prispevka od obrtne dejavnosti, ki 'dosegajo letno preko 200 000 
dinarjev celotnega dohodka. 

Zasebno gostinstvo je bilo dosedaj z republiškim zakonom glede obdavčenja 
izenačeno s storitveno obrtjo. V bodoče se odločanje o tem, skladno s temeljnim 
zakonom, prepušča občinam'. Občine lahko s svojimi odloki določijo, da go- 
stinstvo še nadalje plačuje obveznosti do pavšalnih letnih osnov, lahko pa 
uvedejo tudi drugačen sistem odmere davka. Občine bi morale težiti za tem, 
da s svojo davčnoi politiko tudi v bodoče ne zavirajo razvoja zasebnega gostin- 
stva, kot pomembnega činitelja na področju turizma. 

Rešitve v predlogu zakona o< spremembah republiškega zakona o davkih 
dajejo občinskim skupščinam široka pooblastila za izvajanje davčne politike, 
s katerimi se ne dajejo samo možnosti za zajemanje dohodkov, ampak tudi 
možnosti za spodbujanje raznih gospodarskih aktivnosti. Takšna zakonodajna 
ureditev pa nujno zahteva ustrezno strokovno davčno službo, ki bo usposobljena 
najti takšne rešitve, ki bodo spodbujale davčne zavezance k večji produktivnosti 
in zagotovile enakopravnejši položaj zavezancev glede plačevanja prispevkov 
in davkov. 

Predlog republiškega proračuna izkazuje za 1967. leto 519 milijonov dinarjev 
dohodkov vključno z dopolnilnimi sredstvi občin in namenskimi sredstvi fede- 
racije za delno pokrivanje izdatkov 'državne varnosti in mejne službe. Če od 
tega zneska odštejemo dopolnilna sredstva občinam v znesku 53 milijonov in 
obveznost republike za pokrivanje prenesenih pristojnosti iz federacije in te- 
kočih obveznosti iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja v znesku 49 milijo- 
nov dinarjev, vidimo, da znašajo razpoložljiva sredstva republiškega proračuna 
za razporeditev na posamezne koristnike in za financiranje vseh 'drugih nalog 
republike 417 milijonov dinarjev ali 5,2 '%> več kakor v letu 1966. 

Pri razporeditvi sredstev republiškega proračuna je Izvršni svet maksi- 
malno upošteval stališča odborov in zborov Skupščine SR Slovenije, ki so bila 
zavzeta pri obravnavanju posameznih problemov financiranja republiških po- 
treb. Prav tako so bila upoštevana stališča o proračunski politiki začrtana v 
družbenem planu za razvoj SR Slovenije v letih 1966—1970. 

Skladno s takšno proračunsko politiko so zagotovljena v predlogu zakona 
večja sredstva: 

1. za plačilo ostanka obveznosti republike iz prejšnjih let in za plačilo 
obveznosti v tekočem letu, s čimer bodo rešeni najbolj pereči problemi, ki so 
se zlasti akutno pojavljali v letih 1965 in 1966; 

2. za močnejšo rast sredstev za financiranje šolstva za financiranje kultur- 
nih dejavnosti in znanstveno-raziskovalnega dela; 

3. za delno ureditev osebnih dohodkov in materialnih izdatkov milice in 
pravosodnih organov; in 

4- za obvezno izločanje sredstev v rezervni sklad SR Slovenije, kar naj v 
bližnji prihodnosti omogoči rednejše financiranje proračunske potrošnje repu- 
blike, kar je nujno potrebno zaradi neenakomernega dotoka proračunskih do- 
hodkov in ukinitve ustreznih kratkoročnih posojil za potrebe proračunske 
potrošnje. 

Poudariti, pa je treba, da ni bilo možno v rednih proračunskih sredstvih 
zagotoviti celotnega zneska za pokrivanje neporavnanih obveznosti. Del teh 
obveznosti se pokriva iz investicijskega denarja in sicer iz sredstev dodatnega 
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davka od prometa blaga na drobno v znesku 38 milijonov din, kakor tudi iz 
investicijskih sredstev republike po zakonu o usmeritvi sredstev Socialistične 
republike Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 do 1970. V tem 
zakonu je predvideno za kreditiranje investicijskih obveznosti republiškega 
proračuna v letu 1967 32 milijonov din. Angažiranje teh sredstev je bilo po- 
trebno, da se uredijo odnosi s poslovnimi bankami in delovnimi organizacijami, 
ki jim republika že dalj časa dolguje znatne zneske. 

Kljub prizadevanju pa bodo ostale še vedno* nekrite nekatere obveznosti. 
Tako niso zagotovljena sredstva za nakup stanovanj republiške uprave in za 
vozne olajšave kolektivnih potovanj mladine od 1. marca 1967, ko bo federacija 
predvidoma ukinila ustrezne regrese. Ta vprašanja bo potrebno v teku leta 
dogovorno s prizadetimi obravnavati in jih v okviru zmogljivosti tudi primerno 
rešiti. 

Spričo takšne orientacije prihaja v letošnjem letu do nekaterih strukturnih 
premikov v pogledu proračunskih izdatkov. Povečujejo se izdatki za poravnavo 
starih obveznosti od 7 °/o na 9,2 %. Nadalje se povečujejo izdatki, za socialno 
varstvo od 6,2'% na 8,6 %>• Izdatki za šolstvo od 20,8'% na 21,6 fl/o ter izdatki 
za rezerve od 1 °/o na 2'°/o. Bistveno pa se zmanjšujejo izdatki za delo državnih 
organov, in sicer od 44,2 "/o na 42,5 °/o. Ti premiki niso povsem zadovoljivi, ker 
so bili ukrepi., ki povečujejo ali znižujejo izdatke, nezadostno strokovno izde- 
lani tako, da ostaja ta naloga glede večje selektivnosti, racionalizacije in uspeš- 
nosti še vedno O'dprta in jo> bodo morali vsi koristniki proračunskih sredstev 
pri svojem delu sistematično in nekampanjsko tudi v bodoče reševati. 

Glede nekaterih postavk republiškega proračuna bi želel pojasniti naslednje. 
V skladu Socialistične republike Slovenije za šolstvo se zagotavljajo v letu 1967 
sredstva v višini 95 milijonov din, kar je za 12,7'%> več kot v letu 1966 oziroma 
za 21 "/o več kot v letu 1965, kar pomeni, da se Izvršni svet zaveda pomembnosti 
institucij, ki jih financira ta sklad ter je zato tudi vložil znatne napore, da se 
v okviru danih možnosti napravijo ustrezni premiki v korist visokega in višjega 
šolstva. 

Skladu SR Slovenije »Boris Kidrič« se dodeljujejo sredstva v višini 10,2 
milijona din, poleg tega pa bo sklad prejel še sredstva izven proračuna v višini 
12,5 milijona din ter bo skupno s temi sredstvi povečal potrošnjo nasproti 
letu i966 za 37 %. Povečanje sredstev temu skladu je utemeljeno s prenosom 
obveznosti financiranja nuklearnih in geoloških raziskav od zveze na republiko, 
za kar pa niso bila na republiko prenesena ustrezna sredstva. 

Skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti se zagotavljajo sredstva v 
višini 13,8 milijona din ali za 7% več kot v letu 1966. Pri tem je treba pri- 
pomniti, da so v letošnjem letu vnesene na tem področju nekatere spremembe 
v sistem financiranja. V sredstvih tega sklada so namreč vkalkulirana tudi sred- 
stva za potrebe kulturnih zavodov kot Slovenskega narodnega gledališča, Slo- 
venske filharmonije, muzeja in galerij z namenom, da se preide na enotno 
financiranje celotne kulturne dejavnosti v okviru omenjenega sklada. Iz podob- 
nega razloga se prenašajo na sklad za pospeševanje založništva sredstva za tisk, 
ki so bila v prejšnjih letih zagotovljena pri sekretariatu Izvršnega sveta za 
informacije. Ker nekateri listi v letošnjem letu ne bodo več potrebovali sub- 
vencije in ker naj tudi drugi listi težijo k postopnemu zaračunavanju listov po 
ekonomski ceni, se v letu 1967 prenašajo na sklad za pospeševanje založništva 
sredstva za tisk v znesku 1 milijon din, medtem ko je bilo dodeljeno v lanskem 
letu 2,5 milijona din. Skladu za pospeševanje založništva, kakor tudi skladu 
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za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov se zagotavljajo v letošnjem 
proračunu za 5 V o višja sredstva in Prešernovemu skladu za 12 %> višja sredstva 
kot v letu 1966. 

Za delo državnih organov je predvideno v republiškem proračunu za 1967. 
leto 197 milijonov dinarjev ali za 7,2 % več kot v letu 1966. Od tega odpade 
na redno dejavnost 163 milijonov din in za posebne namene 34 milijonov' 
din. Za financiranje sredstev za delo pri državnih organih odpade največji del 
na organe za notranje zadeve, in sicer 66 ®/o, nadalje na predstavniške organe 
8 %>, na republiške sekretariate 7%, na ostale upravne organe 5'°/o, na pravo- 
sodne organe 8 ®/o, na zavode 1 %> in za splošne republiške potrebe, ki se po 
določenih postavkah financirajo pri posameznih republiških organih, pa l°/o. 

Sredstva za redno> dejavnost državne uprave se po predlogu proračuna za 
leto 1967 povečujejo za 2°/o nasproti potrošnji v letu 1966. V pravosodnih 
organih znaša to povečanje 25 °/o, ,v organih za notranje zadeve 10 %> in še pri 
nekaterih izjemah, kjer je povečanje teh sredstev 2 'Vo zaradi prevzema novih 
obveznosti. 

Pravosodni organi so bili v preteklih letih zapostavljeni. Ustrezno družbeno 
vrednotenje teh organov ima važno vlogo pri uresničevanju zakonitosti, kar 
pa zahteva drugačno obravnavanje nagrajevanja delavcev v pravosodju. Zato 
so v proračunu za leto 1967 tudi utemeljeno predvidena višja sredstva za redno 
dejavnost pravosodnih organov, tako za osebne dohodke delavcev, kakor tudi 
za večje materialne izdatke teh organov, ki prevzemajo od drugih organov vse 
večje pristojnosti.. 

Prav tako je bilo nujno zagotoviti v republiškem proračunu za leto 1967 
sredstva za povečanje osebnih dohodkov milice, ker so bih delavci milice doslej 
neustrezno nagrajevani. Celotno povečanje izdatkov organov za notranje zadeve 
je namenjeno izključno za potrebe organov milice in mejne službe. 

Spričo dejstva, da se sredstva za redno dejavnost ostalih republiških orga- 
nov povečujejo le za 2°/o nasproti potrošnji, v letu 1966, pa je treba le upošte- 
vati možnost, da lahko ti organi z racionalizacijo in modernizacijo dela pri- 
hranijo določena sredstva in jih usmerijo za nagrajevanje kvalitetnejšega 
kadra. 

S tem naj bi se tudi ublažila razlika med osebnimi dohodki delavcev v 
gospodarstvu in delavcev V republiški upravi, katerih dohodki znatno zaostajajo 
za gospodarstvom, kar je tudi razlog za odhajanje delavcev v gospodarstvo. 
Ne glede na nakazano možnost za racionalizacijo dela pa je treba jasno in 
odločno povedati, da bo Izvršni svet moral že tekom leta poiskati možnosti za 
ustrezno nagrajevanje visoko strokovnega kadra v republiški, upravi. 

V predlogu proračuna so predvidena sredstva za dejavnost družbenih orga- 
nizacij v okviru lanskoletne potrošnje, pri čemer se sredstva nekaterim organi- 
zacijam bistveno zmanjšujejo. Glavnemu odboru Socialistične zveze delovnega 
ljudstva pa se glede na prikazane izdatke, ki jih ima ta :družbeno-politična 
organizacija v zvezi s političnimi pripravami za izvedbo volitev, sredstva ustrezno 
povečujejo. Strokovnim društvom se sredstva za redno dejavnost več ne zago- 
tavljajo. Ta naj svojo redno dejavnost pokrivajo v bodoče s članarinami, repu- 
bliški proračun pa bo v bodoče financiral le posamezne akcije društev, ki imajo 
širši republiški pomen. 

Sredstva za gospodarske posege proračuna so usmerjena le na regres za 
mleko, katerega plačevanje je vezano na zvezna sredstva, na sofinanciranje 
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splošne turistične propagande in dejavnosti ter za delne regresiranje JAT-ove 
linije Beograd—Ljubljana. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Omenil sem le nekaj najpomembnejših 
postavk predloga republiškega proračuna, sicer pa je celotna porazdelitev re- 
publiških proračunskih sredstev podrobno obrazložena že v pismeni obrazložitvi 
k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1967 
in je razvidna tudi iz posameznih tabelaričnih pregledov. Zato v imenu Izvršnega 
sveta predlagam, da Republiški zbor in Organizacijsko-politični zbor sprejmeta 
predložene zakonske predpise. 

Predsedujoči Janez Hočevar: Zaključujem skupno sej o obeh zborov. 
Organizacijsko-politični zbor bo nadaljeval sejo po 10-minutnem odmoru. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 9.45. Seja Republiškega zbora se je 
nadaljevala takoj.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 

Prehaj amo na 2. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu resolucije o ukrepih gospodarske politike v letu 1967, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet skupno z gradivom: Značilnosti 
razvoja v letu 1966 in pa ocena razvojnih možnosti v letu 1967. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil inž. Toneta Tribušona, ki 
bo dal tudi ustno obrazložitev. 

Inž. Tone Tribušon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zvezna skupščina je lansko leto v smernicah o nadaljnjem razvoju 
sistema družbenega planiranja med drugim sklenila, da se v bodoče ne bodo Več 
sprejemali letni plani. Osnova načrtnega usmerjanja bodo srednjeročni plani, 
vsako leto pa bomo ocenjevali tendence v izpolnjevanju teženj srednjeročnega 
plana in se dogovarjali o tem, kaj je potrebno še ukreniti, da bi se osnovne 
naloge kar najbolje in čim dosledneje izpolnile. 

V tem je tudi osnovni smisel analize o značilnostih razvoja v letu 1966 
in oceni razvojnih možnosti v letu 1967 ter resolucije o izvajanju gospodarske 
politike v letu 1967, ki ju je Izvršni svet predlagal Skupščini.. 

Pomen teh dokumentov navidezno nekoliko zbledeva, ker sledita skoraj 
neposredno sprejemanju srednjeročnega plana v naši republiki. Vrsta odločilnih 
momentov in nalog je bila namreč prisotna že ob opredeljevanju ekonomske 
politike in nalog za obdobje do leta 1970, zato se s temi dokumenti ne spreminja 
oziroma bistveno ne dopolnjuje ekonomska politika, ki je začrtana v srednjeroč- 
nem planu. Vendar moramo pri izpolnjevanju nalog, ki srno si jih zastavili za 
srednjeročno obdobje, normalno računati, da obstoje določene faze njihovega 
ostvarjanja ter da se pojavljajo v vsaki izmed njih določeni problemi in težnje, 
ki so, bodisi objektivno ali subjektivno pogojeni, in ki vplivajo na hitrejše ali 
počasnejše izpolnjevanje zastavljenih ciljev- Prav te probleme in težnje pa je 
v posameznih fazah treba oceniti in podvzeti pravočasne ukrepe, ki naj zago- 
tovijo postopno in dosledno izpolnjevanje osnovnih ciljev srednjeročnega plana, 
ki seveda, kot smo že pred kratkim rekli, po vsebini predstavlja program 
izvajanja družbene in gospo'darske reforme. Zato sta analiza in resolucija 
vendarle potrebni in ju kot taki tudi obravnavamo. 

4 
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Pričujoča analiza skuša oceniti rezultate gospodarskih gibanj, pojave in 
tendence v letu 1966 in pričakovana gibanja v letu 1967 s stališča, ali vsi ti 
zagotavljajo izpolnjevanje osrednjih smotrov srednjeročnega pliana in reforme. 
Izhajajoč iz teh ocen pa želim pri resoluciji opozoriti na tista osnovna področja 
ekonomske politike in v zvezi s tem na tiste naloge in ukrepe, ki so posebej 
pomembni v letu 1967 za uspešnost izpolnitev smotrov plana in reforme. 

Ne gre da bi ponaivljal vsa dejstva in ugotovitve iz analize ali iz resolucije, 
dovolite pa mi, da se ustavim ob nekaterih najpomembnejših. 

Predvsem bi želel poudariti, da smo v letu 1966 dosegli nekaj pomembnih 
rezultatov, ki pomenijo začetke kakovostnih sprememb v gospodarjenju. Produk- 
tivnost dela se je povečala za okoli 8 °/o, kar je iznad doseženih povprečnih 
stopenj njene rasti v preteklih letih in prav tako iznad povprečne stopnje rasti, 
ki je predvidena s srednjeročnimi planom. 

Zunanjetrgovinska menjava se je občutno povečala. Izvoz blaga in storitev 
se je povečal za okoli 20 %, kar je več kot znaša pričakovano povprečje po 
srednjeročnem planu, k čemur so bistveno prispevali neblagovni dohodki iz 
turizma. Tudi izvoz, blaga je rastel hitreje kot proizvodnja, saj je udeležba 
iizvozia v industrijski proizvodnji narasla okoli 14 °/o v letu 1965 in približno za 
15 '%> v letu 1966. Prav tako je pomembno, da se je povečal izvoz na zahtevnejša 
konvertibilna področja, ki je dosegel okoli 69 "/o vsega blagovnega izvoza. Znatno 
se je povečala tudi aktivnost gradbeništva v inozemstvu. 

Prizadevanja za kakovostne spremembe v gospodarjenju so se odvijala 
v skladnejših odnosih med potrošnjo in razpoložljivimi sredstvi. Pr,i tem. se 
je ziasti umirila investicijska potrošnja, ki je bila po svojem realnem obsegu pod 
nivojem iz leta 1965. Prav tako je bila dosežena v globalu približna usklajenost 
rasti realnih osebnih dohodkov z rastjo produktivnosti. Oboje je pomemben 
prispevek k stabilizaciji razmer na trgu ter k ustvarjanju pogojev za kvalitet- 
nejše delovanje tržnega mehanizma. V takih razmerah je bila dosežena zado- 
voljiva rast proizvodnje v nekaterih gospodarskih dejavnostih: v kmetijstvu, 
gozdarstvu, prometu in v inozemskem turizmu. Rast v teh dejavnostih je pre^- 
segla povprečno doseženo rast družbenega proizvoda vsega gospodarstva, ki 
se je realno povečal za okoli 6 °/o. Ta stopnja rasti je nekoliko nižja od priča- 
kovane predvsem zaradi relativnega zaostajanja industrijske proizvodnje, kar 
je značilno za ves jugoslovanski gospodarski prostor v letu 1966. Pri tem pa 
so imele nadpovprečno visoko stopnjo rasti v Sloveniji predvsem naslednje tri 
industrijske panoge: kemična, nekovinska in elektroindustrija. 

Doseženi rezultati na začetku izvajanja srednjeročnega plana in reforme 
pomeniijo, da so v glavnem delovne organizacije začele v novih zaostrenih raz- 
merah usmerjati svoja prizadevanja tako, da bi dosegli osnovne smotre reforme 
in da so sprejeti ukrepi pozitivno delovali na začetek kakovostnih sprememb v 
družbenih in gospodarskih gibanjih. 

Seveda so reformni ukrepi in ukrepi za stabilizacijo morali odkriti vrsto 
slabosti, ki v veliki meri izvirajo iz prejšnjih pogojev gospodarj.enja, s katerimi 
smo se vsi od delovnih organizacij, občin iin do republike včasih z več, včasih 
z manj uspeha spoprijemali v letu 1966. Te slabosti pa v naših razmerah, ko 
je postalo povečevanje učinkovitosti gospodarstva in družbenih služb posredno 
vprašanje obstoja in napredka, povzročajo vrsto težav in problemov, ki jih 
bo treba ob upoštevanju novih odnosov hitreje iin uspešneje reševati kot v letu 
1966. 
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Zadržal bi se samo pri nekaterih slabostih in problemih, ki so značilni 
za leto 1966 din so pomembni tudi za ekonomsko politiko itn konkretne odločitve 
v letu 1967, oziroma za hitrejše napredovanje reforme in za izpolnitev smotrov 
srednjeročnega plana. Reševanje teh problemov je odločilnega pomena zato, 
ker je od teh odvisno nadaljnje izboljšanje, oziroma prehod na višjo raven 
gospodarjenja, da bi mogla proizvodnja dovolj hitro nairaščaiti. 

Z reformo in srednjeročnim planom smo si postavili za cilj, da mora pro- 
izvodnja oziroma družbeni proizvod v stabilnejših pogojih naraščati po dovolj 
visoki stopnji, ker sicer ni mogoče zadovoljiti zahtevam naše in vsake sodobne 
družbe po stalnem naraščanju življenjske ravni. Tu pa ne gre samo za višje 
osebne dohodke, pač pa tudi za večjo zaposlenost, za zadovoljevanje potreb 
po izobraževanju, primerni zdravstveni zaščiti., za ustrezno urejanje pokojnin, 
za dovolj hitro stanovanjsko graditev, urejanje komunalij, za boljše urejanje 
varstva otrok, socialnega vanstva itd. Ker zahtev sodobne družbe ni mogoče 
urejati brez dovolj visoke stopnje rasti in v tržnem gospodarstvu ne brez 
zadostne stabilnosti, je naš cilj stabilnost ter oib njej dovolj hitro naraščanje 
družbenega proizvoda. 

V letu 1966 nismo sicer dosegli nizke stopnje rasti družbenega proizvoda, 
vendar pa smo- videli, da oib taki rasti ni mogoče hitro izboljšati zadovoljevanja 
družbenih potreb. Ob taki nižji rasti, kot smo jo imeli doslej, je nastala vrsta 
drugih problemov, ki so ogrožali tudi tako doseženo gospodarsko rast; zaloge 
so prekomerno^ narasle, naraslo je medsebojno zadolževanje med gospodarskimi 
organizacijami itd. To seveda pomeni, da je mogoče zagotoviti hitrejšo gospo- 
darsko rast samo ob nadaljnjih kakovostnih spremembah v gospodarjenju. Te 
spremembe pa so samo v hitrejšem prilagajanju prodzvo'dnje povpraševanju na 
domačem in tujem trgu glede izbire in kakovosti blaga in proizvodnih stroškov. 
To pa je zahtevna naloga, ki terja hitrejšo modernizacijo poslovanja in pro- 
izvodnje, ki zahteva več znanja, študija in raziskovanja, česar v večini pri- 
merov ni mogoče reševati v posameznem izoliranem podjetju samo z lastnimi 
sredstvi in z lastnim strokovnim potencialom.. Te naloge tudi ni mogoče uspešno 
reševati nenačrtno in kratkoročno, pač pa le na podlagi dobro 'pretehtanih 
dolgoročnih razvojnih programov gospodarskih organizacij, ki bodo zagotovili 
kar največje učinke ob relativno najmanjših naložbah. Take naloge zahtevajo 
tudi nadaljnje kvalitetne spremembe v družbenoekonomskih odnosih in v 
gospodarskem sistemu, ki naj prisili vse nosilce 'družbenih sredstev na smotrne 
odločitve na vseh nivojih in na koordinirana prizadevanja za razreševanje 
nalog v prikazani simeri. 

S temi. zahtevami in problemi glede nadaljnjih kvalitetnih sprememb in 
razvoja smo prešli v leto 1967. Da bi pospešili in omogočili njihovovo hitrejše 
in uspešneje razreševanje, so bile za leto 1967 uveljavljene pomembnejše izpo- 
polnitve gospodarskega sistema zlasti na kreditno monetarnem, zunanjetrgo- 
vinskem in deviznem 'področju. Opravili smo revalorizacijo osnovnih sredstev 
in spremenili režim amortizacije. Na po'dročju potrošnje pa so bile opravljene 
spremembe v sistemu socialnega zavarovanja. 

Mislim, da ni potrebno ponavljati obrazložitev posameznih sprememb, te so 
bile med drugim na kratko podane tudi v predloženi analizi. Vsekakor pa ni 
odveč, če poudarim, da pomenijo te spremembe na eni strani zaostritev pogojev 
gospodarjenja, na drugi strani pa tudi povečanje samostojnosti in odgovornosti v 
poslovanju in razvoju vseh gospodarskih organizacij in bank. 



52 Republiški zbor 

Odprava avtomatične pravice na kredit postavlja delovne organizacije v 
položaj, da zelo premišljeno razpolagajo z lastnimi sredstvi tako v delitvi kot 
pri njihovi porabi ali naložbi. Večja elastičnost in poslovnost v kreditnem 
sistemu, liberalmejši uvoz, večja svoboda pri ustvarjanju poslovnih odnosov z 
inozemskimi partnerji, možnost samostojnejše in bolj elastične politike z amor- 
tizacijskimi sredstvi omogoča delovnim organizacijam, da razširjajo osnovo za 
samostojnost in večjo poslovnost. 

Vloga bank se razširja od razdeljevalca oziroma posredovalca kreditov na 
vlogo izredno pomembnega in odgovornega gospodarskega faktorja, ki plasira 
svoja sredstva v najrentaibiinejše posle in perspektivno najinteresantnejša pod- 
jetja, pri čemer se nujno mora vključiti med nosilce in pospeševalce integra- 
cijskih procesov in 'drugih kvalitetnih sprememb kot so izboljšanje kadrovske 
strukture v podjetjih, pospeševanje uporabe znanstveno-raziskovalnega dela in 
njegovih izsledkov v proizvodnji. Banke morajo postati animator tehničnega in 
poslovnega napredka. Taka vloga bank, ki jo sedaj dobivajo, pomeni tudi zanje, 
da ne bodo mogle opraviti svoje naloge, če bodo majhne, izolirane, nepovezane 
in če ne bodo poskrbele za bistveno izboljšanje lastne kadrovske strukture ter 
za čimvečjo povezanost s strokovnimi in znanstveno raziskovalnimi organiza- 
cijami. 

Tovarišdce in tovariši poslanci! Predlagatelj resolucije o izvajanju gospo- 
darske politike v letu 1967 je izhajal iz osnovne zahteve današnjega časa, to je iz 
zahteve po pospešitvi gospodarske rasti na kvalitetnejših osnovah ob upošte- 
vanju sistemskih pogojev in materialnih ter kadrovskih možnosti. Upošteval je 
tudi, da se nadaljnje kvalitetne spremembe ne morejo izvršiti brez odločne 
podpore stabilizaciji. Prav tako smo smatrali, da mora biti resolucija prav zares 
konkretna in se mora osredotočiti na tiste naloge, ki naj v letu 1967 prispevajo 
k hitrejšemu izpolnjevanju osnovnih smotrov ekonomske politike srednjeročnega 
plana in reforme. 

Iz teh razilogov je osnovni poudarek na kakovostnih spremembah v pro- 
izvodnji in tistih akcijah, ki naj jih pospešijo. Zato so dobile najvidnejše mesto 
vprašanja pospešitve modernizacije gospodarstva in družbenih služb, integra- 
cijskih procesov, hitrejše vključevanje znanstveno raziskovalnega dela v raz- 
reševanje problemov razvoja, zboljšanje kadrovske strukture in kvalitetne spre- 
membe v poslovanju bank. 

Vzporedno s tem je ena najvažnejših nalog hitra izdelava dolgoročnih 
razvojnih programov na podlagi širšega medsebojnega sodelovanja delovnih or- 
ganizacij. Prav tako je dan poudarek izdelavi tistih dolgoročnih programov za 
posamezna področja, kjer se mora še posebej angažirati republika. 

Da bi se pospešil učinkovitejši in 'družbenim potrebam ustreznejši razvoj 
družbenih služb, ki naj prispeva k ustvarjanju smotrov reforme, je treba izpe- 
ljati določene sistemske spremembe, študije in akcije, ki so naštete v resoluciji. 
Odločno je treba podpreti napore za stabilizacijo. Zato terjamo, da bi se 
zadržala potrošnja na vseh področjih v okviru razpoložljivih sredstev. Posebej 
velja to za socialno zavarovanje, ki je v lanskem letu porabilo več, kot je 
imelo razpoložljivih sredstev. 

Proračuni morajo letos pokriti tudi obveznosti iz preteklih let in začeti 
ustvarjati rezerve, ki naj pripomorejo k postopnemu oblikovanju lastnih ob- 
ratnih sredstev- 

V okviru prizadevanj za stabilizacijo razmer na trgu bo potrebno zago- 
toviti, da bodo osebni dohodki v globalu naraščali le skladno z rastjo proizvodnje 
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in produktivnosti dela. Lani smo se tej zahtevi sicer približali, čeprav je znotraj 
tega globala slika dosti manj ugodna. Osnovni instrument usklajevanja osebnih 
dohodkov z rastjo produktivnosti dela so samoupravni akti delovnih organi- 
zacij o delitvi dohodka. Ugotoviti moramo, da je razvoj delitvenih sistemov 
zaostal za potrebami časa predvsem zato, ker se osebni dohodki večkrat obrav- 
navajo kot avtonomna kategarija, ne da bi delovne organizacije videle njihovo 
zvezo s poslovnimi rezultati in perspektivnim razvojem podjetja pa tudi z re- 
ševanjem perečih tekočih problemov. Saimo s, tega stališča bi) morali delovni 
kolektivi iz lastnega interesa urejati svoje sisteme delitve dohodka, kar bodo 
sicer ogrozili svojo poslovno sposobnost in svoj razvoj. S tem pa resolucija tudi 
računa. 

Vsi družbeni faktorji od sindikatov do zbornice - in družbeno-političnih 
skupnosti so zainteresirani, da pomagajo delovnim organizacijam pri iskanju 
boljših rešitev od dosedanjih in so tudi pripravljene v tem smislu delovati. 

V določenih gospodarskih dejavnostih, posebno tam, kjer obstoje mono- 
polne situacije, često prihaja do- neskladnih gibanj mase osebnih dohodkov z 
rastjo dejanske produktivnosti. Četudi v prihodnje ne bi, prišlo do večje sklad- 
nosti, bo potrebna ustrezna družbena intervencija, predvsem ekonomska, če 
pa ta ni možna, pa tudi v kaki drugi obliki. 

Ko govorimo o usklajevanju mase osebnih dohodkov z rastjo produktivnosti 
dela, je treba reči, da znotraj te mase ne moremo dopuščati uravnilovke. Da- 
našnji čas zahteva sposobne, prizadevne in ustvarjalne ljudi. Brez njih ni na- 
predka in s tem tudi ne boljšega življenja. Prispevek posameznikov k sploš- 
nemu napredku pa je zelo različen, zato morajo biti tudi različno nagrajeni. 

Resolucija posveča posebno- skrb zaposlovanju. V zvezdi s kvalitetnimi spre- 
membami v našem gospodarstvu je treba nujno računati, da bomo vedno bolj 
sledili tehničnemu napredku, ki prinaša s seboj tudi potrebo po novih pro- 
izvodih, medtem ko ukinja nekatere druge. Na enakih proizvodih pa je za 
izdelavno enoto potrebno- vedno manj ljudi, vendar z drugačno i izobrazbo- in 
strokovnostjo-. To- pomeni, da je normalno-; če se potrebni delavci -po posameznih 
dejavnostih menjajo tako glede števila kot njihove izobrazbene strukture. To 
obenem zahteva odpiranje novih delovnih mest, tako za že zaposlene, kot tudi za 
prirastek. Odpiranje novih delovnih mest pa zahteva n-o-ve itn-vesticije, ki so 
mogoče samo ob zadostni rasti proizvodnje. Možnost zaposlovanja j-e treba 
gledati kot fu-nkcijo tehničnega in gospodarskega napredka. 

Skrb za zaposlovanj-e je predvsem stvar delo-vnih organizacij, ki že razpo- 
lagajo s 65 »/o družbenega proizvoda, ne pa n-eko-ga izven kolektivo-v, čeprav 
mora družba kot celota skrbeti za politiko zaposlovanja, in se ji tudi ne o-dreka. 
Zato resolucija obravnava ta problem v okviru prioritete in možnosti, kot jih 
vidimo v letu 1967. 

Resolucija gl-ede izvajanja ekonomske politike računa z vsemi nosilci od- 
ločitev v republiki in naslavlja na posamezne o-d teh do-ločen-e naloge skladno 
z njihovo funkcijo v našem samoupravnem sistemu in s sredstvi, s katerimi 
ti razpolagajo. Zato nalaga republiki oziroma njenim organom samo tiste naloge, 
ki jih ta v okviru svojih pri-stojno-sti mora opraviti. 

Ta -dokument je po svoji naravi obvezen za vse republiške organe s tem, 
da izvajajo sprejeto ekonomsko politiko in konkretne naloge za izpolnitev 
njenih smotrov. Obenem pa je ta dokument tudi orientacija za vse gospodarske 
in družbene činitelje v republiki, na podlagi katere bodo usmerjali svoje samo- 
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upravno delovanje. Pri tem pa bodo računali s politiko republike in zveze in 
s pogoji gospodarjenja v letu 1967. 

Tovarišioe in tovariši poslanci! Kot izhaja iz analize, moramo v letu 1967 
računati, da je mogoče doseči, bistvene nove dosežke v izpolnjevanju smotrov 
reforme in srednjeročnega plana, če bo vsak člen odločanja in delovanja v našem 
samoupravnem, sistemu opravil svojo nalogo pri izvajanju ekonomske politike, 
kot je začrtana v srednjeročnem, planu in v predlagani resoluciji. Na tej osnovi 
je mogoče pričakovati, ob upoštevanju vseh materialnih pogojev in znanja, da 
bo rast družbenega proizvoda nekoliko hitrejša kot v letu 1966, kar bi omogočilo, 
da v naslednjih letih dosežemo osnovna predvidevanja in opravimo najvažnejše 
naloge srednjeročnega plana. 

Prosim vas, da upoštevate to obrazložitev pri razpravi o resoluciji o gospo- 
darski politiki za leto 1967, ter v imenu Izvršnega sveta prdlagam, da predlog 
resolucije skupno z amandmaji, ki jih je včeraj sprejel Gospodarski zbor, 
sprejmete. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. O predlogu resolucije ste prejeli 
pismeno mnenje Prosvetno-kulturnega in Socialno-zdravstvenega zbora. Ah že- 
lita morda predstavnika zborov dati še ustno obrazložitev? (Ne želita.) 

Gradivo in predlog resolucije sta obravnavala odbor za družbeni plan, 
finance in proračun in pa zakondajno-pravna komisija. Oba sta dala zboru 
pismeni poročili. Prosim predstavnika odbora za družbeni plan, finance in 
proračun, da se izjavi o predloženih amandmajih. 

Ivan Ros: Odbor za družbeni plan, finance in proračun se strinja 
z vsemi predloženimi amandmaji. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da se izjavi o amandmajih. 

Dr. Josip Globevnik: Komisij a k predlogom amandmajev nima 
pripomb. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpraiyo. Prosim, kdo želi 
besedo? Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak : Tovarišice in tovariši! Dotaknil bi se rad problema 
zaposlovanja. Iz predloženega materiala sledi, da je bilo leta 1966 v naši re- 
publiki 12 000 brezposlenih, kar znaša 2,3 % od skupnega števila zaposlenih 
v družbenem in zasebnem sektorju, dočim je znašal ta odstotek v istem raz- 
dobju leta 1965 le 1,6 %. Če upoštevamo, 'da je bilo konec septembra 1966 na 
delu v tujini preko 15 000 oseb, da postaja zaposlitev naših delavcev v nekaterih 
državah vse bolj težavno in da programirajo podjetja v naslednjih letih zelo 
majhno zvišanje delovne sile, če ne celo znižanje, postaja problem zaposlovanja 
vse resnejši. Zavod za zaposlovanje v Mariboru prikazuje, da je bilo na tem 
področju v januarju letos že 2970 oseb nezaposlenih in da se je število teh 
nasproti decembru 1966 zvišalo za 18,75'% ter, da znaša stopnja nezaposlenosti 
že 3,4%- 

Najteže jez žensko mladino. Ukrepi, ki jih predvideva osnutek resolucije za 
reševanje problema nezaposlenosti, po mojem mnenju ne bodo zadostni., saj se 
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bistveno ne razlikujejo od dosedanjih prizadevanj. Menim, da bi bilo treba kre- 
irati politiko za odpravo nezaposlenosti oziroma zaposlitve v državi. Strah, kam 
z odvečno delovno silo, že zavira v zadnjem času modernizacijo proizvodnje. 
Vem za konkretne primere, da bi lahko nekatera podjetja z boljšo organizacijo 
dela bistveno zmanjšala število zaposlenih in proizvodne stroške, pa samo 
zaradi problema zaposlitve odvečne,- delovne sile tega ne storijo. Nadaljnja 
pocenitev proizvodnje je torej odvisna od rešitve nadaljnjega zaposlovanja od- 
večne delovne sile. Menim, da nosijo glavno odgovornost za odpiranje novih 
delovnih mest in s tem tuidi za zaposlovanje nezaposlenih same gospodarske 
organizacije, ki razpolagajo tudi s finančnimi' sredstvi. Kljub temu, da obsta- 
jajo marsikje vsi potrebni pogoji za. razširitev dejavnosti, s čimer je podana 
možnost za zaposlitev novih delavcev, podjetja ne gredo na to, ker so premalo 
zainteresirana. Uvajanje novih izmen povzroča v prvi fazi vsem podjetjem 
bistveno večje stroške. 

Smatram, da bi bilo koristno vsaj za določeno dobo stimulirati tiste go- 
spodarske organizacije, ki uvajajo dodatne izmene in, ki bi zaradi tega spre- 
jemale novo delovno sijlo, in sicer s tem, da se jim zniža za določeno dobo 
prispevke na osebne dohodke. Menimi, da bi se lahko na ta način zaposlilo mnogo 
novih delavcev, proračuni pa bi imeli lahko nove dohodke- Ker bi se zaradi 
tega morali spremeniti zvezni predpisi, bi naša republika takega ukrepa sama 
ne mogla izvesti, lahko pa bi dala iniciativo za tako spremembo. V proračunski 
sistem bi se dalo na taki osnovi uvesti/ tudi več poslovnosti. Marsikaj bi se 
dalo urediti tudi v okviru republike, njenih predpisov in njenih možnosti. 

Na tisoče delavcev bi na primer lahko ostalo na vasi, če bil se v SR Slove- 
niji resneje lotili vprašanja urejevanja voda, kar vsekakor ne bi zahtevalo 
tolikšnih sredstev. V tej zvezi pozdravljam pobudo, ki je izražena v resoluciji, 
da se bodo razširile možnosti, zagotavljanja večjih sredstev za vodno gospodar- 
stvo tudi izven proračuna. Ni za podcenjevati tudi teženj delavcev, ki imajo 
velike osebne dohodke in ki želijo, da 'bi ostale njihove zaposlene žene, ki so 
v glavnem matere, vsaj neko dobo doma. Rripravljeni bi bili zanje plačevati 
prispevek za pokojninsko zavarovanje, kar pa po naših predpisih ni mogoče. 
Mnenja sem, da postaja vse bolj nujno', da se oblikuje politika, katere cilj naj 
bi bil rešitev vprašanja nezaposlenih. 

Drugo vprašanje. Zaskrbljujoči so podatki, da se je produktivnost dela 
zvišala v lanskem letu nasproti prejšnemu letu za 8'%>, proizvodnja za 4%>, 
nominalni osebni dohodki na zaposlenega pa kar za 33 "/o. Povprečje izplačanih 
osebnih dohodkov sicer ne kaže, na kako lahek način porabljajo svoja sredstva 
nekatera podjetja, zlasti manjša in kako različno notirajo isti učinki dela. 
Ukrepe, ki jih vsebuje resolucija glede skladne rasti; osebnih dohodkov s pro- 
izvodnjo in produktivnostjo, da bi se dosegla čim večja stabilnost razmer na 
tržišču, lahko ocenimo pozitivno. Ker pa je že marsikje zavestna družbena 
disciplina močno popustila, izražam na tem mestu dvom o primernosti in učin- 
kovitosti predloženih ukrepov, ker temeljijo le na priporočilu. Menim, da ne 
smemo biti več pasivni opazovalci povečevanja razlik med previsokimi oseb- 
nimi dohodki, ki nimajo nič skupnega ne z nagrajevanjem po delu ne z učinki 
gospodarjenja in tudi ne s tistimi, ki si ne morejo sami zviševati osebnih 
prejemkov, kot so na primer: prosvetni delavci, državni uslužbenci, da ne 
govorimo o upokojenih borcih in drugih upokojencih. Menim, da bi bilo po- 
trebno pretirane osebne dohodke obremenjevati s posebnimi davki, oziroma 
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spremeniti predpis o davku na skupne osebne dohodke, ki presegajo 2 milijona 
dinarjev. 

Z resolucijo Zvezne skiuipščine naj bi se letos pričel izvajati sporazum, 
sklenjen leta 1963 med zveznim sekretariatom za delo in zvezno gospodarsko 
zbornico ter centralnim, svetom Zveze sindikatov glede usklajevanja politike 
osebnih dohodkov. Mnenja sem, da bi se moralo tudi slovensko gospodarstvo 
učinkovito vključiti v to nujno potrebno jugoslovansko akcijo. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo- še želi besedo? Besedo ima 
inž. Edvard Perhavec. 

Inž. Edvard Perhavec: Tovasrišice in tovariši poslanci! Obravnava 
in sklepanje o perspektivah naše ekonomske politike v letu 1967 sodi nedvomno 
v ospredje -dnevnega reda današnje seje. Takega mnenja sem zato, ker sta od 
tega obdobja potekla že kar dva meseca, ki sta že po ustaljeni praksi pomembna 
za nadaljnje odnose do pričakovanj in do nalog. Četudi smo nedavno govorili o 
razvoju v daljšem obdobju, gre tudi v tem primeru za pomembne ocene in 
prognoze, na katerih temeljijo ukrepi, ki morajo v veliki meri vplivati na potek 
gospodarskega razvoja in se zagotovo lahko dobro ali slabo, bolj uspešno ah 
manj uspešno odražajo v gospodarskih gibanjih in gospodarskih učinkih. To 
priča tudi predložena resolucija o izvajanju gospodarske politike v letu 1987, 
ki je danes sicer v bistvu čisto nekaj drugega, kakor tako imenovani planski 
instrumentarij izpred nekaj let, ki pa je kljub temu vendarle jasno vodilo in 
zadolžitev za izvršitev nalog, pomembnih za nadaljnji razvoj gospodarstva tako 
v tem letu, kakor tudi v daljšem razdobju. 

Če sem že omenil zamudo glede obravnavanja tega akta, potem sem pri 
tem mislil na to, da so za to zamudo letos sicer podani nekateri objektivni 
razlogi, nekatere sistemske rešitve, kot npr. srednjeročni plan, ki smo ga šele 
pred kratkim obravnavali in sprejemali, vendar ob prepričanju, da bomo o 
podobnih nalogah za leto 1968 razpravljali še v letošnjem letu, in to vsaj v me- 
secih oktobru ali novembru. 

Želim se predvsem dotakniti nekaterih značilnosti razvoja v preteklem letu 
in razvojnih možnosti v letu 1967, na področju kmetijstva. 

Poročilo pravzaprav na nek način z obžalovanjem ugotavlja rast naše 
kmetijske proizvodnje za leto 1966. Mislim;, da je ob možnostih, ki jih je lani 
imelo slovensko kmetijstvo, če upoštevamo ugodne vremenske razmere in ob-' 
enem tudi občutne škode, ki so bile lani povzročene, ocena rezultatov adekvatna 
in sprejemljiva. Želim opozoriti, da so bila nekatera gledanja na položaj v 
kmetijstvu, ob uveljavljanju gospodarske reforme, optimistična. Res je, da se je 
uresničil le en del teh pričakovanj in da smo pri obravnavanju teh premalo 
upoštevali nekatere 'dileme v razvoju kmetijske proizvodnje. 

Iz tabelarnih pregledov obravnavanega gradiva je razvidno, da je odnos do 
obdelovalnih površin skoraj neizpremenjan in da se tak odnos, nebistveno spre- 
menjen, obeta tudi v letošnjem letu. Podatki kažejo, da družbeni sektor kme- 
tijske proizvodnje ne bo intenziviral nekih večjih novih površin. Investicije v 
kmetijsko proizvodjo stagnirajo oziroma celo padajo. V lanskem letu nismo 
zabeležili v nobeni 'drugi panogi tolikšnega padca proizvodnje kakor v kme- 
tijstvu. Investicije so se v kmetijstvu znižale na indeks 82,2, medtem ko so 
v republiškem povprečju narastle na indeks 102,1. V celotni strukturi investicij- 
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ske potrošnje za osnovna sredstva zavzema kmetijstvo le 5,6 °/o. To je očitno zelo 
nizek odstotek, če upoštevamo, da so bile investicije v preteklem obdoibju precej 
enostranske. Stopnja razvitosti te proizvodne panoge pa zavzema v celotnem 
družbenem proizvodu okoli 13 *Vo. 

Trenuten položaj res zahteva skrčenje investicijske potrošnje. Predlog reso- 
lucije poudarja potrebo, da se investicijska potrošnja spravi v realne okvire itd. 
S tem pa po mojem mnenjiu ni rečeno, da (moramo restriktivno politiko na tem 
področju voditi samo, oziroma pretežno v kmetijstvu in to v panogi, ki ni 
najbolj razvita in akumulativna in ki se tudi zaradi objektivnih razlogov spo- 
prijema z nekaterimi težavami. 

Kooperacijska proizvodnja, kot je razvidno iz predloženih materialov, je 
padla za 8fl/o- To se mi adi še kar razumljivo, saj je gospodarska reforma in 
odprava nekaterih administrativnih ukrepov postavila prav sodelovanje v po- 
vsem nov, neadministrativen, toda resničen in čisti ekonomski odnos. To< je tak 
odnos, v katerem se partnerja povezujeta v okviru ekonomskih potreb in koristi 
v proizvodno sodelovanje, vse drugo pa prepuščata trgovanju oziroma tržišču. 

Iz materialov nadalje razberemo, da ima družbeni sektor v tržnih pre- 
sežkih razmeroma velik delež, saj predstavlja v vseh pomembnejših proizvoidih 
več kot 20 %>, pri drugih pa tudi več kot 50 °/o vseh tržnih pridelkov. Upoštevaje 
lastniško strukturo, kaže ta podatek, da imamo še vedno 87 %> obdelovalne 
zemlje, ki nima teh tržnih sposobnosti in ki torej v racionalni proizvodnji ne 
daje tistega, kar bi lahko. Menim, da bomo- morali ob tem, ko ni posebnih 
izgledov za hitrejše povečanje družbenih površin, omogočiti, da se zasebna 
kmetijska proizvodnja in proizvodnja v kooperaciji dovolj hitro usposobi za 
večjo blagovno proizvodnjo. Menim, da nekateri zvezni predpisi, ki so bili 
nedavno sprejeti predvsem v zvezi s kmetijskim zadružništvom, blagovnim pro- 
metom in lastnino nad proizvajalnimi sredstvi, prav tako pa tudi predstojeće 
spremembe zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč, dajejo' ve- 

■ like možnosti, da se položaj v kmetijstvu popravi. Pri tem ne bi bilo niti nujno, 
da se dajejo posebna denarna sredstva, kajti ni mogoče prezreti, da se zasebni 
kmečki proizvajalec po reformi nahaja v boljšem materialnem položaju in da 
je danes tudi njegov odnos do proizvodnje v marsičem drugačen, predvsem 
glede večje navezanosti, modernizacije, sodelovanja itd. 

Denarni zavodi so pri nas že pričeli v raznih oblikah združevati sredstva, 
ki naj omogočijo delovnim kmetom varčevanje za nakup delovnih orodij. Raz- 
umljivo je, da bomo dosegli boljše odnose v blagovni proizvodnji samo tako, 
če borno s sodobnimi delovnimi in drugimi sredstvi: modernizirali, tudi ta del 
kmetijske proizvodnje. Modernizacija pa vsekakor zahteva organiziranost, po- 
vezovanje, sodelovanje in 'določeno akcijo. 

Ce se dotaknem še možnosti razvoja kmetijske proizvodnje v letu 1967, 
menim, da lahko spričo omenjenih razlogov osvojimo nakazane prognoze, po 
katerih naj bi se proizvodnja v družbenem sektorju povečala za 6°/o, v zaseb- 
nem pa za 4 °/o. Četudi je tako povečanje manjše, kakor je znašalo povečanje 
proizvodnje v preteklem letu, bo treba tudi za tolikšno povečanje vložiti precej 
napcrov. Mislim, da je umestna ocena možnosti razvoja v letu 1967, ki posveča 
kar največ prostora živinorejski proizvodnji, četudi ni podcenjevati ostalih 
proizvodnih oziroma osnovnih kmetijskih panog. Kljub nekoliko povečani usme- 
ritvi na živinorejo v preteklosti, smatram to panogo za izredno pomembno in 
bi ji bilo treba posvečati več pozornosti ter ji z učinkovitejšimi ukrepi zagotoviti, 
boljše mesto in pogoje v izvozu. Ocena razvojnih možnosti za leto 1967 je na- 



58 

menila kar dva odstavka proizvodnji mleka in mlečnih proizvodov in pri tem 
ugotovila — citiram: »to je hkrati zelo važen pogoj za nadaljnji razvoj in za 
napredek živinoreje«, kar kaže, da bomo tudi v kmetijstvu začeli reševati stvari 
bolj programsko in strokovno. 

Z veseljem soglašam z razumno odločitvijo republiškega Izvršnega sveta, 
ki je obdržal nedavno že uveljavljene in koristne principe premiranja mleka 
in zavrnil tiste predloge, ki bi zaradi skromnih prihrankov lahko povzročili 
živinoreji veliko škodo in še večje težave. Prepričan, sem, da bo tudi resolucija 
pravilno, četudi nekoliko1 skromno, usmerjala delovne 0'rganizacije na program- 
sko reševanje nadaljnjega razvoja kmetijske proizvodnje, ob katerih bo možno 
racionalno in kar najbolj učinkovito uporabiti tako lastna kakor republiška 
sredstva za naložbe v tej panogi. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Mirko Jamar. 

Mirko Jamar: V zvezi z današnjo razpravo bi želel na kratko dati 
nekatere informacije glede problema zaposlenosti v našem gospodarstvu. 

Znano je, da smo imeli v preteklem obdobju izredno velik porast za- 
poslenih v našem gospodarstvu in je znašala povprečna stopnja zaposlovanja 
v preteklih desetih letih okoli 5,6t0/o na leto. Povprečno smo v tem obdobju 
vsako leto zaposlili 23 000 oseb, medtem ko je znašal naravni prirast aktivnega 
prebivalstva okoli 10 000 do 15 000 oseb- To pomeni, da je prišlo do izredno 
intenzivnega prehajanja prebivalstva iz kmečkega v nekmečki sektor gospodar- 
stva, kar je povzročilo< tudi izredno hitre spremembe v socialni strukturi pre- 
bivalstva. Tako se je v povojnem obdobju delež kmečkega prebivalstva zmanjšal 
približno od 50 na 28 %>, kolikor znaša približno sedaj. 

Posledica tailwga. intenzivnega naraščanja zaposlitve je bila predvsem v tem, 
da smo imeli izredno nizek porast produktivnosti dela in da je tudi splošni nivo 
produktivnosti dela v našem gospodarstvu, v primerjavi z drugimi državami, 
še vedno zelo nizek. Mi smo v preteklem obdobju ustvarjali s produktivnostjo 
približno 30 do 50 fl/o proizvodnje, medtem ko so dosegali v drugih razvitejših 
državah porast proizvodnje približno 80%) preko povečane produktivnosti dela. 
V pogojih, v kakršnih se je razvijalo naše gospodarstvo v preteklem, obdobju, 
zlasti v pogojih močne zaprtosti našega tržišča, smo lahko s tiako nizko pro- 
duktivnostjo dela plasirali vso proizvodnjo. V pogojih gospodarske reforme, ko 
se je naše gospodarstvo pričelo intenzivneje vključevati v mednarodni trg, pa 
se je odtočno začel stopnjevati problem nizke stopnje produktivnosti, oziroma 
nujnost hitrega povečanja produktivnosti. Računati moramo s tem, da se bo 
na področju industrije, v gradbeništvu in v nekaterih drugih dejavnostih mo- 
ralo nujno bistveno zmanjšati tempo povečanja zaposlitve in celo zmanjše- 
vati stanje zaposlenih, če hočemo, da bo gospodarstvo doseglo tak nivo produk- 
tivnosti in rentabilnosti, ki bo podjetjem omogočal normalno nastopanje na 
inozemskem tržišču. 

Na primer, po programu rekonstrukcije črne metalurgije se predvideva 
porast proizvodnje za 80 ®/o. Ta povečana proizvodnja pa se bo morala doseči 
brez povečanja števila zaposlenih. Podobne učinke, ali še bolj zaostrene odnose 
zaposlovanja bodo pokazali programi rekonstrukcije in modernizacije tudi v 
drugih delovnih organizacijah in drugih dejavnostih. S perspektivnim planom 
smo sprejeli nalogo povečevanja in uveljavljanja modernizacije v našem bo- 
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dočem razvoju, potem je jasno, da ne moremo računati z večjimi možnostmi 
povečevanja zaposlenih, zlasti na področju industrije, ki je najosnovnejša naša 
gospodarska dejavnost. Zato moramo iskati možnosti zaposlovanja na drugih 
področjih, in to tam, kjer so, ki pa sicer niso dovolj razvite in kjer pravzaprav 
človek predstavlja obenem tudi glavno kapaciteto. Tudi o tem problemu srno že 
dostikrat razpravljali, zato bi samo ponovil, da je to področje tako imenovanega 
terciarnega sektorja, ki zajema trgovino, gostinstvo in turizem in tudi razne 
storitvene, predvsem obrtniške in servisne dejavnosti ter podobno. 

Hotel bi poudariti, da je ta sektor v Sloveniji izredno nerazvit in da je na 
tem področju zaposlenih približno le 26®/o delavcev. Za primer naj navedem, 
da Avstrija, 'ki ima veliko bolj razvito industrijo kot mi, zaposluje na področju 
terciarnega sektorja okoli 40 °/o 'delovne sile. To ipomeni, da je ta sektor veliko 
bolj produktiven. Italija zaposluje v -terciarnem sektorju 30'%, Francija 40 °/o' 
delavcev, da ne omenjam ZDA, ki zaposlujejo oelo 60 °/o vseh zaposlenih v 
terciarnem sektorju. Seveda je odvisna ta struktura v veliki meri. od nivoja živ- 
ljenjskega standarda posamezne države in tudi od produktivnosti dela, ki je do- 
sežena na področju industrije. 

S temi podatki «p<m hotel pokazati, da imamo velike možnosti vključevanja 
zaposlenih v terciarni sektor gospodarstva in da moramo razvijati naše napore 
za to, da odpremo čim več delovnih mest na tem področju. Perspektivni plan 
razvoja, ki ga je Skupščina pred kratkim sprejela, računa s takim gibanjem 
zaposlovanja in s takimi spremembami v strukturi zaposlenih. Pri tem planu 
ugotavlja, da je mogoče v prihodnjih petih letih zaposliti ves naravni prirast 
aktivnega prebivalstva tako v kmetijstvu kot v ostalem gospodarstvu. To po- 
meni, da so dane možnosti za odpiranje delovnih mest. V tem prehodnem ob- 
dobju, ko je gospodarska reforma zaostrila probleme predvsem na področju 
industrije, pa se žal niso hkrati odpirala delovna mesta na drugih področjih, 
kjer so verjetno dane vse možnosti za to in to zlasti v turizmu in v storitve- 
nih dejavnostih. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišiica Marija Mesaric- 

Marija Mesarič: Dovolite mi, da bi nekoliko- polemizirala s pred- 
govornikoma, ki sta nekako, eden bolj, drugi manj, zaskrbljeno govorila o pro- 
blemih nezaposlenih delavcev. Številke, ki so nam v materialih posredovane 
in zaskrbljenost, ki se v tej zvezi pojavlja, je eno, dejstva iz prakse pa so 
drugačna. 

Ce je problem zaposlovanja v Mariboru takšen, kot ga je tovariš Pušenjak 
prikazal in navedel podatke o neuvrščanju brezposelnosti, je to dejansko za- 
skrbljujoče, ker je pač določeno število ljudi ostalo brez kruha. Ce pa gledamo 
ta pojav z vidika gospodarstva, ko razpisuje prosta delovna mesta, in ko kon- 
kretno naše podjetje pri zavodu za zaposlovanje v Mariboru prosi za 12 de- 
lavcev, pa jih ne more dobiti in jih mora zato iskati v južnih krajih države, 
potem izgleda ta problem nekoliko drugače. Ce mora podjetje obresti pol Ju- 
goslavije zato, da dobi 200 nekvalificaranih delavcev, in ko jih zaposli, pa ti 
jutri ne želijo več delati, potem mene tak problem brezposelnosti toliko ne 
zaskrbljuje. 

Vse dotlej, dokler se delavec ne bo zavedal, da od kvalitetnega dela in 
njegovega prispevka odvisen zaslužek, tako dolgo bo sedanja brezposelnost ve- 
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liko premajhna, da bi se fluktacija odpravila in da, bi se resnost in disciplina 
na področju produktivnosti povečala. 

Tovariš Jamar je omenil, da je tudi v gradbeništvu zaskrbljujoče, ker se 
obseg dela manjša in da se bo s tem v zvezi zniževala tudi delovna sila. Verjetno 
se spomnite moje diskusije pred dobrim letom, ko sem govorila o zniževanju 
oen v gradbeništvu in upadanju mehanoopremljenosti, kar je tesno povezano 
tudi s produktivnostjo. Ta pa ni odvisna samo od pridnih rok delavca, ampak 
predvsem od mehanoopremljenosti gradbenega podjetja. Če so stroji zastareli, 
ker ni na razpolago dovolj sredstev in kar je posledica nizkih cen in nepremišlje- 
nih licitacij na področju gradbenega tržišča, potem ni mogoče ustvariti toliko 
sredstev za mehanizacijo, da bi lahko gradbeništvo nadomestilo amortizirane 
stroje. Zato ni skrbi, da ne bi gradbeništvo potrebovalo še dosti delovne sile1, 
ki bo nadomestila stroje, s katerimi, bi lahko bolje, učinkoviteje in ceneje delalo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo k tej točki dnevnega reda in dajem pred- 
log resolucije na glasovanje. Kdor je za predlog resolucije, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog resolucije o 
ukrepih gospodarske politike v letu 1967. 

Predlagam 25 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.35 in se je nadaljevala ob 11.15-) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo zbora in prehajamo na 
3. toč ko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških pri- 
spevkov, davkov in taks. 

Skupščini je predlog predložil Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika 
določil Mirka Žlendira, ki je obrazložitev že dal. Predlog zakona sta obravnavala 
odbor za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. 
Oba sta zboru pismeno poročala. Ah želita predstavnika odbora oziroma komi- 
sije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Če ne, prosim poročevalca odbora za druž- 
beni plan, finance in proračun, da se izjavi o amandmajih. 

Milan Ravbar: Odbor se z amandmaji zakonodajno-pravne komisije 
strinja. 

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

Inž. Zdenka Jurančič: Ker je predvidenih več točk s precej podobno' 
tematiko, bom razpravljala že pri tej točki dnevnega reda. 

Rada bi postavila naslednje vprašanje. Zakaj je zveza predpisala višji od- 
stotek prispevka iz osebnega dohodka, to je od 10,5 na 12, °/o ter prispevek iz 
osebnega dohoka iz kmetijske dejavnosti od 3 °/o na 6 °/o katastrskega dohodka. 
V času, ko je zveza predpisala nižji prispevek za socialno zavarovanje in se na 
osnovi take znižane stopnje sedaj intenzivneje iščejo načini za racionalnejše 
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gospodarjenje s sredstvi državljanov, pa je predpisala brez posebnih komen- 
tarjev kmalu za tem za potrebe proračuna kar za 2,4°/» večji prispevek. Ob- 
razložitve vsaj v dnevnem časopisu nisem zasledila. 

Menim, da imamo predstavniki občanov pravico izvedeti za vzroke tako 
povečanih obremenitev. Če so ti prispevki povečani zaradi izgub v prejšnjih 
letih, naj se to jasno pove. Možno pa je, da se v takem povečanju skrivajo na 
primer tendence za povečanje uprave itd. Ker si tega ne vem razlagati, prosim 
za pojasnilo, še preden bomo glasovali o republiškem proračunu, ker se sicer 
tudi o predlogu proračuna ne morem odločiti. Hvala lepa! 

Predsednik Tine Remškar: Ne vem, na koga je naslovljeno vprašanje. 
Ker gre za pristojnosti Zvezne skupščine, verjetno' na zvezne poslance. 

Inž. Zdenka Jurančič: Morda je kdo prisoten, ki lahko odgovori 
na moje vprašanje. 

Predsednik Tine Remškar: Republiški kot zvezni organi lahko- od- 
ločajo v okviru pooblastil ustavno-političneiga sistema in mislim, da republiški 
Izvršni svet ne more odgovarjati za politiko zveznega Izvršnega sveta. Prosim, 
ali lahko kdo od zveznih poslancev odgovori na to vprašanje? (Ne javi se 
nihče.) Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati pojasnilo? (Ne.) Menim, da 
to vprašanje ne spada v področje dela naše Skupščine. Javnost pa je bila o 
sprejemanju zveznega proračuna preko tiska seznanjena. Vendar pa imajo ob- 
čani pravico zaMevati od zveznih poslancev pojasnila o delu Zvezne skupščine- 
Prosim, kdo še želi razpravljati? Besedo ima Viktor Seitl. 

Viktor Seitl": Želim pojasnilo glede prve točke iz obrazložitve pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks. 

Iz zveznega proračuna je preneseno financiranje Službe državne varnosti 
in njene obmejne službe na lokalne proračune. Zveza je republiki sicer za- 
gotovila namenska sredstva v višini 211 milijonov, kar predstavlja 98 "/o teh 
izdatkov v letu 1966. To pa ne zadostuje za ureditev in uskladitev financiranja 
zlasti mejne službe. Zato bo morala republika dodatno zagotoviti za te namene 
1,7 milijona din. Ker nikakor ne moremo razčistiti vprašanja, kdo je dolžan 
financirati materialne stroške postaj ljudske milice, bi prosil, da bi pred gla- 
sovanjem o tem zakonskem predlogu dobil odgovor na to, ali je v teh sredstvih 
zagotovljeno tudi financiranje materialnih stroškov postaj ljudske milice? Kot 
mi je znano*, da po sedanji ureditvi tega vprašanja v naši republiki, razen 
v bivšem mariborskem in koperskem okraju, občinam ni bilo treba posebej 
dodatno financirati materialnih stroškov za postaje ljudske milice. Prosim za 
odgovor na to vprašanje. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
da pojasnilo na vprašanje poslanca Viktorja Seitla. 

Vinko Marošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vprašanje financiranja organov za notranje zadeve se je v Sloveniji začelo 
šele urejati. Pripravljen je osnutek zakona o organih za notranje zadeve v 
Sloveniji, s katerimi bo to vprašanje tudi urejeno. Kakor vam je znano, je bilo 
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financiranje postaj milice do sedaj neenotno reševano. Do leta 1965 so milico 
financirali okraji, ki so različno urejali to vprašanje. In tako so bile financirane 
te potrebe v začetku leta 1965, tako je bilo to preneseno tudi v republiški pro- 
račun za leto 1965 in 1966. 

Res je, kar je tovariš poslanec povedal, da so nekatere občine na Štajerskem 
krile nekatere materialne stroške in funkcionalne izdatke postaj milice, da so 
na Primorskem financirali drugače te izdatke, gorenjske in ljiubljianske občine 
pa teh izdatkov sicer niso pokrivale formalno, vendar pa so jih pokrivale v 
drugi obliki. 

V sistemu dopolnjevanja proračunov občin, kakršen je veljal do konca leta 
1966, so se vsem dopolnjevanim občinam priznavali ti. izdatki z dopolnilnimi 
sredstvi. Kot vemo, so se dopolnilna sredstva (določala na osnovi potrošnje v 
preteklem letu in kjer so bili ti izdatki v potrošnji .preteklega leta, so se prizna- 
vala ta sredstva obenem pri dodeljevanju dopolnilnih sredstev za tekoče leto. 

V letošnjem letu, ko uvajamo driug sistem ^dopolnjevanja občin, se je to 
vprašanje, konkretno v štajerskih občinah, ofo sprejemanju proračuna za leto 
1967 zaostrilo. Sredstva za materialne izdatke za postaje milice itd., ki so jih do 
sedaj pokrivale občine v predračunu sekretariata za notranje zadeve, za sedaj 
še niso zagotovljena. 

Izvršni svet to vprašanje proučuje in bo rešitev naknadno sprejeta. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje po- 
slanca Viktorja Seitla? 

Viktor Seitl: Ne v oaloti! Imam nalogo na tem zboru povedati, da 
občinska skupščina Radlje oib Dravi ni dolžna plačevati materialnih stroškov za 
postaje ljudske milice in tudi ni kriva, da ima ob vsej svoji občinski meji 
državno mejo, ki ima 5 maloobmejnih prehodov, zaradi česar so veliki materialni 
stroški v zvezi s prevozi organov ljudske milice na mejo itd. Zato smatramo, da 
mora to nalogo financirati republika. Zaradi tega ne morem glasovati za zakon- 
ski predlog, če niso v celoti zagotovljena sredstva za financiranje službe notranjih 
zadev. 

Iz odgovora, ki ga je dal predstavnik Izvršnega sveta, pa povzemam, da 
sredstva za to niso zagotovljena. V občini prevladuje stališče, da sredstva za 
pokrivanje materialtniih stroškov postaj ljudske milice ne bodo mogla biti zago>- 
tovljena v občinskem proračunu, ker ne vemo, kako bomo sploh sestavili svoj 
proračun in pokrili najnujnejše potrebe, (ki jih ima občina. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, -kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati in ker ni konkretnih amandmajev k 
predlogu zakona, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (1 poslanec 'dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da je Republiška zibor sprejel predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stropnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno v letu 1967- 
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Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil inž. Toneta Tribušona. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
dati še ustno obrazložitev k predlogu zakona? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
in pa zakonodajno-pr avna komisija. Oba sta dala zboru pismeno poročilo. Ali 
želita predstavnika odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Ce ne, prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno- 
pravne komisije. 

Vida Vaj d (iz klopi): Odbor se z amandmaji strinja. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o upo- 
rabi .sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v letu 1967. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga 
na drobno. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika idoločil Mirka Zlendra, in ki je že dal obrazložitev v svojem 
uvodnem govoru. Predlog zakona ista obravnavala odbor za družbeni plan, 
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pismeno poro- 
čala. Prosim poročevalca odbora za družbeni plan, finance in proračun, da se 
izjavi o amandmajih. 

Milan Ravbar (iz klopi): Odbor se z amandmaji strinja. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
republiškem davku od prometa blaga na drobno. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Mirka Žlendra, ki je obrazložitev že dal. Predlog 
zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun in zakono*- 
dajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta zboru pismeno poročala. Ali želita 
predstavnika odbora oziroma komisije še ustno poročati? (Ne.) Če ne, prosim 
poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. 

Vida Vaj d (iz klopi): Odbor se strinja z amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije in Izvršnega sveta, svoje amandmaje pa odbor umika. 
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Predsednik Tine Remškar : Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Sedanja politika 
obdavčevanja zasebnih kmetovalcev je temeljila na potrebah proračuna in ne 
na politiki gospodarskega razvoja kmetijstva, tako da so bile nerazvite občine 
prisiljene maksimalno obremenjevati zasebne kmetovalce, da so lahko pokri- 
vale svoje proračune. Tako so bili kmetovalci oddaljenih področij veliko bolj 
obdavčeni kakor tisti, ki so v neposredni bližini tržišča. Obdavčevanje osebnih 
dohodkov je v državi enotno urejeno in so na primer osebni dohodki enako- 
merno obremenjeni v vseh republikah. V primerjavi s tem pa se mi ne zdi 
pravilno, da obstajajo pri obdavčevanju dohodkov zasebnih kmetovalcev že 
v Sloveniji tako ogromne razlike. To pa ne more imeti dobrih posledic niti iz 
gospodarskih niti iz socialnih vidikov. 

Dosedanja davčna politika oziroma praksa obdavčevanja ni spodbujala kme- 
tovalcev, da bi se specializirali oziroma opredelili za kmetijstvo, temveč so 
imeli nasproten interes, dobiti čimprej neko drugo zaposlitev. Že . samo zaradi 
oprostitve plačila prispevkov za kmečko zdravstveno- zavarovanje se je mar- 
sikateremu kmetovalcu izplačalo zaposliti v gospodarski organizaciji. Mnogi 
kmetovalci bi se lahko preživljali le z obdelavo svoje zemlje in ni nobene nuje, 
da bi odvzemali delovna mesta mladini, katerih starši niso imeli dovolj velikih 
zemljišč ali nobene druge možnosti za njihovo zaposlitev. 

Proračunske potrebe so narekovale občinam, da so te vodile v obdavčevanju 
dohodka iz kmetijstva politiko močne progresije, s čimer so bili deležni olaj- 
šav ne samo majhni posestniki, zaradi katerih je bila progresija sprejeta, temveč 
tudi številni delavci in uslužbenci, ki se pečajo poleg svoje redne zaposlitve 
še z obdelavo zemlje na manjših posestvih. 

Socialne olajšave ne bi smele bremeniti samo občinskih dohodkov, temveč 
tudi dohodke federacije, ki je sedaj celo zvišala prispevek na dohodke od kme- 
tijstva od 3 na 6 % od katastrskega dohodka. Menim, da bi bilo treba rešiti 
na primeren način tudi odpis davkov v letih, ko uničijo pridelek naravne 
katastrofe, kakor tudi v naslednjem letu, če je škoda tolikšna, da je ni mogoče 
kriti v enem letu. Teh in mnogo drugih vprašanj, kot na priimer vprašanje 
obdavčevanja višinskih krajev, predlog zakona ne rešuje zadovoljivo. Iz zakona 
bi se morala odražati jasnejša politika. 

Ker bi že morale občine predpisati davčnim zavezancem letošnje obveznosti 
in ker zaradi tega nii več časa za podrobnejše razprave, je treba pač predlog 
zakona sprejeti. Da bi pa mogli vsaj v nadaljnjem letu odpraviti omenjene sla- 
bosti dosedanjih predpisov iz predloženega zakona, sem mnenja, da bi bilo 
treba z občinami organizirati podrobnejše razprave in do jeseni letos pripra- 
viti sodobnejši predlog zakona. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? Besedo ima inž. Veljko 
Križnik. 

Inž. Veljko Križnik: V zvezi z izjavo predstavnika odbora za druž- 
beni plan, finance in proračun bi želel vprašati predstavnika Izvršnega sveta, 
ali je Izvršni svet sprejel ali ni sprejel amandma k 36.a členu, ki ga je ta odbor 
predlagal. 
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Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
odgovori na vprašanje- 

Vinko Marošek: Tovarilšice in tovariši poslanci! Izvršni svet je na eni 
izmed prejšnjih sej sprejel amandma k 36.a členu odbora za družbeni plan, 
finance in proračun. Ta odbor pa se je ponovno sestal in amandma umaknil s 
čimer se strinja tudi Izvršni svet. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Veljko Križnik. 

Inž. Veljko Križnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi, da se 
predlagatelj v bodoče jasno in natačno opredeli za določeno vsebino zakona, 
če nam predloži pismeni material, s katerim sprejema 'določen amandma. Če pa 
odbor umakne amandmaje, ki jih je Izvršni svet že sprejel, potem menim, da 
je tak amandma po Izvršnem svetu sprejet in je ne glede na to, ali je predla- 
gatelj svoj amandma umaknil ali ne, postal ta sestavni del predloga zakona. 
Menim, da ta stvar ni čisto jasna. Če ne bi vprašanja postavil, sploh ne bi vedel 
ali. glasujem za besedilo zakona vključno z amandmajem, ali za prvotni predlog 
zakona. 

V zvezi s predlogom zakona bi želel kljub vsem spremembam, ki jih prinaša 
zakon, opozoriti na nekatere njegove slabosti. Prvič. Opozoril bi, da je zaradi 
povzemanja besedila iz zveznega zakona in zaradi sprememb v tem besedilu 
silno težko razločiti, kateri) so samostojni ukrepi republike. 

Drugič. V razpravah v zvezi z dolgoročnim programom razvoja republike 
je bila izražena kritika dosedanje davčne politike, in so bile sprejete tudi dok>- 
čene ocene, zlasti da je ta politika še zmeraj preveč enostranska, v glavnem samo 
fiskalna, z doloeilli tega zakona se tudi ni kaj dosti spremenila. Ko smo spreje- 
mali družbeni plan, smo med ukrepi tudi točno opredelili, kakšna naj bo davčna 
politika v naši republiki. Menim, da je davčna politika, ki nam jo prinaša ta 
predlog zakona, premalo vključena v našo ekonomsko politiko in ni povsem 
skladna z ekonomskimi ukrepi, ki jih nalaga naš srednjeročni plan. 

Pri tem imam v mislih uskladitev in prilagoditev davčne politike naši eko- 
nomski politiki glede -dohodka, ki izvira iz zasebnega dela in premoženja. 

Tretjič. Na podlagi 54. člena zakona se spremeni dosedanji način obdavče- 
vanja dohodka od gozdov. Ta člen pravi, da so zemljišča, ki se pogozdijo, opro- 
ščena -davka oziroma prispevkov od dohodka iz kmetijstva za dobo 20 let. Če 
nismo spremenili načina obdavčevanja dohodka od gozda, potem je ta olajšava 
nepotrebna, ker se s spremembo kulture zemljišča davek še ne plačuje. Gozd 
ni nasad, ki zraste v dveh letiih in nastane obveznost plačila davka šele takrat, 
ko bo na gozdnem zemljišču les primeren za posek. Če pa je gozd plantažni 
nasad, potem je tak nasad lahko že v 15 letih posekan in da v tem času polni 
donos. S tem predpisom, pa je gozd še 5 let po poseku oproščen davka. Taka 
oprostitev bi bila primerna za pogozditev tako imenovanega osnovnega gozda in 
sicer samo v starem sistemu obdavčitve gozdov, v novem sistemu pa sploh ni 
potrebna. 

Naslednja pripomba se nanaša na to, da so bili določeni pogoji že v starem 
zakonu premalo opredeljeni glede davčnih oprostitev za nove nasade sadov- 
njakov in vinogradov. Novi zakon pa tega sploh ne omenja. 

Četrtič. Naš perspektivni plan razvoja navaja, da je treba spodbujati na- 
ložbe za modernizacijo v kmetijstvu. Tega načela predlog zakona za kmetijstvo 
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ne upošteva. Za privatno gostinstvo in obrt pa navaja, da naj se spodbujajo 
naložbe za modernizacijo1. Smatram, da je to diskriminacija kmetijstva, če to ni 

■> v predlogu po pomoti izpadlo. 
Petič. Zakon ne vpliva dovolj na usklajenost davčne politike med občinami. 

Srednjeročni plan zaveziuje republiko, da mora skrbeti za usklajenost te politike. 
Menim, da dogovor med republiko in občinami najbrž te skladnosti ne bo vedno 
zagotovil in smatram, da bi določena načela glede enotnosti izvajanja davčne 
politike morala biti z zakonom predpisana, ki bi zlasti služila, pri uponabi enotnih 
meril za dopolnjevanje občinskih proračunov iz republiških sredstev. V nasprot- 
nem, primeru bi pogoji dopolnjevanja dejansko diktirali davčno politiko, ki jo 
mora voditi občina samostojno. Menim, da bi z zakonom morali določiti merila, 
ki bi bila podlaga za enotno reševanje in urejanje dopolnjevanja občinskih pro- 
računov iz republiških sredstev. 

Značilen primer neusklajenosti davčne politike in ekonomske politike je 
na primer stanovanjska graditev. Nove stanovanjske stavbe so delno ali v 
celoti oproščene plačila vseh davkov, kar je brez dvoma izraz; politike spodbu- 
janja zasebne graditve stanovanj. Menim, da bi morala taka politika obenem 
upoštevati tudi socialne kriterije, ker gre za eno od osnovnih življenjskih dobrin. 
Pri tem se ponovno sklicujem na naš srednjeročni plan, ki govori o davčni poli- 
tiki in njenih načelih, ki določajo, da naj vsak prispeva svoj delež skupnosti 
po svoji gospodarski moči. V praksi pa obravnavamo oprostitev davkov pri 
gradnjij stanovanj preveč pavšalno. 

Druga pripomba — ne vem, ali zakon pravilno razumem ali ne, sicer pa 
prosim, da me popravite -— se nanaša na naslednji absurd. 

Po veljavnih predpisih je novo stanovanje ali enosrtavanjsfca hiša v indivi- 
dualni lasti 25 let oproščena davkov. Po ustavi ima lahko vsak dva stanovanja 
in kot to tolmačimo in v praksi izvajamo, je weekend hiša lahko' tudi stano- 
vanje, kar pomeni, da ima praktično lahko vsak do 3 stanovanja. Tako' je lahko 
vsak polnoletni član družine lastnik 3 stanovanj, oziroma sta mož in žena skupaj 
lahko lastnika 6 novih stanovanj, ki so 25 let oproščena davka,. Menim, da naša. 
stanovanjska politika najbrž tega namena ni imela. Hotel sem, samo< poudariti 
neskladnost med načeli' stanovanjske politike, socialne politike in davčne po~ 
liitike. 

V zvezi z amandmajem k 36.a členu menim, da izenačevanje gradnje počit- 
niških hišic s stanovanjskimi hišicami ali pa celo dajanje prednosti gradnji 
počitniških hišic nima, niti ekonomskega niti socialnega, niti kakega drugega 
smisla. Nova stanovanjska hiša ali stanovanje je oproščeno davka 25 let, počit- 
niška hiša pa je sploh oproščena davkov. Ce je stanovanje, in to po mojem 
mnenju eno samo, osnovna življenjska dobrina, potem naj družba s smotrno 
'davčno politiko spodbuja občane k gradnji talke življenjske dobrine, zlasti če 
ilmajo sredstva za to. Vendar se bo pni tem moral v določeni meri upoštevati 
gmotni položaj interesenta, ker ni vseeno ali spodbujamo materialno šibkejšega, 
ali finančno sposobnejšega občana. 

Meni se zdi tako obravnavanje v zvezi z oprostitvijo plačevanja davka na 
weekend hiše in sam postopek pri tem, ko sta pristojni odbor in Izvršni svet 
sprejela amandma in obrazložila, zakaj ga sprejemata, danes pa ga odbor in 
Izvršni svet umikata, zelo čudna zadeva, ki bo našim občanom še bolj utrdila 
prepričanje, da je tak način sprejemanja davčnih oprostitev nerazumljiv in 
nepravičen. Obenem pa bodo dajali občani svoje upravičene ali neupravičene 
pripombe glede takih davčnih oprostitev. 
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Ker j c pristojni odbor umaknil svoj atmandima, predlagam v svojem imenu 
amandma k 36.a členu v takem besedilu, kakršnega sta predlagala, sprejela in 
utemeljila pristojni odibor in Izvršni svet in smo ga v pismeni obliki že prejeli. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, dajem v razpravo amandma inž. Veljka Križnika k 36. členu, ki 
ste ga v pismeni obliki prejeli z materialom in prosim najprej predstavnika 
odbora za 'družbeni plan, finance in proračun, da se o amandmaju izjavi. 

Vida Vajd (iz klopi): Odbor amandmaja inž. Veljka Križnika ne 
sprejema. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim zakonodajno-pravno komisij a, da 
se izjavi. 

Dr. Josip Globevnik (iz klopi): Amandma inž. Veljka Križnika je 
enak, kot je bil prvotni amandma pristojnega odbora ijn je v skladu s pravnim 
sistemom. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
se o amandmaju izjavi. Besedo ima Viktor Repič. 

Vik tor R e p i č : Izvršni svet smatra, da ne bi bilo treba tega vprašanja 
na hitro rešiti. Menim, da se pri tem pojavljajo določeni problemi, o katerih 
je treba temeljiteje razpravljati, preden bi se odločili za spremembo dosedanje 
prakse. Materialni učinek take spremembe bi bil docela nepomemben. Z druge 
strani pa gre za ustaljeno prakso, da se weekendi, predvsem tisti objekti, ki 
imajo določene pogoje, uporabljajo v našem .turizmu kot prostori, s katerimi, se 
zadovoljujejo potrebe širšega kroga domačih in tujih gostov in da se pri tem 
upravičeno in v potrebnem obsegu obdavčijo tisti dohodki, ki dejansko nasta- 
jajo za lastnika weekend hišice. Tako bi morali iz teh aspektov oceniti celoten 
problem in najti celo ustrezno obliko stimulacije za gradnjo weekend hiš takih 
kvalitet, ki bi se lahko koristile v turističnem prometu, tudi za širši krog intere- 
sentov in s tega stališča proučiti način obdavčenja dohodka, ki ga ustvarja 
lastnik z oddajo weekend hišice. 

Znano je, da imamo prav v Sloveniji številne weeken hišice, ki predstavljajo 
pravzaprav minimalne možnosti za rekreacijo lastnika take weekend hišice S 
pavšalno obdavčitvijo bi verjetno obremenili objekte, ki sploh nimajo osnove 
za obdavčevanje. Imamo namreč mnogo zasilno urejenih prostorov, ki služijo 
res lahko samo skromnim zahtevam za rekreacijo, ki jih pa ne moremo uvrstiti 
v kategorijo weekend hišic, kljub temu, da se na splošno tretirajo kot take. 

Zaradi tega menimo, da bi bilo treba to vprašanje s teh aspektov temelji- 
teje obravnavati in se šele potem odločiti ali bi bilo obdavčevanje objekta 
upravičeno ali ne. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
inž. Veljko Križnik. 

Inž. Veljko Križnik: Ne vem, če sem bil v svoji razpravi dovolj 
jasen. Zadevnega amandmaja nisem dal zaradi nekih ekonomskih razlogov. 
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Meni je jasno, da materialni učinek tega davka ni bistven in sem na koncu 
svoje razprave govoril pravzaprav o političnem problemu. Če pa že govorimo o 
materialnem učinku, potem je ta problem najbrž večji zaradi splošne pavšalne 
oprostitve obdavčevanja novih stanovanjskih, hiš. Menim, da bi sprejem tega 
amandmaja prav nič ne motil nadaljnjega proučevanja te problematike in obe- 
nem povem, da niti najmanj ne nasprotujem graditvi takih hišic. Opozoril bi 
samo na 107. člen našega republiškega zakona, ki pravi v 1. ostavku: »Dohodek 
od stavb se plačuje od vsake stavbe, ne glede, če jo uporablja lastnik sam, 
ali daje v najem.« Drugi odstavek pa pravi takole: »Občinska skupščina lahko 
predpiše, da se davek od stavb izven okoliša mest ne plačuje od stavb, ki. se 
ne 'dajejo v najem.« Verjetno taim, kjer so weekend hiše. To se pravi, da nam 
citirano 'določilo drugega odstavka daje vse možnosti, da razpravljamo o politiki 
gradnje, o stimulaciji in obremenjevanju weekend hiš. Izvršni svet lahko potem 
skupno z občinami, v okviru ustaljene prakse, zavzame stališče glede oprostitve 
ali obdavčitve weekend hiš. 

Oprostitev davka na weekend hiše povzroča v javnosti negodovanje in 
različne politične komentarje. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, dajem predloženi amandma na glasovanje- 
Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (59 poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti amandmaju? (13 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (8 poslan- 
cev.) Ugotavljam, da je 'amandma sprejet. 

S tem zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Večina 'P: slanoev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Hvala. 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o spremembi 
zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1967. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Ta je za 
svojega predstavnika določil Mirka Zlendra, ki je obrazložitev k zakonskemu 
predlogu že dal. 

Mnenja Gospodarskega, Prosvetno-kulturnega in Socialno-zdravstvenega 
zbora ste prejeli pismeno. Ali želi morda kdo od predstavnikov zborov še ustno 
obrazložiti mnenje zbora? (Ne javi se nihče.) 

Predlog zakona sta obraivnavala oidbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun in zakonodajno—pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismena 
poročila. Ali želi poročevalec odbora ali komisije dati še ustno poročilo? (Ne 
javi se nihče.) Prosim, da se poročevalec odbora izjavi o amandmajih zakono- 
dajno-pravne komisije. (Se strinja.) Prosim, kdo želi besedo? Besedo želi dr. Jože 
Benigar. 

Dr. Jože Benigar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo v našem 
odboru razpravljali o proračunu, predvsem o 3. točki razporeditve sredstev in 
smo podrobno pregledali, kaj vse zajema ta točka, posebno še ob navedbi, da 
se sredstva na področju socialnega varstva povečujejo za 53,9 °/o, smo po poglob- 
ljeni analizi ugotovili, da je v tem poglavju vrsta izdatkov oziroma vrsta 
potrošnje, ki ne sodi v to področje. 
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Ze pred dvemi leti nekako smo v Skupščini ugotovili, da borčevski dodatek, 
pokojnine in invalidnine ne sodijo v socialno varstvo, da je to dejansko 
družbena obveznost do teh ljudi in da je nepravilno, da jih vodimo pod socialnim 
varstvom. Nadalje smo ugotovil, da se je v naadelek za socialno varstvo uvrstil 
tudi izdatek za socialno zavarovanje umetnikov. Naš celoten odbor meni, da 
so to regulativi, ki dejansko ne spadajo v soeiaio, ampak, da gre za reševanje 
pokojnin 'določenim skupinam prebivalstva, 

Nadalje se nam tu pojavljajo kot posebna postavka preživnine babicam, 
ki predstavljajo na poseben način rešeno vprašanje pokojnin teh delavk, ki so 
preko 40 let opravljale to službo, pa za njih v prejšnji družbeni ureditvi in še 
dolgo po vojni ni bilo regulirano vprašanje njihovih pokojnin. 

Prav tako se naš odbor nikakor ne more strinjati, da spadajo v to postavko 
odškodnine za odvzeto premoženje, ker pri tem ne gre za socialo, ampak za 
določeno družbeno obveznost. Tudi, obveznost v zvezi z mednarodnim dečjim 
fondom menimo, da prav tako ni sociala, ampak je le dogovorjena mednarodna 
obveznost. 

Tako smo ugotovili, 'da odpade od 40 124 100 din dejansko na socialno dejav- 
nost samo 102 700 N din. V resnici so se od lanskega leta na postavki za čisto 
socialno varstvo zmanjšala sredstva za polnih 51 °/o, ne pa povečala, kot govo- 
rimo in kot naša javnost misli, da so se zvišala za 53,9 %>• Po analizi, kaj vse 
zajema socialno varstvo in kako bomo to tako zapostavljeno dejavnost in 
družbeno službo pokrivali, smo upoštevajoč reformo in vse težave bih prisiljeni, 
da milostno zaprosimo za zvišanje v predlogu proračuna razporejenih sredstev 
za 70 000 N din, kar je odbor za družbeni plan, finance in proračun upošteval 
in predložil ustrezni amandma, ki ga je Izvršni svet, kot vidim iz poročila, 
odklonil. Res je baje zastopnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo nepravilno utemeljil potrebe na področju socialnega varstva in pokazal 
te potrebe bolj v luči nekako raziskovalnih nalog. Da pa bi bilo poslancem jasno, 
kakšna je ta »raziskovalna« dejavnost, vsaj za naš odbor, bi navedel nekaj 
dejstev. 

Iz predloženih 102 700 N din, oziroma 172 700 N din, kar prosimo mi), naj 
bi se krile naslednje obveznosti,. 

Prvič, stroški za pobegle obroke. Znano je, 'da je zelo veliko otrok, ki pobeg- 
nejo od doma in pridejo iz drugih republik, predvsem zaradi meje, v našo 
republiko'. Zakonskih predpisov ni, ki bi določali, kdo nosi stroške za otroke, 
ki pobegnejo v našo republiko. Te otroke pa je treba zaščititi in vrniti v domač 
kraj. To smo dolžni po 46. členu ustave naše republike. Treba je poskrbeti za 
sredstva za kritje vzdrževalnine in za potne stroške ter za spremljanje. Na 
osnovi dogovora iz leta 1964 na Izvršnem svetu, je prevzela to obveznost 
republika, ker gre pač za otroke iz drugiih republik in ker so občine povedale, 
da ne morejo niti tretjino teh stroškov izterjati od občin iz drugih republik, 
kamor so otroci pristojni. 

Za ilustracijo naj navedem, da je občina Sežana morala kriti v lanskem 
letu iz lastnih sredstev, ker ji sredstev ni nihče vrnil, preko 2,5 milijona S din 
in prav toliko tudi občina Maribor. Tovariši iz sekretariata so pod pritiskom 
reforme planirah, da bo za 1A manj pribeglih otrok, čeprav menim, da bo 
reforma celo pospešila in povečala to število. Računajo, da bo v primerjavi s 
414 otroki, ki so lansko leto pribegli v našo republiko, letos prišlo le 300. Po 
izračunih znaša minimalna vsota stroškov za enega otroka okroglo 300 N din 
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skupno torej 90 000 N dim.. Za kritje stroškov teh priibeglih otrok, kjer je raču- 
nica zelo jasna, pa je predvideno samo 10 000 N dim. 

Nadalje, sprejeli srno zakon o izvrševanju vzgojmih ukrepov- Ta zakon zave- 
zuje, da se mora voditi evidenca o mladoletnikih, nad katerimi je bil izrečem 
vzgojni ukrep. Republika je dolžna pripraviti evidenčni list in ga posredovati 
občinskim skupščinam, da te sploh uvedejo evidenco. Evidenčni list je sicer že 
pripravljen, vendar ga mi mogoče dokomčati zaradi pomanjkanja sredstev, ki 
tudi v predloženem proračunu, o katerem sedaj razpravljamo, niso predvidena. 

Ce želimo izvajati zakom o izvrševanju vzgojnih ukrepov, je republika dolžna 
razčistiti vsa odprta vprašanja v zvezi z opredelitvijo stopnje osebnostno in 
vedenjsko motenih otrok im mladine, ker bo sicer vsakdo ocenjeval po svoje. 
Nekdo bo npr. rekel, da otrok, ki je otresel sosedovo hruško, že spada v to 
kategorijo, medtem ko bo drugi iskal težje delikte. Glede ma že pripravljeni 
predlog zakona o posebmem šolstvu, ki v 19. členu predvideva, da je treba dolo- 
čiti pogoje za pošiljanje in sprejemanje teh otrok v posebme šole im zavode, je 
ta analiza oziroma opredelitev stopenj mujmo potrebna. Zato je treba izdelati 
definicijo, kaj so vedenjsko im osebnostno moteni otroci ter pripraviti ustrezna 
stališča, ma osnovi katerih bodo vsi organi in organizacije, ki delajo s to 
mladimo, sposobne izvajati 'diferenciacijo. To delo je osmova za vse nadaljnje 
delo s to mladino- Na drugi strani pa občine že nekaj let terjajo, da republika 
izdela in jim posreduje metode in kriterije za opredelitev te mladine. 

Za tako imenovano pogodbeno dejavnost socialnega varstva je predvidenih 
30 000 N dim. Republika zato ne bo mogla spremljati in svetovati glede šolske 
prehrane otrok, kar je njena dolžnost. Prav tako ne bo mogla spremljati izde- 
lovanja programov 'Otroškega varstva, ki jih pripravljajo občinske skupščine, 
kar je ena od zelo pomembnih republiških nalog, ki je poudarjena tudi v družbe- 
nem planu razvoja naše republike in ki je nujna zaradi nadaljnjega razvoja 
celotnega otroškega varstva. Samo iz lanskega leita je na tej postavki, na kateri 
je letos predvideno 30 000 N din, 40 000 N din dolga, in sicer za študijski deli 
»Prehrana šolskih otrok v naši republiki« im »Regionalna razporeditev in profili 
zavodov za odrasle«. 

Naj pojasnim še to. Strokovno glasilo »Vestnik« mi mikakršma revija, 
ampak je dejansko strokovno glasilo republiškega sekretariata za zdravstvo im 
socialno varstvo, ki služi občinskim skupščinam skoraj kot priročnik pri oprav- 
ljanju nalog na vseh področjih socialnega dela. Zato bi evemtualma ukinitev glasi- 
la imela za posledico, da bi socialne službe ostale brez te oblike strokovne pomoči, 
ki se je doslej pokazala kot zelo uspešna, posebno še zaradi tega, ker v Sloveniji 
nimamo za to področje ustrezne republiške institucije. Nimamo zavoda im smo 
edima republika, ki ga nima. V tej hiši pa smo že velikokrat povedali, da mam 
je potreben zavod, ki bi skrbel za strokovno' rast teh kadrov. V lanskem letu 
je bilo odobreno za »Vestnik« 31 698 din, za letos pa je bil predlog za 46 000 din, 
vendar pa v proračunu mi zagotovljeno ničesar. 

Tovarišice im tovariši poslanci! Ne bi hotel 'dalje izrabljati vašega potrplje- 
nja, vendar menim, da te številke jiasno povedo, da smo socialnemu varstvu, ki 
je bilo v materialnem pogledu dejansko zelo zapostavljeno- — kajti, če ga ne 
bomo pravilno reševali, bo močno oviralo tudi mašo reformo, ker me smemo 
pozabiti, da se mam pojavljajo iz dmeva v dam novi socialni problemi — zmanj- 
šali letos proračunska sredstva za 51%. S tega mesta izražam željo našega 
odbora, da se upošteva amanidma, da se zvišajo razporejena sredstva pri pa- 
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stavki za namene, o katerih sem govoril, za 70 000 N dinarjev in prosim tovariše 
poslance, da glasujete za ta amandma. 

Predsednik Tine Remškar: V imenu Gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije želi prebrati mnenje zbora inž. Drago Kolar. 

Dr. inž. Drago Kolar: Tovarišice in tovariši poslanci.! Gospodarski 
zbor Skupščine SR Slovenije je na včerajšnji seji: obravnaval predlog zakona 
O' proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1967 in v zvezi s tem tudi 
predlog zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam, predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks, predlog zakona o spremembah zakona o prispevkih in davkih 
občanov, predlog zakona o dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa 
blaga na drobno ter predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije 
v letu 1967. Po razpravi o navedenih predlogih zakonov na seji zbora in na seji, 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov daje Gospodarski zbor 
na podlagi 160. člena ustave SR Slovenije naslednje mnenje: 

Predvidena celotna proračunska potrošnja v SR Sloveniji za leto 1967 je po 
mnenju zbora usklajena z okviri in načeli srednjeročnega plana družbenega 
razvoja republike ter se v glavnem, prilagaja zahtevam gospodarske im družbene 
reforme. V primerjavi s prejšnjimi leti, so letošnja predvidevanja glede ustvar- 
janja dohodka republike mnogo realnejša, čeprav je po sodbi zbora predvideno 
10 »/o nominalno povečanje osebnih dohodkov nekoliko preoptimistično. Smo- 
trna je tudi usmeritev v predlogu proračuna, da se predvsem urejajo obveznosti 
iin zadolžitve republike iz prejšnjih let, čeprav ostaja pri tem še vrsta nerešenih 
vprašanj. 

Gospodarski zbor ugotavlja, da racionalne proračunske potrošnje, kii je 
usklajena z zahtevami reforme, ne moremo 'doseči siamo z zmanjševanjem sred- 
stev, temveč tudi z uresničevanjem enotnega in racionalnega koncepta razvoja 
posameznih služb v republiki. Od deklarativnih izjav je treba preiti h kon- 
kretnim in odločnim, ukrepom iin uresničiti tak koncept nekaterih pomembnih 
družbenih dejavnosti (šolstvo, kultura, znastveno raziskovalno delo, javna upra- 
va itd.), ki bo ustrezal dejanskim potrebam in materialnim možnostim repu- 
blike. S selektivno- proračunsko1 potrošnjo lahko' odločilno vplivamo na racionalen 
razvoj posameznih dejavnosti iji tako z istimi sredstvi dosežemo večji napredek 
in boljše rezultate. 

Reformni ukrepi se doslej uveljavljajo v glavnem samo na poidročju gospo1- 
darstva, čeprav tudi tu nismo z uspehom povsem zadovoljni. Pri teh ukrepih 
pa ne gre samo za gospodarsko reformo, temveč mora ta reforma zajeti vsa 
področja. Prav republiški proračun pa je akt, 'ki bi moral odraziti reformna 
prizadevanja na negospodarskih področjih. 

Na vseh področjilh je treba zaostriti kriterije za gospodarjenje s proračun- 
skimi sredstvi,. To velja tudi za družbene organizacije. Družbeno-pohtične orga- 
nizacije posebno pa vodilne morajo biti vzor pri izvajanju reforme; zato bi si 
morale prizadevati, da z deprofesionaliizacijo' kadrov in z modernejšim poslo- 
vanjem znižajo administrativne stroške. Zbor pa opozarja, da imajo vodilne 
družbene organizacije (Socialistična zveza delovnih ljudi, Zveza komunistov 
Slovenije, Zveza mladine Slovenije, Zveza sijndikatov, Zveza 'društev prijateljev 
mladine) organizirane strokovne službe, ki pravzaprav opravljajo enako delo, 
kot strokovne službe pri republiških, predstavniških, izvršilnih in upravnih 
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organih. To povzroča večtirnost pri delu, iste podatke zbirajo po več linijah, 
mnogi objavljeni podatki se ponovno razporejajo po 'drugih kriterijih in prila- 
gajajo potrebam in željam vodstev teh organizacij, neusklajeno se pripravljajo 
družbene analize in na njihovi osnovi predlagajo ukrepi itd. Vse delo strokov- 
nih služb v republiki naj se uskladi in združi ter zmanjša število v teh organi- 
zacijah zaposlenih kadrov. Poleg tega zbor predlaga, naj se že končno prouči 
in določi z vidika smotrnosti, katere podatke so delovne organizacije dolžne 
dajati in katerim organom. Dajanje vseh ostalih podatkov, ki jih sedaj vsak 
dan zahtevajo razni, organi, institucije in družbeno-politične organizacije in ki 
močno obremenjujejo delovne organizacije, pa naj delovne organizacije zara- 
čunajo. 

V zvezi z omejevanjem proračunske .potrošnje in racionalno uporabo teh 
sredstev zbor opozarja na dejstvo, ki, ga ostro zavrača, da je namreč federacija 
letos precej povečala svoja sredstva, obenem pa prenesla vrsto obveznosti na 
republike in občine, ne da bi zanje v celoti zagotovila potrebna sredstva. Zbor 
meni, da je sicer pravilno, da federacija prenaša pristojnosti na republiko in 
občine, vendar mora pri tem odstopiti ustrezen del sredstev. Zbor ugotavlja, 
da je sedanja delitev sredstev med federacijo, republiko in občinami ter pove- 
čevanje sredstev federacije nevzdržno1 in v popolnem nasprotju s prizadevanji 
delovnih kolektivov in ostalih družbenih činiteljev, da svojo potrošnjo uskladijo 
z materialnimi možnostmi. V prihodnje je treba glede teh vprašanj bolj odločno 
uveljavljati in zastopati: ustavna načela, republiška stališča in zahteve reforme. 

Zbor ugotavlja, da obrazložitev k predlogu proračuna in njemu priloženih 
drugih aktov, predvsem pa obrazložitev predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks poudarja možnost, da lahko občinske skupščine zajemajo vse vire do- 
hodkov iz zasebnega sektorja in revidirajo tiste olajšave in oprostitve, ki naj 
bi bile v nekaterih občinah preobširne. Ta neprikrit poziv k stiskanju davčnega 
vijaka je po mnenju zbora gospodarsko in politično škodljiv in v nasprotju z 
napovedmi in stremljenji, ki jih želimo uresničiti s srednjeročnim planom 
razvoja do leta 1970. Zbor meni, da so takšna predvidevanja tudi odraz določene 
miselnosti, da je zasebni sektor že toliko konsolidiran, da ga lahko zopet ob- 
čutno obdavčimo1. In naprej, da naj rešujemo* finančne težave v federaciji in 
republiki predvsem z uvajanjem novih davščin in uveljavljanjem uravnilovke. 

Mnenja smo, da se od sprejema republiškega zakona o prispevkih in davkih 
občanov naprej niso spremenili pogoji in razlogi, da bi na primer narekovali 
drugačno obravnavanje vikend hišic, ki naj bi, jih sedaj obdavčili. Zbor se ne 
strinja z ugotovitvijo o amandmaju o- plačevanju davka na vikend hišice, ki 
ga je predlagal odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora, ki ga je sprejel Izvršni svet, saj oprostitev v zakonu iz leta 1964 ni teme- 
ljila na tem, da. pospeši stanovanjsko izgradnjo in rešuje pereče stanovanjske 
razmere. 

Pri obravnavanju vseh teh vprašanj je bil zibor mnenja, da je bilo v pre- 
teklosti podobnih, v bistvu fiskalnih ukrepov precej, vendar pa smo jih morali 
praviloma vedno korigirati, pri tem pa smo ugotavljali občutno škodo. Gospo- 
darska in družbena reforma sloni na stabilizaciji pogojev gospodarjenja. To 
pa se doseže tudi s tem, da se ne spreminjajo predpisi samo zaradi finančnih 
potreb, temveč da predpisi zagotovijo neko pravno varnost. To pravno varnost 
pa je potrebno zagotoviti vsem gospodarskim dejavnikom, to je tudi zasebnemu 
sektorju. 
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Zbor nadalje opozarja na obveznosti republiškega proračuna, ki izvirajo iz 
določb zakona o železnicah, namreč na tiste obveznosti, ki jih je republika dolžna 
pokriti železnicam, ker vztraja, da nekatere nerentabilne proge še nadalje ob- 
ratujejo. Na seji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospo- 
darskega zbora je bilo pojasnjeno', da so1 te obveznosti razčiščene in da je bil 
v glavnem tudi že sprejet sporazum O' načinu odplačevanja teh obveznosti. Glede 
na to, da torej ne gre za stvari, ki bi jih bilo treba šele razčiščevati, je zbor 
mnenja, da bi predlog republiškega proračuna moral vsebovati postavko o 
kritju obveznosti, ki izvirajo iz zakonskega določila. 

Zbor ugotavlja, da je iz obrazložitve predloga proračuna možno razbrati,, 
naj bi se nekatere obveznosti iz proračuna, za katere sredstva niso zagotovljena, 
reševale tudi iz sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Zbor je 
mnenja, da tako reševanje ni v skladu niti s predpisi niti z nalogami,, ki jih 
ima sklad skupnih rezerv, niti z načelom, da naj se sredstva iz gospodarstva ne 
prelivajo v proračunsko po trešnjo. Zate* naj se ta dvoumnost v obrazložitvi 
odpravi. 

Zbor je v zvezi s sredstvi, ki so namenjena Glavnemu odboru SZDL, mne- 
nja, da je obrazložitev, zakaj so potrebna ta sredstva in zakaj se celo poveču- 
jejo, nepopolna in nezadostna ter zato nesprejemljiva. Nujno* bo treba obraz- 
ložitev dopolniti in razširiti ali pa sredstva zmanjšati. 

Prav tako zbor sodi, da je bolj umestno vnesti devizna sredstva, ki so 
pri Glavnem odboru SZDL in so namenjena za posebne namene, v republiško 
devizno rezervo pri, Izvrstnem, svetu. Te devize naj bodo še naprej rezervirane za 
namensko potrošnjo Glavnemu odboru SZDL, v tabelarnem pregledu deviz za 
potrebe SR Slovenije za leto' 1967 pa bo odpadla postavka, ki po višini močno 
odstopa od ostalih postavk, • pri tem pa ni niti obrazložena. 

Na podlagi takih stališč Gospodarski zbor predlaga pristojnima zboroma, 
da sprejmeta naslednje pripombe: 

— da se v obrazložitvi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taiks črta ali 
ustrezno spremeni drugi odstavek na 2. strani ter drugi in tretji odstavek 3. 
točke na 4. strani; 

— da se v 2. točki na strani 15 in 16 v obrazložitvi predloga zakona o 
proračunu odpravi nejasnost glede plačevanja nekaterih obveznosti iz prora- 
čuna iz sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij; 

— da se v 6. točki na strani 14 v obrazložitvi predloga zakona o proračunu 
obširno obrazloži višina sredstev za družbene organizacije. 

Poleg tega Gospodarski zbor predlaga, da pristojna zbora sprejmeta tele 
spremembe in dopolnitve: 

— da se v republiški proračun 'kot posebna postavka vnese kritje za obvez- 
nosti, ki jih je republika dolžna pokriti železnicam; 

— da se ne sprejme amandmaja, ki ga predlaga nov 36.a člen v predlogu 
zakona o prispevkih in davkih občanov, ki bi uvedel obdavčitve vikend hišic; 

— da se devizna sredstva, ki so pri Glavnem odboru SZDL in so namenjena 
za posebne namene, vnesejo v republiško devizno rezervo pri Izvršnem svetu. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Prosim, kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanka Marija Ivkovič. 
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Marija Iv k ovi č: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi prora- 
čun Socialistične republike Slovenije izkazuje nekaj novih momentov v našem 
proračunskem sistemu. Med temi je tudi usmeritev republike na kritje starih 
obveznosti, kakor tudi nov način datiranja družbenopolitičnih organizacij- V 
obrazložitvi je poudarjeno, -da naj bi s sredstvi za dotacije družbeno-pohtičnim 
organizacijam razpolagal Izvršni svet in (bi jih dodeljeval na podlagi ocene 
predloženih programov. S tem se strinjam, vendar pa menim, da morda ne bi 
bilo dovolj samo to. Zdi se mi, da bi bilo pravilneje, če bi ta sredstva, najprej 
razdelili na fiksna in na variabilna. Fiksna naj bi se dodeljevala na osnovi 
ocene predloženih programov, dočim bi se variabilni del dodeljeval po izvršenem 
programu. Takšen način dodejevanja sredstev bi vsekakor v večji meri zago- 
tavljal, da bi programe dosledno izvajali. To pa je hkrati tudi v smislu naše 
reforme. 

Ker sem načela vprašanja dodeljevanja dotacij družbeno-političnim orga- 
zacijam, bi opozorila, da bi morda bilo umestno, dia bi razmišljiali tudi že o 
novih oblikah. Mislim, da bi postopno usmerjanje republike na druge nove 
oblike pomoči družbeno-političnim organizacijiam lahko le pozitivno vplivalo. 
Tako naj bi se preko proračuna financiralo posamezne akcije, ki so pomembne 
za vso' republiko. Morda bi se dodeljevalo še sredstva, ki bi omogočala osnovne 
pogoje za dejavnost, kot so sredstva za najemnine ali podobne izdatke i,n pa 
sredstva za mednarnoidno sodelovanje. Druge funkcionalne izdatke naj bi druž- 
ben o^politične organizacije same krile s članarino in drugimi prispevki v okviru 
organizacije. Morda tak način dodeljevanja sredstev ne bi bil sprejemljiv za 
vse organizacije. Izjema bodo verjetno- morale ostati humanitarne organizacije, 
ki z majhno članarino nikakor ne bi mogle krati funkcionalnih izdatkov, izrecno 
humanitarnega značaja. Prepričana sem, da bi, tak ali podoben način dotira- 
nj a oziroma daj anj a pomoči družbeno-političnim organizacijam preprečeval raz- 
širjanje profesionalnega strokovnega aparata, kar 'danes omogoča in vodi k 
večkratnemu obravnavanju iste problematike. Ce pa posamezne organizacije 
to lahko izvajajo z lastnimi, sredstvi, to ne more biti več predmet pogovorov, 
pač pa postaja to naloga članstva prizadete organizacije. Vsekakor pa bodo 
strokovne analize in priprave verjetno postale naloga raziskovalnih inštitutov 
iin strokovnih služb v naši republiki. 

V celoti, ne glede na omenjeno, podpiram predlog proračuna, ki izraža 
težnje in zahtevo po uskladitvi potrošnje z našimi zmogljivostmi, ki so navadno 
manjše kot so predvidevanja. V tem smislu pa bi 'bilo bolje, da bi računali na 
tisti dinar, ki, je res zagotovljen, in ki ga bomo 'dejansko imeli, ne pa na tistega, 
ki si ga želimo. Vsekakor bi bilo laze pristopati k rebalansu, s katerim bi raz- 
porejala dodatna sredstva, kot pa da jih venomer in vsako- leto režemo. 

Socialno skrbstvo skoro ni našlo svojega mesta v proračunu kljub vsem 
težnjam in problematiki, ki, se pojavlja v zadnjih letih. Pozdravljam prizade- 
vanja odbora za družbeni plan, finance in proračun v pogledu zagotavljanja 
sredstev za izvajanje minimalnega programa na področju socialnega varstva. 
To prizadevanje je vsekakor pozitivno, ne more pa biti izhodišče. Kajti, če 
bomo izhodišče ijskali v proračunski rezervi, ki je že tako majhna, se bo to 
odražalo prej ali slej na drugih področjih in v celotni naši proračunski politiki. 
Za amandma odbora za družbeni plan, finance in proračun o dodelitvi 7 mili- 
jonov S din sredstev iz proračunske rezerve bom glasovala, in to prav zaradi 
tega, ker so res izrecno vpijoče potrebe na tem področju. Načelno pa se za 
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bodoče nikakor ne strinjam, da bi izhodišče iskali v proračunski rezervi, ker to 
ne more biti dokaz našega dobrega in pravilnega gospodarjenja. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Stane Dolenc. 

Stane Dolenc: Tovari,šice in tovariši poslanci! V zvezi z razpravami 
v Gospodarskem zboru in v odboru za proizvodnjo in promet našega zbora ter 
glede na nejasnost, ki izvira iz obrazložitve zakona na 15. strani, kjer se govori 
o nerešenih problemih financiranja v naši republiki, predlagam, da se na koncu 
10. člena doda nov odstavek, ki se glasa: »Obveznosti proračuna, ki, niso zajete 
v prejšnjem odstavku, in sioer za subvencioniranje nerentabilnih prog v letu 
1966 in obveznosti za odkup stanovanj za potrebe delavcev republiške uprave, 
se v letu 1967 lahko pokrijejo do višine kredita, ki ga republika najame pri 
poslovnih bankah.« 

Amandma utemeljujem z naslednjim: Republika ima obveznosti za subven- 
cioniranje nerentabilnih prog iz leta 1966 v višini 3 790 000 dinarjev in obvez- 
nosti za leto 1967 v višini 3 500 000 dinarjev; obveznosti oziroma, potrebna 
sredstva za odkup stanovanj za 'potrebe delavcev republiške uprave in za po- 
trebe rotacije znašajo 10 400 000 'dinarjev. Te neporavnane obveznosti obstojajo 
in so tudi iztožlj ive. 

S predlagano dopolnitvijo se omogoča najem, posojila pri poslovnih bankah 
in poravnavo omenjenih obveznosti do višine kredita, kolikor ga bo uspelo 
najeti. S tem se obremenitve republišikega proračuna v ničemer ne spremenijo, 
omogoči pa se še nadaljnja sanacija republiških obveznosti, ne da, bi bila s tem 
prizadeta sredstva, ki jih rabi republika za letošnjo proračunsko potrošnjo- 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Prosim predstavnika odbora, da se izjavi ali vztraja pri amandmaju 
k 1. členu in pa o amandmajih Izvršnega sveta k 12. členu. 

Matija Maležič (iz klopi): Odbor odstopa od amandmaja k 1. členu, 
z amandmajem Izvršnega sveta k 12. členu pa se odbor strinja. 

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

Dr. Jože Benigar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker sem pravkar zvedel, da je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
odstopil od amandmaja k 1. členu, ga predlagam v imenu našega odbora in sicer 
v enakem besedilu kot je bil predložen prej s strani odbora za družbeni plan, 
finance in proračun: »Razporedna podskupina 03-2-2 (socialno varstvo) se zne- 
sek zviša od »40 121 100« na »40 194 100«. Razporedna skupina (nerazporejeni 
dohodki — tekoča proračunska rezerva) pa se znesek zniža od »5 000 000« na 
»4 930 000«. 

Predsednik Tine Remškar: Amandma je napisan v poročilu odbora 
za družbeni plan, finance in preračun na 'drugi strani. Prosim, kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Rudi, Cačinovič. 
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Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da v imenu Izvršnega sveta odgovorim na predloge, predvsem pa 
na amandmaje, ki so bili tu predloženi. 

Prvič, pojasnilo glede izvajanj tovariša dr. Benagarja. V odboru za pro- 
račun in finance si je predstavnik Izvršnega sveta pri držal pravico, da se o 
amandmaju izjavi kasneje. Republiški sekretariat za finance je prosil za po- 
datke o akcijah, za katere naj bi se zagotovilo sredstva, in je dobil naslednjo 
listo, ki se glasi: »Pogodbena dejavnost republiškega sekretariata za zdravstvo 
in socialno varstvo, s področja socialnega varstva v letu 1967: 

1. Inštitut za kriminologijo: združbe delinkventnih mladoletnikov in obrav- 
navanje pred sodišči, analiza — 25 125 novih dinarjev; 

2. Center za napredek gospodinjstva; proučitev varstva dojenčkov za- 
poslenih mater, analiza — 18 000 N dinarjev; 

3- Inštitut za gerontologijo in geriatrijo; socialna problematika starejših 
prebivalcev SR Slovenije, analiza — 30 000 N dinarjev; 

4. Studio za stanovanje in opremo; regionalni program razvoja domov za 
odrasle do leta 2000, nadaljevanje naloge iz leta 1966 ■— 16 000 N dinarjev; 

5. Oprema stanovanj za stare ljudi; sofinanciranje študije — 4800 N di- 
narjev; 

6. Zgradbe za stare ljudi; sofinanciranje ponatisa študija — 7500 N dinarjev; 
7. Center za napredek gospodinjstva; spremljanje in analiziranje progra- 

miranja otroškega varstva po občinah — 30 000 N dinarjev-« 
Ko je Izvršni svet na zadnji seji razpravljal o amandmaju, da se sredstva 

za to področje povečajo za 70 000 N dinarjev, je prosil ponovno za podrobnejšo 
opredelitev namena uporabe.. Dobili, smo že omenjeni predlog — Izvršni svet 
je glede na tako dokumentacijo smatral, da za to obstoja postavka in zavzel 
stališče, ki ga imate obrazloženega v materialu o stališčih Izvršnega sveta do 
amandmajev v 2. točki na 4. strani. Izvršni svet je namreč smatral, da bi bilo 
treba posamezne omenjene predloge študij posebej utemeljiti, tako kot morajo 
to delati vsa druga področja in da se bo šele nato odločalo, koliko sredstev gre 
za posamezne naloge. Glede na obrazložitev, kakršno pa smo danes slišali od 
tovariša dr. Benigarja, pa se strinjamo, da so to izdatki, za katere bo> Izvršni 
svet moral zagotoviti sredstva, kolikor pride do takih izdatkov, mislim, 
npr. na pobegle otroke. Izvršni svet se strinja, da se ta vprašanja prouči:, iz- 
datki, kolikor pa bo do njih prišlo, pa se lahko krijejo seveda samo iz pro- 
računske rezerve, kakor to predlaga tudi tovariš dr. Benigar. Vendar pa 
smatramo, da bi bilo treba vse te posamezne konkretne predloge analizirati 
in šele na osnovi tega zavzeti stališče, da se financirajo iz proračunske, rezerve, 
ker drugih možnosti ni. 

Drugič, glede predloga, ki ga je dal tovariš Dolenc, da bi bil pooblaščen 
Izvršni svet, da najame posojilo za kritje obveznosti do železnic in v zvezi 
s stanovanjsko izgradnjo, pa smatra Izvršni svet, da bi bilo treba v zvezi z 
železnico proučiti ves kompleks nerešenih vprašanj. Ne gre samo za omenjeno 
vsoto, o kateri še nikjer ni rečeno, da je definitivna in nesporna ter da je o njej 
doseženo soglasje, ampak bi bilo treba proučiti kompleks nerešenih vprašanj 
okoli železnic, in to od problematike nerentabilnih prevozov do tarif in cele 
vrste drugih problemov. Izvršni svet je zato smatral, da bi bilo treba o vsem 
tem kompleksno razpravljati v Skupščini in šele potem bi se zavzelo dokončno 
stališče, ki je lahko še vedno tudi tako, da se poskusi najeti kredite. Smatramo, 
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da teh vprašanjih ne bi reševali parcialno, ampak kompleksno, hkrati z vso pro- 
blematiko železnic. 

Tretjič, o vprašanjih, ki so bila postavljena v zvezi s financiranjem druž- 
beno-političnih organizacij. Iz predloga proračuna izhaja, da so nekaterim zni- 
žane lanske kvote, do povečanja pa je prišlo pri, Socialistični zvezi, o čemer je 
bilo govora v diskusiji in kar je bilo tudi omenjeno v mnenju Gospodarskega 
zbora. Smatramo, da gre tu za posebne momente, o katerih se je razpravljalo 
tudi v odborih, ki so pristojni za proračun in finance. Predvsem gre tu za 
naloge, ki čakajo Socialistično zvezo z volitvami, zaradi česar je bil takrat ta 
predlog tudi sprejet. 

Predsednik Tine Remškar: Prosil bi za izjavo glede amandmaja 
dr. Benigarja. Ali se Izvršni svet strinja? 

Rudi Čačinovič: Mi predlagamo, da ne bi sedaj sprejeli ta amandma. 
Strinjamo pa se, da gredo sredstva iz proračunske rezerve, vendar s tem, da 
se bo vsak posamezen predlog proučil in predložil tako, kot za vse ostale izdatke. 
Na tem današnjem zasedanju pa je zelo težko iti v vse podrobnosti, če gre za 
številke. 

Predsednik Tine Remškar: Kot razumem, Izvršni svet ne sprejema 
amandmaja dr. Benigarja niti amandmaja Staneta Dolenca. Prosim, kdo še želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, bi dal najprej amandma dr. Benigarja v raz- 
pravo in prosim najprej predstavnika odbora za družbeni plan, finance in pro- 
račun, da se o njem izjavi. (Predstavnik odbora (iz -klopi): Odbor amandma 
ne sprejema!) Hvala. Prosim, kdo želi razpravljati o predloženem amandmaju? 

Dr. Jože Benigar: Ker se bojim, da je nastal, ali, bi nastal nespo- 
razum, želim še enkrat ponoviti, kar sem uvodoma rekel, da je bila obrazložitev 
Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno politiko nepravilna. Zato 
razumem, zakaj je bila sprejeta odločitev, da se ta sredstva ne dajo. Naš odbor 
je detajlno proučil ves material in predlaga, da se predlog republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno politiko, ki predlaga za področje socialnega 
varstva 491 000 N din, zmanjša na 173 000 N din, ne pa na 103 000 N din. 

Iz obrazložitve Izvršnega sveta, zakaj amandmaja ne sprejema, izhaja, da so 
zagotovljena določena sredstva na posebni postavki »osrednje proslave, kon- 
gresi in druge akcije« v višina 2 350 000, ki jih bo Izvršni svet med letom name- 
nil za eventualne potrebe. Reči moram, da gre tu za raziskovalna dela, Kadar 
pa bomo med letom rabili sredstva za konkretne akcije, o katerih sem govoril, 
kjer ni nobenega proučevanja, nobenega pospeševanja gospodinjstva in' nobene 
druge take stvari, ampak gre za operativne naloge, da takraft lahko pride do 
tega, da teh sredstev ne more dobiti, ker so bila namenjena za raziskovalna dela. 
Zaradi tega v imenu odbora za zdravstvo in socialno politiko našega zbora 
vztrajam pri svojem amandmaju. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi še razpravljati o amand- 
maju? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem amandma na glasovanje. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdo je 
proti? (18 poslancev dvigne roko.) Prosim, kdo se je vzdržal? (11 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
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Prehajamo na razpravo o amandmaju poslanca Staneta Dolenca. Preden 
bd razpravljali o amandmaju, bi želel zibor obvestiti, da je Organizacijsko-po- 
litični zbor sprejel k istemu členu amandma poslanca Jožeta Sakside, ki se glasi: 
Na koncu 10. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Obveznosti proračuna do subvencioniranja nerentabilnih prog v letu 1966 
se v letu 1967 lahko pokrijejo do višine kredita, .ki ga republika najame pri 
poslovnih bankah.« Tak amandma je Organizacijsko-politični zbor danes do- 
poldne že sprejel. 

Dajem v razpravo amandma poslanca Dolenca, ki se glasi: »Na koncu 10. 
člena se doda nov odstavek, ki se glasi takole: 

»Obveznosti proračuna, ki niso zajete v prejšnjem odstavku in sicer za 
subvencioniranje nerentabilnih prog v letu 1966 in obveznosti za odkup sta- 
novanj za potrebe delavcev republiške uprave se v letu 1967 lahko pokrijejo 
do višine kredita, ki ga republika najame pri poslovnih bankah.« 

Prosim najprej poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju. (Odbor se 
ne strinja-) Predstavnik Izvršnega sveta je izjavo že dal. Kaj pa meni pred- 
stavnik zakonodajno-pravne komisije? 

Dr. Josip Gloibevnik: Tovariši poslanci! Mislim,, da se amandmaja 
med seboj vsebinsko razlikujeta, na kar posebej opozarjam. Hkrati, pa bi rad 
opozoril, da je sicer možno v proračunskem zakonu, se pravi konkretno v za- 
konu o proračunu, kot je v tem členu že tudi rečeno, prevzeti tudi obveznosti, 
ki izhajajo, iz najema kredita. Mislim pa, da je ta amandma v toliko pomanjkljiv, 
ker ne pove vsote, do katere se kredit lahko najame. Nisem pa prepričan, če 
bo lahko predlagatelj amandmaja to številko tudi postavil. Ne glede na to 
se mi zdi utemeljeno to, kar je povedal predstavnik Izvršnega sveta, da stvar 
ni proučena. Mislim, da ni nobenega utemeljenega razloga, da se določilo- vnese 
v proračun. O tej stvari naj se posebej razpravlja in ko se bo ugotovila dejanska 
višina obveznosti republike, naj se o tem potem odloči, ali se najame kredit ali 
ne. Mislim, da ni nobene potrebe, da se o tem 'danes oidločimo, in zato predla- 
gam, da tega amandmaja ne sprejmemo. 

Z gledišča finan&KMpravnega sistema pa smatram, da ta amandma ni v 
redu, ker bi moral biti dopolnjen zl zneskom, 'do. katerega se lahko kredit 
najame. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo.? Besedo ima 
tovariš Stane Dolenc. 

Stane Dolenc: Tovariš Cačinovie, predstavnik Izvršnega sveta je 
sicer omenil, da je treba proučiti kompleks vprašanj. Samo za to področje, na 
katero se nanaša amandma, bi bil rezultat kakršnegakoli proučevanja zmeraj 
enak, ker so to fiksne zakonske obveznosti republike do subvencioniranja ne- 
rentabilnih železniških prog. Sem za to, da se to proučuje. Ce se pa misli pro- 
učevati stvari z 'drugega aspekta, da se išče rešitve s tem, da bi se apeliralo 
na spremembo, zakona o republiških skupnih rezervah gospodarskih organi- 
zacij, pa mislim, da to ni prav in ne v skladu s tistimi principi, na osnovi ka- 
terih smo sprejeli takrat zakon o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi 
rezervami. 
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Glede obrazložitve tovariša Globevnika pa mislim, da so zneski do dinarja 
točni. Obveznosti po letih so točno napisani v obrazložitvi in ne vem, kaj bd 
poitem bilo tu nejasnega. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi 'besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, dajem amandma tovariša Dolenca na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko. (36 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (18 
poslancev dvigne roko-) Se je kdo vzdržal? (29 poslancev dvigne roko-.) 

Ugotavljam,, da amandma ni sprejet. 
Ugotavljam tudi, da ni bilo nobenih konkretnih amandmajev v mnenjih 

drugih zborov Skupščine, zaradi česar zaključujem razpravo in -dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je prosim za, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1967. Hkrati sporočam zboru, da je bil zakonski predlog 
v našem zboru sprejet v drugačnem besedilu kot v OrganizacijsikoKpolitičnem 
zboru in da ga 'bomo zato morali uskladiti po- posebnem, za tak primer pred- 
videnem postopku. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam- 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika 'določil tovariša Mirka Zlendra, ki, je obrazložitev že dal. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
in zakonodajnoMpravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni 
poročili. Ali želi poročevalec odbora oziroma komisije dati k predlogu zakona 
še ustno obrazložitev? (Ne javi se nihče.) Če ne, prosim poročevalca, odbora, 
da se izjavi o amandmajih zakonodajno-prav-ne komisije in o- amandmaju Iz- 
vršnega sveta. Besedo ima Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Odbor se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne 
komisije, ki se nanašajo na 2. in 3. člen zakonskega predloga in so redakcijskega 
pomena. Prav tako se strinja s pripombo komisije k določilu 4. člena glede 
skladnosti predlaganega načina delitve -dopolnilnih sredstev s si-stemo-m -do- 
polnilnega financiranja, občin- 

Odlb-or se tudi strinja- z amandmajem Izvršnega sveta k 4. členu. Odbor 
pa se ne strinja z amandmaji, ki so bili dani s strani poslancev občine Murska 
Sobota in Ptuj in z zahtevami,, ki so 'bile postavljene s strani občinskih skupščin 
Črnomelj, Novo- mesto in Kočevje. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
Franc Za-dravec. 

Franc Za-dravec: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne želim ponavljati 
podatkov iz predloga amandmaja, ki ga je predložila skupina poslancev našega 
zbora iz občin Murska Sobota in Ptuj, ki so navedeni v p-ril-oženi obrazložitvi, 
temveč želim poudariti, da nas je vodila misel, da se popravi nedoslednost, ki 
jo skuša uveljaviti predlagatelj za ti dve občini. Obenem pa želim predlagatelju 
zakonskega predloga postaviti nekaj vprašanj, da bo zadeva okrog spornega 
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izjemnega kriterija jasnejša. Prav tako želim uvodoma poudari,ti, da ni namen 
moje raziprave, kakor tudi ne amandmaja, zagovarjati lokalisticnih teženj, kot 
nam poslancem očitajo mnogokrat posamezniki, ki bivajo v našem republiškem 
centru, temveč odprava nedoslednosti predloženega zakonskega predloga. 

Prvo vprašanje. Ali je 'bil Izvršni svet seznanjen z dejstvom, da izjemni 
kriterij prizadene le dve občini, ki sta doslej v proračunski potrošnji na pre- 
bivalca med najnižjimi v Sloveniji? 

Na to vprašanje prosim za odgovor Izvršni svet ali, njegovega predstavnika. 
Drugo vprašanje. Ce je bil Izvršni svet seznanjen, zakaj je potem v za- 

konskem predlogu ostala meja 35 000 prebivalcev, čeprav bi tudi z vsakim 
drugim številom nad 35 000 pa tja do 63 000 dosegli enaik učinek? Ali to ne kaže 
na namerno konstrukcijo takega kriterija z namenom, da bi bil kriterij na 
prvi, pogled res neka objektivna meja za višjo oziroma nižjo proračunsko po- 
trošnjo, dejansko pa se mi zdi to zavajanje poslancev, da bi se odločali na osnovi 
napačnih predstav, oziroma brez pripomb glasovali za zakonski predlog, ki ga 
je predložil Izvršni svet- 

Izjemni kriterij utemeljuje predlagatelj z naslednjim: »Občinam z manjšim 
številom prebi,valoev je potrebno priznati nekoliko* višjo potrošnjo na prebivalca 
kakor občinam z večjim številom prebivalcev, zaradi določenih fiksnih stroškov 
in nalog, ki jih družbeno-politična skupnost ima ne glede na njeno velikost.« 
To je tudi vsa obrazložitev izjemnega kriterija. 

Tretje vprašanje. Zakaj je izjemni kriterij prav 350 N din, za vse ostale 
občine pa 370 N din na prebivalca? Ali zato, ker bo občina Ptuj po predvide- 
vanjih republiškega sekretariata za finance dosegla v letu 1967 354 N din pro- 
računske potrošnje na prebivalca, kar je za 4 din iznad zneska 350? Taka 
proračunska potrošnja bi bila v občini Ptuj za 6 °/o večja kot v letu 1966, vendar 
pa še kljub vsemu med najnižjimi v Sloveniji. Ali ne izhaja iz tega, da gre 
v tem primeru za takšen izjemni kriterij zato, da občina Ptuj pod nobenim 
pogojem ne bi bila upravičena do dopolnilnih sredstev? Občina Murska Sobota 
pa je pri tem kriteriju prikrajšana na dopolnilnih sredstvih za 20 dinarjev na 
prebivalca. Namesto ene občine sta takoj prizadeti dve in je to po mojem 
mišljenju samo zaradi tega, da izgleda vse skupaj bolj objektivno. 

Iz odgovora člana Izvršnega sveta naj bo tudi razvidno, kaj bi bi.lo v pri- 
meru, če bi občina Ptuj po oceni dosegla v letu 1967 proračunsko potrošnjo na 
prebivalca izpod 350 N din. 

Četrto vprašanje. Zakaj k predlogu zakona ni priložena bilanca sredstev, 
na osnovi katere je bil izvršen izračun zneskov dopolnilnih sredstev za posa- 
mezne občine in iz katerih bi lahko ugotovili, do katere višine krijejo občine 
svojo proračunsko potrošnjo s predvidenimi lastnimi dohodki. Zaradi pomanj- 
kanja teh pokazateljev poslanci nismo imeli možnosti, da bi preverili pravilnost 
izračuna dopolnilnih sredstev in ali so predvidevanja lastnih dohodkov v letu 
1967 pravilna in utemeljena. 

To navezujem na navedbe v zadnjem odstavku obrazložitve zakonskega 
predloga, kjer je rečeno: »Glede na dosedanje prigovore in glede na pestrost, 
ki obstoja med občinami v možnosti oblikovanja proračunskih dohodkov, sma- 
tramo, da je možno na izneseni osnovi iskati rešitve in sistem dopolnilnih sred- 
stev za leto 1967, doseči zadovoljivejše odnose med občinami ter jih stimulirati 
za večja prizadevanja pri realizaciji, proračunskih dohodkov-« 

Tu pa že prihajamo v protislovje. Omenim naj samo eno obliko proračun- 
skega dohodka, in sicer prispevek od kmetijstva, ki predstavlja v obeh občinah 



42. seja 81 

pomemben vir fin to 1U vseh proračunskih dohodkov. Iz informacije, ki, jo je 
izdelal republiški sekretariat za finance, je razvidno, da so bile prispevne stopnje 
v teh dveh občinah med najvišjimi v Sloveniji, v občini Ptuj pa četo najvišje. 
Ce pa primerjamo izterjavo tega prispevka v letu 1966, pa ugotovimo, da je bilo 
v Sloveniji povprečno izterjano 88 %>, v občini Ptuj 94 °/o, v Murski Soboti pa 
tudi 90 °/o tega prispevka. Če pogledamo zaradi primerjave dopolnjevane občine, 
vidimo, da so mnoge pod republiškim povprečjem glede izterjiatve teh do- 
hodkov, zraven pa so predpisale še nižje prispevne stopnje za prispevke od 
kmetijstva. 

V ilustracijo, kaj je bilo treba storiti, da je bila dosežena tako visoka re- 
alizacija tega dohodka, naj omenim samo en podatek. V občini Ptuj je bilo 
izvršenih 2261 popisov premičnin, po domače »rubežev«, ali 12,5 ®/o vseh po- 
pisov v Sloveniji, kar je največ in dokazuje prizadevanja za izterjavo in da v 
zaostalih dajatvah prebivalstva nimamo nobenih rezerv, kot jih imajo mnoge 
dopolnjevane občine. Iz tega se vidi, da je 'bilo storjeno vse, da bi, bila izterjava 
zadovoljiva, oziroma je med najboljšimi v Sloveniji. Zato pa smo stimulirani 
tako, da se nam z izjemnim kriterijem, ki je utemeljen samo s prej citirano 
obrazložitvijo, krati pravico do dopolnilnih sredstev. 

Nadalje mi ni razumljivo, zakaj se Izvršni svet ni malo bolj poglobil v pro- 
računsko situacijo teh dveh občin, saj podrobnejša analiza, ker gre samo za 
dve izjemi, ne bi zahtevala veliko dela. Pri, tem bi ugotovil, da sta imeli ti dve 
občini skozi vsa leta težave pri financiranju potreb, ki se jih v celoti ali delno 
financira iz proračuna. 

Priznavam, da imajo večje občine relativno nekoliko manjše stroške, vendar 
le pri občinski upravi, subvencioniranju družbeno^političnih organizacij ter pri 
kritju izdatkov za občinsko skupščino in njene kolegijske organe. Po približnih 
izračunih maša prihranek na teh postavkah v občini Ptuj in Murska Sobota 
od 3 do največ 40 milijonov S din, ne pa kot to izhaja iz izjemnega kriterija, 
ko znaša razlika 120 oziroma 104 milijone S din. Razumljiveje bi zato vsekakor 
bilo, da se znesek dopolnilnih sredstev določi tako, da se od zneska izračunanega 
po enotnem kriteriju odbije razlika, ki je posledica relativno nižjih fiksnih 
stroškov in ki jih ni, težko ugotoviti, saj gre kot sem že omenil, samo za dve 
občini. 

Govoriti o proračunskih težavah na današnji seji zbora ne bi imelo smisla, 
ker so te slične v vseh občinah. Kljub temu pa želim opozoriti na nekatere 
izdatke, ki, jih imamo v naši občini, v drugih občinah pa jih nimajo in ki jih 
moramo v celoti financirati iz proračuna. Ne mislim tu na posledice raznih 
grehov in napak iz našega povojnega razvoja, ne razne luksuzne objekte in 
podobno, ki bi si jih sami zgradili, temveč imam v mislih tisto, kar nam je 
pustila zgodovina in za kar mi nismo krivi, da se danes nahaja v ptujski, ne- 
razviti občini. Ce ste gledali zadnjo televizijsko oddajo »Kronika«, ste lahko 
spoznali probleme okrog spomeniškega varstva. Ptuj bo čez dve leti star 19.00 
let in sedanji prebivalci mesta nismo krivi, da je Ptuj eno od treh v Sloveniji 
v celoti zaščitenih mest in da stane obnavljanje starega dela mesta več, kot pa 
če bi gradili nove zgradbe. 

V tem zboru sem že govoril o stanovanjskih razmerah v tem starem delu 
mesta. Dodam naj samo še to, da je samo 10 % hiš, ki imajo vodovod, priključen 
na novo kanalizacijo, 90 % hiš pa je priključeno na srednjeveško kanalizacijo 
oziroma nekatere na kanalizacijo, ki je celo še iz rimskih časov. 

6 
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Ze prej sem govoril o oceni proračunskih sredstev, ki naj bi bila v tem 
letu glede na lansko leto višja za 6'% in ki je ipo mojem mišljenju tudi sporna. 
Izhodišča ocene republiškega sekretariata za finance mi niso znana, vendar sem 
bil opozorjen, da je za leto 1967 predvideno za občino Ptuj 620 milijonov S din 
sredstev iz prispevkov od kmetijstva. Povprečna prispevna stopnja bi bila po tej 
oceni, če je obdavčeno 2127 milijonov S-din katastrskega dohodka, 29,5 '%>. 
Lansko leto pa je bila v Sloveniji povprečna prispevna stopnja od kmetijstva 
15 'o/o, v občini Ptuj pa 37,2 °/o Če se pri kalkulaciji proračunskih dohodkov upo- 
števa vsaj delno določilo drugega odstavka 42. člena zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti, ne bi moglo priti do takega nesorazmerja. Repu- 
blika lahko namreč zagotovi dopolnilna sredstva občini le ob pogoju, da stopnje 
prispevkov in davkov od dohodkov v tej občini, ustrezajo stopnjam prispevkov 
in davkov na območju občin s podobno gospodarsko razvitostjo-, ki ne pre- 
jemajo dopolnilnih sredstev. To določilo pa do sedaj še ni bilo uporabljeno. 

Omenil sem že, da je ptujska občina imela v lanskem letu najvišjo pri- 
spevno stopnjo v Sloveniji. V ocenah predviidenih dohodkov znižuje republiški 
sekretariat za finance povprečno stopnjo tudi za našo občino, vendar pa ostaja 
še vedno najvišja v Sloveniji. Na najvišjo- prispevno stopnjo pa ne bomo mogli 
pristati zaradi sosednjih občin, ki bodo imele povprečno stopnjo- 25 %. To pa 
tudi pomeni, da se bo iz tega naslova doseglo namesto 620 milijonov S din do- 
hodka, kakor predvideva republiški sekretariat za finance le 530 milijonov in 
da je republiška ocena za našo občino previsoka. Če odštejemo- to razliko v vi- 
šini 90 milijonov S din, pade proračunska potrošnja na prebivalca v naši 
občini na 340 N din. Kot mi je znano, bo predpisala občina Murska Sobota 
v letošnjem letu prispevek od 'kmetijstva v taki višini, da bo znašala stopnja 
v povprečju 24'% in zato pod nobenim pogojem ni upravičeno, da se občini 
Ptuj vkalkulira v njenih proračunskih dohodkih znatno višja povprečna pri- 
spevna stopnja. Zato tudi iz tega razloga ugovarjamo republiški oceni prora- 
čunskih dohodkov za ptujsko občino za 1967. leto. 

Na koncu bi dodal še to, da se strinjam s prvim poročilom zakonodajno- 
pravne komisije, v katerem pravi, da je ureditev v četrtem členu problematična. 
Predlagatelji, amandmaja samo zaradi tega nismo imeli pripomb k temu členu, 
ker gre samo za prehodno ureditev zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za 
izobraževanje. Po izločitvi sredstev za izobraževanje iz proračuna bo nastala 
povsem nova situacija in bo potrebno zato poiskati nove kriterije za dodelitev 
dopolnilnih sredstev občinam oziroma za delitvena razmerja med republiko in 
občinami. 

Danes smo 'dobili še dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije, ki je 
bilo napisano 20. 2. 1967. Strinjam se s stališčem v poročilu, da določilo 4. člena 
ni v skladu z ustavo in zakonom, zlasti ne četrta alinea 4. člena, ker niso nave- 
deni točni nameni, za katere bi se ta sredstva uporabljala in ker končno iz 
besedila 4. alinee tudi ni razviden krog občin, ki 'bi potencialno prišle glede 
teh sredstev v poštev, se pravi,, da ni jasno, ah so to le občine, ki so po- do- 
ločilih 3. člena in ostalega dela besedila 4. člena upravičene do dopolnilnih 
sredstev ali pa so to vse druge občine. Tudi iz teh razlogov zakona po mojem 
mnenju v takem besedilu ni mogoče sprejeti. 

Danes sem bil sicer seznanjen, da je Izvršni svet spremenil besedilo- 4. člena, 
vendar, vsaj jaz nisem zasledil, da bi poslanci bih s tem besedilom seznanjeni. 
Kakšna sprememba je tu nastala ni niti omenil poročevalec odbora, ko je o 
tem govoril. 
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Ob koncu mi še dovolite, da omenim, da predlagatelji tega amandmaja 
priznavamo osnovna izhodišča zakona, vendar pa ne moremo priznati izjem, 
ker očitno rušijo zastavljeni koncept zakona. Hkrati pa sporočam zboru, da je 
bil amandma z enako vsebino predložen tudi Organizacijsko-piolitičnemu zboru. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da odgovori na postavljeno vprašanje. Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Problemi in argu- 
menti, ki jih je povedal tovariš poslanec v zvezi z amandmajem občine Murska 
Sobota in Ptuj, so bili Izvršnemu svetu v glavnem znani že na sestankih, ki 
jih je imel s posameznimi občinami. O tem smo razpravljali že v Mariboru, 
poleg tega pa so bih predstavniki obeh občinskih skupščin in njegovih finančnih 
organov na sekretariatu za finance, kjer* so te stvari podrobno razčiščevali. 

Glede kriterijev je težko govoriti ali so pravični ali ne. Dejstvo je, da SO' 
v večji meri objektivizirani, kot so bili do sedaj. To nam je bito tudi vodilo 
pri njihovem odločanju, saj je bilo tudi v Skupščini poudarjeno, da moramo 
iti na večjo objektivizacdjo in da moramo očistiti proračune cele vrste stvari, 
na podlagi katerih so se priznavala dopolnilna sredstva. Letos smo naredili 
korak naprej, vendar smo morali upoštevati potrebe šolstva, ki,radikalnejših 
sprememb ne bi preneslo. Ravno zaradi tega je poleg osnovnega kriterija spre- 
jeto tudi določilo-, da se pri delitvi dopolnilnih sredstev s tem zakonom jamči 
vsem občinam v Sloveniji najmanj 95 % lanskoletnih izdatkov, sprejete pa so 
bile še nekatere korekture, ki so v posebnem členu tega zakona tudi navedene. 

Občina Ptuj in Murska )Sobota spadata v grupo večjih občin, za katere se 
smatra, da imajo nekatere fiksne stroške manjše in da so torej nasproti manjšim 
občinam v boljšem položaju. Po podatkih sekretariata ima občina Ptuj nasproti 
lanskemu letu indeks 105, Murska Sobota pa 95. Občin, katerim jamči pro- 
račun 95 °/o, je v Sloveniji 26. Torej je teh 26 občin vsekakor v slabšem po^- 
ložaju kakor Ptuj, ki ima po teh izračunih indeks 105. 

Mislim, da so to argumenti,, s katerimi so bili predstavniki občin že se- 
znanjeni. Poleg tega pa je potrebno omeniti še dejstvo, da v letošnjem letu 
ceste III. reda niso več postavka občinskega proračuna in da to za proračune 
pomeni znatno razbremenitev. Mislim, da je to rezerva, ki jo< je vsekakor treba 
upoštevata. 

Zato v imenu Izvršnega sveta izjavljam, da Izvršni svet ni mogel sprejeti 
tega amandmaja predvsem iiz načelnih razlogov, o katerih sem govoril. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Ali Izvršni svet ni dal nobenih dodatnih 
sprememb k predlogu zakona? 

Rudi Cačinovič : Zbor moram obvestiti, da sem v imenu Izvršnega 
sveta že na seji odbora za družbeni plan, finance in proračun stavil amandma 
k 4. členu predloga zakona in sicer, da se v četrti alinei prvega odstavka za 
besedo »potreb« črta pika in doda besedilo: »občani, ki po tem zakonu preje- 
majo dopolnilna sredstva«. 

Tin e Remškar : Prosim, kdo> še želi besedo'? Besedo ima inž. Edvard 
Perhavec. 

s- 
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Inž. Edvard Perhavec: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi, hotel 
izrabljati vašega potrpljenja in ponavljati vse to, kar je predstavnik skuipine, 
ki je predložila ta amandma, na tem mestu zelo jasno in izčrpno povedal. 

Povedati bi želel, da ne morem biti povsem zadovoljen z odgovorom pred- 
stavnika Izvršnega sveta, ker je bil po mojem mnenju na zelo konkretna vpra- 
šanja premalo konkreten. 

Morebiti so se predstavniki občinske uprave s predstavniki republiške 
uprave res dogovarjali o višini proračunov, mislim pa, da niti eni niti drugi, 
niso pristojni definitivno sklepati o višini sredstev. Nasprotno. Pred seboj imam 
poročilo odbora za družbeni plan in finance, ki ničesar ne govori o- kakršnih- 
koli dogovorih med upravami teh občinskih skupščin in republiško upravo- 

V odgovoru predstavnika IS tudi nisem zasledil odgovora na vprašanje, 
zakaj je postavljena meja 35 000 prebivalcev. Zakaj ni meja 45 000, 50 000, ali 
morda 60 000, saj bi se tudi pri, taki meji lahko dosegel povsem enak učinek. 
Murskosoboška občina ima 63 000 prebivalcev, izgubila pa bo 128 milijonov 
dinarjev. Nihče mi ne more trditi, da lahko ta sredstva pridobi na račun re- 
lativno manjših fiksnih stroškov, kajti ta razlika v fiksnih stroških na posamez- 
nega prebivalca ni mogoča, pa ima lahko občina za polovico manj prebivalcev. 

V polni meri se zavedam težav, v katerih se nahaja republiški proračun 
kakor tudi težav, ki izhajajo iz splošne proračunske potrošnje vseh občin, ne 
vem pa, zakaj se sedaj te težave rešujejo na način, kd prizadene praktično 
samo dve občini v SR Sloveniji. K problemu bi želel dodati samo eno speci- 
fičnost, ne da bi plediral na kakršnokoli usmiljenje do proračuna mturskosoboške 
občine, in sicer specifičnost sezonske zaposlitve. V zamejstvu, predvsem v re- 
publiki, Avstriji je bilo v letu 1964 zaposlenih 3018, v 1965. letu 3166, v letu 
1966 pa 4095 sezonskih delavcev. Predvidevamo, da bo samo iz te občine v le- 
tošnjem, torej tekočem letu, zaposlenih tam približno 4500 delavcev. To je za 
nerazvito področje, kakršno je murskosoboška občina, veliko število. Ce pa to 
številko povečam na 7000, kolikor znaša število zaposlenih iz celega Pomurja, 
vidimo, da je to veliko število ljudi, od katerih občina ne dobiva nobenih pri- 
spevkov. En del teh sezonskih delavcev je bil svoječasno zaposlen v Sloveniji, 
oziroma po Jugoslaviji. Po osvojenem principu se je od tega dela delavcev 
stekal proračunski prispevek v občinski proračun, od inozemske zaposlitve pa 
ima neposredno korist predvsem celotna družbena skupnost z dotokom devi,z. 
Občina ima korist le v toliko, ker se poveča kupna moč prebivalstva in iz tega 
naslova tudi prometni davek, ima pa do teh delavcev, oziroma do njihovih 
družin, velike obveznosti na področju zdravstva in šolstva, kakor tudi, drugih 
področjih, ki se financirajo iz proračuna. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker smo v razpravi o 
tretji točki, ugotovili, da republika ni zagotovila sredstev za financiranje mate- 
rialnih stroškov postaj milice, predlagam v svojem imenu in v imenu poslanca 
tovariša Ludvika Pušnika k predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev 
občinam naslednji amandma: 

Pri 4. členu naj se doda nova 5. alinea, ki se glasi,: »za kritje materialnih 
izdatkov postaj ljudske milice v tistih občinah, kjer to še ni urejeno tako kot 
v ostalih občinah v SR Sloveniji.« 
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Obrazložitev. Republika je dolžna urediti enoten sistem financiranja službe 
državne varnosti za vso republiko. Ker tega doslej ni storila, prosiva, da 
amandma sprejmete. 

Misliva, da je besedilo predloženega amandmaja v skladu z dodatnim poro- 
čilom z akonod a j no-p ravne komisije, ki konkretno i.n jasno določa, zakaj naj 
se sredstva rezerve porabijo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ce 
ne želi nihče več razpravljati, dajem v razpravo predlagane amandmaje. Naj- 
prej dajem v razpravo amandma skupine poslancev. Predstavnik Izvršnega 
sveta se je o tem že izjavil. Predstavnik odbora za družbeni plan, finance in 
proračun prav tako. Prosim, kdo še želi razpravljati o amandmaju? Besedo 
ima Franc Zadravec. 

Franc Zadravec: Ne morem biti zadovoljen s tem, da tovariš Cači- 
novič ni odgovoril na konkretna vprašanja, zakaj ni enotnega kriterija za vse 
občine, ki, prejemajo dopolnilna sredstva. Prav tako tudi ni odgovoril na vpra- 
šanja gled-e financiranja šolstva. Če primerjamo ptujsko občino, ki ima 11 000 
šoloobveznih otrok in občino Ljuibljana-Center, vidimo, da so v ptujski občini 
šole razdrobljene in zato drage, dočim pa so šole v Ljubljani lahko bolj homoge- 
ne, zato bolje organizirane in seveda cenejše. Tudi to v veliki meri vpliva na 
občinski proračun, vendar tega predlog zakona ni upošteval. Tudi glede ocene 
dohodkov ni jasen in konkreten. Drži, da je bilo lani realiziranih le okrog 
730 milijonov in da se letos predvideva 530 milijonov dohodkov, vendar 
moramo pri, tem upoštevati tudi politično situacijo, ki nastane, če se zlastj 
zemljišče v različnih občinah različno obremenjuje. To je bil v preteklem letu 
primer pri nas, ko je bik> kvalitetno isto zemljišče obremenjeno' za 17 *Vo več 
kot v sosednji občini. Kakšno vzdušje je bilo v občini, pa je lahko vsakemu 
jasno.. Rad bi opozoril tudi na vprašanje izterjave dolgov. Pri nas je bil pro- 
cent izterjave zelo visok, vendar se nam danes to otepa. Kolikor bi namreč 
v lanskem letu izterjali manj, bi nam ostalo' za letos kot rezerva. Tako so 
naredile tudi nekatere druge občine. Vendar tak sistem ne more biti v redu, 
saj očitno destimulira nekatere občine, da bi dolgove čim hitreje iziterjevale 
oziroma, da bi v čim večji meri mobilizirale lastne vire dohodkov. Glede na to, 
da Izvršni svet vztraja pri svojih kriterijih, sem prepričan, da so sredstva 
rezervnega sklada že za nekoga rezervirana in da je to vzrok, da so kriteriji 
takšni in da občina na oblikovanje kriterijev nima nobenega vpliva. Ze ob 
pripravah na predlog zakona smo večkrat slišali pripombe, da je vsak trud 
zaman, kajti držalo bo to, kar so sklenili na sekretariatu za finance in Iz- 
vršnem svetu. 

Toliko bi še imel pripomniti k odgovoru predstavnika Izvršnega sveta. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi še razpravljati o> predlo- 
ženem amandmaju? (Ne javi se nihče.) 

Ce nihče, dajem predloženi amandma inž. Edvarda Perhavca, Franca Za- 
dravca, Janeza Sukiča in Katice Kozel na glasovanje. Amandma ste prejeli 
pismeno. Prosim, kdor je za predloženi amandma, naj dvigne roko. (35 poslan- 
cev dvigne roko.) Kdo je proti? (28 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(17 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
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Dajem v razipravo amandma občine Črnomelj. Izvršni svet in odbor sta 
se izjavila proti amandmaju. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
nihče ne želi besedo, dajem amandma na glasovanje. Prosim, kdor je za 
amandma, naj dvigne roko. (12 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (37 
poslancev dvigne roko-.) Kdo se je vzdržal? (28 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da tudi ta amandma ni sprejet. 
Dajem v razpravo amandma, ki ga je dal poslanec Viktor Sedtl, ki se 

glasi: »K 4. členu zakona o dopolnilnih sredstvih občinam se doda nova 5. alinea, 
ki, se glasi: — za kritje materialnih izdatkov postaj ljudske milice v tistih 
občinah, kjer to še ni urejeno tako kot v ostalih občinah v SR Sloveniji.« 

Prosim predstavnika IS, da se izjavi o amandmaju. Ugotavljam, da ga ne 
sprejema. Prosim predstavnika odbora, da se izjavi o amandmaju. 

Ivan Lužovec (iz klopi): Odbor se z amandmajem Viktorja Seitla 
ne strinja. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi razpravljati o predlo- 
ženem amandmaju? (Ne javi se nihče.) Če nihče, dajem amandma na glaso- 
vanje. Prosim, kdor je za amandma, naj dvigne roko. (8 poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti predloženemu amandmaju? (46 poslancev dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (16 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da tudi ta amandma ni sprejet. 
Dajem predlog zakona v celoti, na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, 

naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdo je proti? 
(9 poslancev dvigne roko.) Prosim, kdo se je vzdržal? (6 poslancev dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o določitvi dopol- 
nilnih sredstev občinam. 

Prehajamo1 na 9. točko dnevnega reda, in sioer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v 
letu 1967. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Mirka Žlendra. Ali želi dati predstavnik Izvršnega 
sveta še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za 'družbeni plan, finance in pro- 
račun in zakoncdajno-pravna komisija. Oba sta zboru pismeno poročala. Ali 
želita poročevalca odbora in komisije poročati še ustno? (Ne želita.) Prosim 
poročevalca, da se izjavi o amandmaju Izvršnega sveta k 2. odstavku 4. točke. 
(Amandma sprejema.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o razde- 
litvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1967. 

Prekinjam sejo Republiškega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16. uri s tem, 
da bomo najprej usklajevali zakone z Organizacijsko-pohtičnim zborom. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 16.10.) 
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Predsednik Tine Remškar: Tovariša in tovarišice poslanci! Nada- 
ljujemo sejo Republiškega zbora. Preden bomo nadaljevali z delom po dnev- 
nem redu, je potrebno uskladiti z Organizacijsko-političnim zborom tiste 
zakone, ki so billi sprejeti v različnem besedilu. 

Organizacijsko-ipolitični zbor je sprejel zakon o spremembi zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov v 36. členu v različnem besedilu, kot naš zbor. 
Naš zbor je namreč izglasoval, da se za 36. členom doda nov 36.a člen. 

Po 106. členu poslovnika Republiškega zbora je potrebno, če zakon ali 
drug akit nista sprejeta v obeh zlborih v enakem besedilu, marata zbora ponovno 
obravnavati tiste določbe, ki so sprejete v različnem besedilu. Glede na to 
ponovno pričenjam razpravo. 

Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima dr. Marijan Breceij. 

Dr. Marijan Breceij: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da 
je usklajevalini (postopek, ki smo ga ravnokar pričeli v zvezi z zakonom o 
spremembah zakona o prispevkih in davkih občanov dobrodošel zato, ker sem 
imel vtis, da smo dopoldan pri razpravi in odločanju o 36.a členu vendarle 
nekoliko prehitro prešli na samo glasovanje. 

Postopek pri sprejemanju tega zakona je bil tako v naših odborih kakor 
tudi v Izvršnem svetu nekoliko pomanjkljiv. Pri tem mislim predvsem na 
vsebinsko plat, in sicer na to, da je bilo premalo izčrpano in premalo kon- 
kretno obdelano vprašanje, ali je oprostitev plačevanja davka na dohodek od 
zgradb za vikend hišice opravičljiv ali ne. 

Mislim, da govori mnogo več razlogov za to, da ohranimo zakon kakršen 
je bil. To se pravi, da zadržimo izjemo, ki jo daje 110. člen s tem, da določa, 
da se ne plačuje davek za tiste počitniške hišice, ki se ne dajejo v najem, 
temveč jih občasno uporabljajo' saimo lastniki oziroma njihovi družinski člani. 
Mislim, da ta odredba v zakon iz leta 1964 ni prišla slučajno, temveč namenoma 
in je v skladu z našo davčno politiko in vlogo, ki naj jo ima davek na dohodke 
od zgradb. Ko smo sedaj ponovno odločali o teh stvareh, smo verjetno nekoliko 
preveč mešali nekatere politične momente v to stvar. Morda smo bili tudi pod 
vtisom, da gre za odpravo nekega privilegija:, ki ga je dal zakon iz leta 1964. 
Zase sem prepričan, da ne gre tukaj za nobeno politično vprašanje in tudi ne 
za nekak privilegij, seveda če se razume zakon tako kot je napisan. Oprostitev 
velja namreč le za vikend hišice, ne pa tudi za kakršnokoli zgradbo, ki jo nekdo 
razglasi za vikend hišico, in to za tiste, ki se ne dajejo- v najem. Kolikor 
pa se vikend hiša daje v najem:, je bil že do; sedaj lastnik hiše dolžan plačati 
davek. Mi moramo imeti pred očtmi, da gre za davek od dohodka od stavb. To 
se pravi, da plačuješ davek od vrednosti, ki ti, jo stavba prinaša. Zato- je popol- 
noma normalno' in logično urejeno v starem zakonu, in sicer da se plačuje 
davek na dohodke od vsake zgradbe, ki ustvarja dohodek. Ustvariti dohodek 
pa se ne pravi samo to, da lastnik stanovanja ali stavbo 'daje v najem, ampak 
tudi, če lastnik v tej stavbi stanuje, ker neposredno iz te imovine doibiva s tem, 
da jo uporablja, svoj dohodek. Glede na to mislim, da je oprostitev smotrna 
prav v smislu našega davčnega sistema in v smislu tretiranja osebne potrošnje. 

Ce investiram za svojo rekreacijo vikend hišico ali če investiram v neko 
drugo napravo', ne morem imeti za obdavčevanje dveh kriterijev. Zakaj naj 
bi bila počitniška hišica obdavčena, priklopnik k osebnemu avtomobilu, name- 
njen za letovanje, pa ne. Mislim, da take razlike niso umestne zlasiti ne pri 
investicijah, ki jih človek ustvarja iz svojega osebnega dohodka ne z namenom 
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pridobivanja novih vrednosti, ampak za svojo rekreacijo, to se pravi z nepri- 
dobitnim namenom. 

Prepričan sem, da bi morali to določilo zakona presojati s tega stališča, 
zato se tudi ne spuščam v argumente, ki jih je navedel tovariš inž. Križnik. 
Sigurno pa je, da ne vidim pri tem nobenih političnih teženj, niti nimam 
občutka, da s tem privilegiramo nek sloj. 

Moj predlog je, da naš zbor, ko bo ponovno glasoval in odločal o tem 
amandmaju, amandmaja ne sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Tovariš dr. Brecelj je uporabil besedo rekreacija in 
navedel, da ni razlike med tem ali grem na rekreacijo v svojo počitniško 
hišico ali pa v dom, ki ga je postavil naš kolektiv. Ce prikličem v spomin 
razpravo1 v zvezi s plačevanjem turistične takse, moram reči, da je razlika. 
Takrat je bilo namreč rečeno, da se turistična taksa za bivanje v počitniški 
hišici ne pobira, ker to ni mogoče kontrolirati, tako da je za počitniške hišice 
obveljala tudi ta izjema. 

Torej, če grem kot član kolektiva v počitniško hišico, ki jo je kolektiv 
postavil iz svojih sredstev, sem dolžan plačati počitniško takso, če pa grem v 
svojo lastno počitniško hišico, pa mi- poleg tega, da sem oproščen davka, tudi 
ni potrebno plačati turistične takse. Glede na to sem mnenja, da je pravilno, 
da ponovno izglasujemo amandma, ki, je bil izglasovan že na dopoldanskem 
delu seje. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš dr. Marijan Brecelj. 

Dr. Marijan Brecelj: Pojasnil bi rad, da gre verjetno za nepravilno 
razumevanje tega, kar sem rekel. Nisem namreč napravil primerjave med 
privatno vikend hišico in domom oddiha, ki je last kolektiva, temveč sem 
primerjal počitniško hišico z avtomobilskim priklopnikom, ki je namenjen za 
letovanje. 

Pojasnil bi rad tudi vprašanje plačevanja turistične takse. Vsi prebivalci 
vikend hišic so zavezani k plačevanju turistične takse in vemo' konkretno za 
primere, da se v obliki pavšalnega zneska ta taksa tudi pobira, prav tako 
pa bodo morali lastniki vikend hišic plačevati tudi prispevek od mestnega 
zemljišča. Ce so bili primeri, da lastniki niso plačevali turistične takse oziroma, 
da niso občine obdavčevale tistih, ki so dajali počitniške hišice v najem, je to 
stvar občinske davčne politike. Takšna politika pa ni pravilna in mislim, da bi 
se morali v takih primerih strogo 'držati zakona, ki določa, da se dohodek, 
dosežen na ta način, obdavči. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Veljko Križnik. 

Inž. Veljko Križnik: Strinjam se z večino razlogov, ki jih je nave- 
del dr. Marijan Brecelj. Niti najmanj ne mislim, da moramo z davčno politiko 
omejevati, preprečevati, ali kakorkoli zavirati izgradnjo vikend hišic, mislim pa, 
da se v nečem ne razumemo. Dr. Brecelj je rekel, da vikend hiša ne pomeni 
pridobivanja dohodka, če je namenjena rekreaciji. S tem se strinjam. Poudariti 
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moram tudi, da nisem dal amandma zaradi tega, temveč iz popolnoma drugega 
razloga. Komparira! sem namreč vikend hišico s stanovanjem. Res je, da vikend 
hiša ni namenjena pridobivanju dohodka tam, kjer je namenjena za rekreacijo 
samemu lastniku. Toda, tudi stanovanje ni namenjeno pridobivanju dohodka 
lastniku, ki je v stanovanju, pa ga vseeno obdavčujemo. Pri tej primerjavi 
pa se nam postavi vprašanje, ali smo kot družba bolj zainteresirani, na gradnji 
stanovanj ah pa morda bolj na gradnji vikend hiš. Mislim, da o tem ne more 
biti dileme, vendar če pogledamo našo davčno politiko, vidimo, da ni tako. 
Graditelj stanovanja je oproščen davka le 25 let, če pa nekdo kupi staro hišo 
in si na ta način preskrbi stanovanje, sploh ni oproščen davka. Ce gledamo s 
tega stališča, mislim, da lahko trdimo, da je vikend hiša privilegirana, čeprav 
je ne moremo šteti med osnovne potrošne dobrine. 

Predsednik T i, ne Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
Viktor Repič. 

Viktor Repič: K ponovni obrazložitvi tovariša inž. Križnika bi dodal 
še eno stvar, ki mogoče malo bolj osvetljuje problem. Tudi če bi sprejeli 
amandma tovariša Križnika, ne bi, dosegli tega, kar on v bistvu želi, to je da 
se izenači kriterij za stanovanjske in počitniške hišice. S tem, da bi sprejel 
amandma, še ne bi bili lastniki vikendov dolžni plačevati davek, temveč bi 
s tem samo omogočili občinskim skupščinam, da na svojem področju uvedejo 
tak davek. To pa lahko1 povzroči, da bodo razlike še veliko večje, zlasti ker 
bodo v nekaterih občinah davek uvedli, drugje pa ne. Gle-de na to mislim, da 
ni mogoče govoriti o principialni rešitvi tega vprašanja, tako kot to želj 
predlagatelj. 

Smatram, da ne smemo zanemariti tudi družbenega interesa, ki je vseka- 
kor večji, kot pa ga hoče prikazati inž. Križnik. S tem v zvezi bi hotel opozoriti 
na prakso v drugih republikah. Recimo sosednja republika Hrvatska ni obdav- 
čila vikend hiš, nasprotno, za gradnjo vikendov dajejo v tej republiki pomembne 
kredite vsem tistim, ki so pripravljeni graditi na področjih, ki za taka naselja 
ustrezajo in ki jih je seveda mogoče koristiti tudi v turistične namene in kot 
taki torej predstavljajo pomembno družbeno korist. 

Rad bi navedel še to, da počitniške hišice niso popolnoma neobremenjene. 
Tako na primer lastniki vikend hiš plačujejo prispevek za uporabo zemljišča m 
seveda sodelujejo s svojimi prispevki pri, komunalnem urejanju zemljišča, 
skratka sodelujejo v sofinanciranju urejanja večjega kompleksa, ki je odrejen 
za take namene. 

Predsednik Tine Remškar: 2eli predstavnik odbora besedo? Ne želi. 
Prosim, tovariš Janko Smole. 

Janko Smole: Tovarišice in tovariši, hotel bi se dotakniti tega vpra- 
šanja, ker smatram, da gre za čisto načelno vprašanje. 

V dosedanji razpravi je bilo jasno ugotovljeno, da s tem zakonom ne zasle- 
dujemo nikakršnih finančno fiskalnih učinkov. Tudi uvedba predpisa glede 
obdavčitve vikendov najbrž ne bi, dala kakih pomembnejših finančnih učinkov 
in se v tem pogledu v polni meri strinjam s tovarišem Križnikom. To se pravi, 
če ne gre v tem primeru za fiskalno-finančne učinke, gre potemtakem za druge 
cilje. Jaz sem razumel, da gre predvsem za to, da se z uvedbo tega instrumenta 
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omogoči izravnava med različnimi dohodki. Mislim ipa, da uvedba takšnega 
instrumenta tu najbrž nima svojega mesta, ker je nemogoče ločiti različne 
objekte ali predmete osebne potrošnje, bodisi da gre za kratkoročno potrošnjo 
ali da gre za osebno potrošnjo, ki predstavlja neko vrsto investicije. To bi nas 
privedlo do tega, da bi bil nekdo', ki vlaga v določeno obliko potrošnje, obdavčen 
nekdo drugi pa ne. Za osebni dohodek že imamo instrument obdavčitve in 
torej ni vzroka, da bi ga obdavčevali še na ta način, saj imamo poleg progre- 
sivnega davka na osebni dohodek še prometni davek, ki ga moramo plačevati 
pri vsakemu nakupu potrošnih dobrin. 

Mislim, tovariši, da so bili to principialni razlogi, ki so Izvršnemu svetu v 
končni fazi narekovali stališče, kakršnega smo danes zastopali. 

Mislim, tovariši, da so bili to principialni razlogi, ki so Izvršnemu svetu 
v končni fazi narekovali stališče, kakršnega smo danes zastopali. 

Zato predlagam', da se amandma ne osvoji, ker bi lahko imel zelo nezado- 
voljiv odmev, zlasti ker idaje občinskim skupščinam pooblastilo, ki bi bilo lahko 
glede na stanje 'družbenih sil v posameznih občinah, čestokrat uporabljano za 
določene namene, ki ne bi bili v skladu z družbenimi intencijami. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
Matija Maležič. 

Matija Maležič: Ker tovariši ca Vida Vajd, kot poročevalka našega 
odbora, ne želi dati izjave, bi jaz, če dovolite, pojasnil zadevo v zvezi s spre- 
jemanjem amandmaja inž. Veljka Križnika. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun je amandma sprejel. Inciator 
je bil na seji našega odbora enako kot tufeaj tov. Križnik. To se pravi, da ne 
gre za dve iniciativi kot je bilo zjutraj mogoče razumeti in sicer, da je enkrat 
dal iniciativo odbor, drugič pa Veljko Križnik. 

Naš odbor je prvotno amandma sprejel, nato pa ga je na skupni, seji z 
odborom Organizacijsko-političnega zbora ob prisotnosti predstavnika Izvršnega 
sveta in ko je slišal vse argumente, umaknil. Stališče odbora za družbeni 
plan, finance in proračun je enako kakor so ga v diskusiji že zagovarjali 
tov. podpredsednik, dr. Marijan Brecelj, tovariš predsednik Izvršnega sveta in 
predstavnik Izvršnega sveta. Mislim, da ne smemo mešati davka na 'dohodek in 
davka,1 na imovino, kot je to tukaj primer. Predloženi zakon ni namenjen 
obdavčevanju imovine, ker bi morali, če bi hoteli ta amandma sprejeti, sprejeti 
ustrezen davek tudi. na drugo imovino, kot so na primer avtomobili, hranilne 
vloge itd. To pa je vsekakor stvar, ki po našem mnenju ne spada v ta zakon. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
Niko Belopavlovič. 

Niko Belopavlovič: Hotel bi samo podpreti stališče Izvršnega 
sveta in zadnjega diskutanta, kolikor namreč obdavčimo vikende, potem 
lahko začnemo obdavčevati, umetniške slike, krznene plašče, radioaparate, tele- 
vizorje in vse drugo. 

Delam v podjetju in moram reči, da se prav v zadnjem času med delavci 
precej razpravlja o 42-urnem tednu, o prosti soboti in nedelji, o željah po 
skromnih in majhnih vikendih, skratka po tem, da bi se delavec lahko res 
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»počil. V podjetju mislimo to podpreti glede na to, ker vemo, da 300—400 od 
1000 ljudi dela neposredno v proizvodnji, ki je za zdravje škodljiva. 

sNe vem, če lahko v taki situaciji zaradi tega, ker so nekateri iz vikendov, 
oziroma namesto vikendov, naredili ne vem kakšne velike objekte, da služijo 
na ta način denar, vikende obdavčimo. Take nenormalne pojave moramo zatreti 
na 'drug način, in sicer tako, da ne bomo pri; tem prizadeli vseh drugih, katerih 
namen je gradnja vikenda zaradi lastne rekreacije. 

Zato bom glasoval proti, temu amandmaju. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne želi nihče več, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
besedilo' 36.a člena. Kdor je za besedilo 36.a člena, naj dvigne roko. (34 poslan- 
cev dvigne roko.) Je kdo proti? (33 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(11 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da besedilo 36.a člena pri ponovnem glasovanju ni sprejeto. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda i,n prehajamo na usklaje- 
vanje 7. točke dnevnega reda, to je predloga zakona o proračunu 
SR Slovenije. 

Najprej moram sporočiti, da Organizacijsko-politični zbor ni sprejel bese- 
dila 1. člena predloga zakona v enakem besedilu kot naš zbor. Zato dajem 
najprej besedilo tega člena ponovno v razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, dajem besedilo 1. člena na gla- 
sovanje. 

Prosim, kdor je za besedilo 1. člena, naj dvigne roko. (45 poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (14 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (13 poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je besedilo 1. člena pri ponovnem glasovanju ponovno 
sprejeto. 

Dajem v razpravo besedilo 10. člena, ki ga je Organizacij sko-politični zbor 
sprejel v naslednjem besedilu: »Obveznosti proračuna do subvencioniranih in 
nerentabilnih prog v letu 1966 se v letu 1967 lahko pokrijejo do višine kredita, 
ki ga republika najame pri, poslovnih bankah«. 

Dajem besedilo v razpravo in prosim najprej predstavnika Izvršnega sveta, 
da se o njem izjavi, nato pa odbor in komisijo ter ostale poslance. 

Janko Smole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da v uskla^ 
jevalnem postopku Republiški zbor ne bi. sprejel amandmaja k 10. členu, in 
sicer iz več razlogov. S tem pooblastilom se daje republiškemu proračunu 
možnost za najetje dolgoročnega kredita, iz katerega bi se subvencionirale dolo- 
čene nerentabilne proge. Mislim, da je takšna odločitev glede subvencioniranja 
določenih nerentabilnih prog, bodisi za preteklo leto, bodisi za tekoče leto, 
preuranjena, dokler se Skupščini ne predloži ustrezna dokumentacija, ustrezna 
analiza in na osnovi te dokumentacije in analize sprejme ustrezna politika 
glede kriterijev, ki naj opredeljujejo odnos med proračunskimi republiškimi 
sredstvi in železnico. Zato mislim, da je taka številčna in druga dokumentacija 
nujno potrebna, da lahko Republiški zbor kvalificirano odloči o predloženem 
amandmaju. 



92 Republiški zbor 

Glede samega amandmaja, mislim, da vsebuje določene nejasnosti in da 
ni v skladu, o čemer je govoril že tovariš Glofoevnik v dopoldanski razpravi, 
z vso dosedanjo prakso, ki jo je Skupščina uvajala. 

Amandma v svoji obrazložitvi ugotavlja, da gre za zakonite, iztožljive in 
dospele obveznosti. Ce imajo te obveznosti res takšen karakter, potem se najbrž 
ne postavlja vprašanje najetja kredita in to celo kredita brez limita, ampak 
je treba razpravljati o tem, da se za to zagotovijo ustrezna sredstva v prora- 
čunu. Predpostavljam, da so predlagatelji tega amandmaja upoštevali dosedanjo 
proračunsko situacijo, in da kljub temu, da z ene strani ugotavljajo tak zakonit 
karakter teh obveznosti, niso dali konkretnega predloga, kako naj se v sam 
proračun vnese ta postavka glede kritja obveznosti. Amandma daje pooblastilo, 
ne da bi bila navedena višina, do katere se pooblašča republika oziroma ustrezni 
republiški organ, da lahko najame posojilo. Edino kar je v obrazložitvi rečeno 
je, da obveznosti predstavljajo približno nekaj nad 700 milijonov dinarjev za 
eno in drugo leto. 

Mislim, da je bila do sedaj vedno praksa, da Skupščina z ustreznim aktom 
določi, do katere višine se lahko najame kredit in da tudi določa pogoje, pod 
katerimi se bo republika zadolžila. V tem primeru pa ni, jasno niti ali gre za 
premostitveni kredit, ki ga je treba v naslednjem letu odplačati niti ali gre 
za iskanje nekega srednjeročnega kredita. Tudi ni jasno vprašanje obresti, 
čeprav so to bistvena vprašanja najemanja kredita v letošnjem letu si,cer 
razbremenjuje proračun, lahko pa predstavlja precejšnjo obveznost za proračun 
v letu 1968 in naslednjih letih. 

Glede subvencioniranja nerentabilnih prog bi bilo potrebno izdelati nek 
sistem, pred tem pa podrobno proučiti to vprašanje, kajti brez ustrezne analize 
tako pomembnega vprašanja ni mogoče rešiti. Najbrž je treba poprej ugotoviti, 
katera proga je kvalificirana in v katerem primeru, da se lahko zanjo zahtevajo 
dopolnilna sredstva. Glede na to, da danes take dokumentacije ni, bi bilo 
verjetno preuranjeno sklepati o> sredstvih, ki bi lahko v znatni meri obremenila 
republiški, proračun v letošnjem in prihodnjih letih. 

Končno mislim, da je treba pogledati tudi pravni aspekt tega vprašanja. 
Postavlja se namreč vprašanje, ali so izgube stvar celotnega podjetja ali pa jih 
lahko prikažemo kot izgube posameznih prog. To vprašanje v zvezni zakonodaji 
ni jasno, bilo. bi pa potrebno, da se razčisti in zavzame do njega jasno stališče. 
Za razpravo o- teh problemih bi morali biti predloženi tudi zaključni računi o 
poslovanju ŽTP za leto 1966, da bi videli njihove poslovne rezultate v pre- 
teklem letu in njihove sklade. Mislim tovariši, da brez vsega tega danes 
ne moremo sklepati, ker bi bila vsaka odločitev preuranjena, poleg tega pa bi 
bilo potrebno obenem, ko bomo odločali o regresiranju nerentabilnih prog, 
govoriti tudi o ostalih problemih železnice, njene tarifne politike, njenega 
zaključnega računa in drugih problemih tako, da bi imeli pri odločanju pred 
seboj celotno in jasno sliko«. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi, besedo? Ce ne želi 
nihče več, dajem besedilo 10. člena kakor ga je sprejel Organizacijsko-politični 
zbor, na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (11 poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti? (48 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (15 poslan- 
cev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da besedilo. 10. člena kot ga je sprejel Organizacijsko-politi,čni 
zbor, ni sprejeto v Republiškem zboru. 
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Tovariši, ker zakon o proračunu ni sprejet v enakem besedilu v našem in 
Organizacijsko-političnem zboru, moramo postopek nadaljevati. 106. člen začas- 
nega poslovnika Republiškega zbora določa, da kolikor se zbora po dveh 
zaporednih obravnavah ne zedinita glede besedila predloga zakona ali drugega 
akta, postavita skupno komisijo, v kateri izvoli vsak zbor enako število članov. 
Skupna komisija pripravi predlog za uskladitev spornih vprašanj. Če se skupna 
komisija ne sporazume, ali če zbora ne sprejmeta njenega sporazumnega 
predloga, se obravnava predlog na skupni seji obeh zborov. Če se tudi na 
skupni seji zbora ne zedinita, se predlog odloži z dnevnega reda. Predlog se 
lahko na predlog enega zbora ali Izvršnega sveta da ponovno na dnevni red 
po preteku 6 mesecev, po sklepu obeh zborov pa lahko že prej. Ker gre za 
zelo pomemben zakon, predlagam, da usklajevanje razumno speljemo do konca. 

Predlagam, da v 8-člansko komisijo naš zbor izvoli 4 člane in sicer: Sava 
Sifrerja, inž. Karmela Budihno, Kristino Lovrenčič in Majdo Gaspari. Ali se 
strinjate s tem predlogom, oziroma imate morda kak drug predlog. 

Dajem predlog v razpravo, če nima nihče pripomb, dajem predlog komi- 
sije na glasovanje. Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko-.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet in prosim člane komisije, da skupno s 
člani komisije, ki jih je izvolil Organizacijsko-politični zbor, sestavijo1 spora- 
zumen predlog. 

Besedo ima še dr. Josip Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci, rad bi izrazil tej komisiji 
osebno željo. Opozoril bi rad, da gre pri usklajevanju za zelo pomembno stvar, 
kajti v primeru, da ne pride dO' sporazuma, oziroma, če bi komisija dala predlog, 
ki bi, ga zbora ne mogla sprejeti, bo prišlo do razpusta Republiškega zbora 
in Organizacijsko-poli ti čnega zbora. Opozarjam na to, in mislim, da je treba 
temeljito pretehtati, preden se odločite. In če je stvar do tolike mere sporna, 
da ne bi bilo mogoče doseči sporazuma takoj, bi bilo verjetno bolje razpravo 
odložiti. Mislim, da sem na to dolžan opozoriti, kajti kadar gre za družbeni 
plan ali za proračun, predvideva ustava — poslovnik o tem ne govori — poseben 
postopek. Tega se moramo zavedati vsi, posebno pa tudi komisija, ki naj 
skuša uskladiti te predloge in dati sporazumen predlog. 

Predsednik Tine Remškar: Predlagam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17. uri in se je nadaljevala ob 17.50.) 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice poslanci! Nadalju- 
jemo sejo. Ker je skupna komisija Republiškega in Organizacijsko-političnega 
zbora končala svoje delo', prosim predstavnico komisije Majdo Gasparijevo, 
da da poročilo. 

Majda Gaspari: Komisija obeh zborov, ki je razpravljala o amand- 
maju, ki ga je predložil poslanec tovariš dr. Benigar, smatra, da je zahteva, 
izražena v amandmaju take narave, da zasluži vso pozornost, da pa obseg 
zahtevka pravzaprav ne predstavlja take višine, da bi sploh lahko nastalo vpra- 
šanje kritje teh potreb v tekoči proračunski tehniki. 
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Komisija je tudi ugotovila, da sedaj še ni natančne specifikacije in kvanti- 
fikacije o predlogu, ki ga vsebuje amandma, in da bi se bilo sedaj težko 
odločiti O1 višini povečanja postavk, ki jih je citiral poslanec dr. Benigar. 
Predlog komisije, ki je bil sprejet soglasno, je, da se amandma ne sprejme, 
da pa se naloži Izvršnemu svetu, da vsebino amandmaja takoj prouči in da 
najde konkretno rešitev za povečanje navedenih postavk, ki jih je v svoji 
obrazložitvi navedel poslanec dr. Benigar in zaradi katerih je bil amandma 
predložen. 

Predsednik Tine Remškar: Dajem predlog v razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče besede, dajem predlog skupne 
komisije na glasovanje. Prosim, kdor je za to, da se sprejme predlog komisije, 
naj dvigne roko. (59 poslancev dvigne roko.) Kdo> je proti? (4 poslanci.) Kdo 
se je vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je predlog komisije sprejet. S tem je republiški zakon o 
proračunu sprejet v enakem besedilu kot v Organi zaci j sko-političnem zboru. 

Prehajamo* na 10. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o višini dohodkov gospodinjstva za določitev 
pravice do otroškega dodatka. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Majdo Gaspari. Ali želi dati k predlogu še ustno 
obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Besedo ima Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon o 
višini, dohodkov gospodinjstva za določitev pravice do' otroškega dodatka določa 
cenzus, ki izključuje pravico do otroškega dodatka. Ta predpis mora sprejeti 
republiška skupščina na osnovi novele zakona o otroškem dodatku, ki je bila 
sprejeta konec preteklega leta v Zvezni skupščini. S to novelo se za pridobitev 
otroškega dodatka in njegovo višino upoštevajo poleg dohodkov iz kmetijstva 
in samostojnih dejavnosti tudi vsi dohodki, doseženi, iz delovnega razmerja. 
S tem se zaostrujejo pogoji za uveljavitev otroškega dodatka. Republiška skup- 
ščina je pri sprejemanju tega zakona še vedno vezana na 'dosedanji sistem 
otroškega dodatka. Ta je še v celoti ohranjen in ga s predloženim zakonom 
ne moremo spreminjati, čeprav je za naše razmere že povsem neprimeren in 
doživlja v zadnjem času v javnosti ostro kritiko. Poglavitno izhodišče predlo- 
ženega zakona je torej dejstvo, da moramo potrošnjo na področju otroškega 
dodatka uskladiti z razpoložljivimi sredstvi tega sklada, ki pa bodo ob predvi- 
deni možni prispevni stopnji za 10®/o nižji kot lani. Ta namen zasleduje 1. člen 
predloženega zakona, ki določa, da izgubi pravico do otroškega dodatka tisti, 
katerega osebni dohodek iz delovnega razmerja presega 50 tisoč starih dinarjev 
mesečno na člana gospodinjstva, če pa ima z davkom zavezane dohodke, potem 
izgubi pravico do otroškega dodatka ko doseže osebni dohodek 40 000 dinarjev 
mesečno na člana družine. 

S tako ureditvijo cenzusa smo želeli čimbolj poenostaviti postopek za uve- 
ljavljanje pravice do otroškega dodatka in s tem doseči, da se ne bi povečali 
administrativni stroški skladov otroškega dodatka. Učinka tako postavljenega 
cenzusa zaenkrat še ni mogoče natančno predvideti, ker niti zavod za statistiko 
niti druge strokovne institucije ne razpolagajo z reprezentativnimi podatki 
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O' dohodkih gospodinjstev. Iz podatkov o dosedanjem številu otrok, za katere 
so upravičenci prejemali otroški dodatek, in o načrtovanem dohodku sklada 
pa lahko sklepamo, da se ho število otrok, za katere bodo starši prejemali 
otroški dodatek, zmanjšalo za okoli 13 %. 

Iz strukture, ki, prikazuje število otrok na enega upravičenca otroškega 
dodatka, pa lahko ugotovimo, da ima 50 °/o upravičencev le enega otroka in 
37 »/o upravičencev po 2 otroka. 

Na osnovi tega sklepamo, da družine z več otroki ne bodo zaradi predvi- 
denega cenzusa izgubile otroškega dodatka in da bodo otroški dodatek izgubile 
predvsem družine z enim in tudi z dvema otrokoma, zlasti, če sta zaposlena 
oba starša in znašajo skupni dohodki gospodinjstva preko 150 000 oziroma 
200 000 starih dinarjev mesečno, oziroma 120 000 ali 160 000 mesečno, če imajo 
tudi dohodke iz kmetijstva in drugih dejavnosti,. 

Predloženi zakon torej samo usklajuje izdatke sklada otroškega dodatka z 
njegovimi dohodki in, v ničemer ne spreminja samega sistema otroškega dodatka, 
ki* je bil uveljavljen že leta 1955 in za katerega vemo', da ni več učinkovita 
materialna pomoč zaposlenim staršem. Slabosti obstoječega sistema se zlasti 
kažejo v načelih degresije glede na število otrok, ter v ekonomski neučinko- 
vitosti te oblike v družinah z nižjimi osebnimi dohodki in večjim številom otrok, 
kakor tudi v dejstvu, da uporabe teh sredstev ni mogoče razširiti tudi na 
izgradnjo in vzdrževanje ustanov otroškega varstva in v tem, da se uveljavitev 
nekaterih pravic kot npr. habilitacija invalidne mladine na stroške skladov 
zdravstvenega zavarovanja, veže na prejemanje otroškega dodatka. 

Z zaostritvijo kriterijev za uveljavitev pravice do otroškega dodatka se 
absurdnost obstoječega sistema, ki onemogoča, da bi sicer skrčena, a vendar še 
vedno znatna sredstva — letos 16 milijard — bolj učinkovito' in smotrno upo- 
rabili v korist otrok. Ta absurdnost se torej še bolj potrjuje. Zato- smatra Izvršni 
svet, da je treba razumeti predloženi zakon O' višini dohodkov gospodinjstva za 
določitev pravice do otroškega dodatka le kot začasen ukrep, ki naj ga čimprej 
zamenja nov specifičnim, ekonomskim, socialnim in geografskim razmeram, v 
naši republiki prilagojen sistem otroškega, dodatka. Tega pa ne moremo doseči 
s sedaj veljavnim zakonom o otroškem dodatku, ki je popoln zakon in daje 
republikam le ozko pooblastilo za ureditev cenzusa, vsa ostala vprašanja pa 
urejuje enotno za vso državo,. 

To je napotilo Izvršni svet Skupščine Sotcialistične republike Slovenije, da 
je sklenil sprožiti postopek za spremembo tega-'predpisa in se pri tem zavzel 
za tako koncepcijo- zveznega zakona, ki bi uredil le načelna vprašanja in repu- 
blikam prepustil, da glede na svoje razmere samostojno oblikujejo celotno poli- 
tiko otroškega varstva, katerega sestavni del je tudi otroški -dodatek. 

Čeprav danes še ne vemo, kakšen rezultat bo dala ta naša pobuda, pa si 
tudi ob najugodnejših prognozah glede uveljavitve takšnih pooblastil republi- 
kam ne bi smeli delati utvar, da je s preureditvijo sistema otroškega dodatka 
mogoče urediti prav vsa pereča vprašanja otroškega varstva. S tem pojmom je 
namreč obsežen celoten in širok kompleks družbenih prizadevanj za uspešen 
razvoj mlade generacije. Ta prizadevanja pa uresničujejo vse tiste družbene 
institucije, ki zagotavljajo, otrokom zdravstveno varstvo, jih vzgajajo, izobra- 
žujejo in habilitirajo ali pa jim zagotavljajo socialno varnost v primeru, da se 
znajdejo v okoliščinah, ko starši zanje ne morejo skrbeti. 

Tem institucijam se ped vplivom hitrega zaposlovanja žensk in iz tega 
izvirajočih sprememb v družini vedno bolj pridružujejo tudi tiste oblike druž- 
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bene pomoči družinam, ki zagotavljajo otrokom oskrbo, varstvo in vzgojo, ko 
so starši na delu. 

Čeprav razvoj teh dejavnosti, zlasti pa ustanov za dnevno varstvo otrok, 
doslej nj bil dovolj hiter in enakomeren, vendarle lahko ugotovimo, da se šte- 
vilne naloge otroškega varstva že uspešno izvajajo na družbeni osnovi. 

V bodoče bo treba takšna prizadevanja še bolj pospešiti in zagotoviti, da 
bodo postala trajen element nacionalne politike. Republika bo morala zlasti 
načrtovati in pospeševati razvoj tistih dejavnosti, ki zagotavljajo osnovne po- 
goje za uspešen razvoj otrok in mladine v okviru svojih možnosti in z združe- 
vanjem sredstev tudi postopoma zagotoviti enake gmotne pogoje za njihov 
razvoj in delovanje na območju vse republike. To zlasti velja za zdravstveno 
varstvo otrok, za osnovno šolanje in za habilitacijo otrok motenih v telesnem 
in duševnem razvoju. Na posameznih območjih pa se poleg tega zelo različno 
pojavlja potreba po razširitvi dejavnosti osnovne šole za celodnevno bivanje 
otrok m po razširitvi predšolskih ustanov, odvisno pač od števila polno zapo- 
slenih družin. 

Te potrebe se pojavljajo najpogosteje in najbolj očitno v mestih in indu- 
strijskih središčih. Tukaj bo moralo priti do neposredne in večje zavzetosti 
občanov in lokalnih družbenih dejavnikov za razvoj teh oblik otroškega varstva, 
ki imajo realno materialno osnovo v doseženi produktivnost in dohodku aktiv- 
nega prebivalstva teh območij. S temi potrebami in možnostmi se je torej treba 
soočiti in začeti, s konkretno akcijo, ki edina lahko pripomore k zadovoljitvi 
teh potreb in razširitvi mnogih problemov zaposlenih družin z otroci. 

Zato prihaja na tem področju vedno bolj do izraza vloga občinske skup- 
ščine, ki s programom razvoja otroškega varstva in z jasno opredeljenimi pred- 
nostnimi nalogami lahko in mora povezovati interese občanov za zadovoljevanje 
tovrstnih potreb, uskladiti 'dejavnost različnih družbenih institucij in strokovnih 
služb, ki so dolžne uresničevati posamezne oblike otroškega varstva in zbirati 
ter usmerjati sredstva za razvoj tega področja. 

V tako postavljenem sistemu otroškega varstva dobiva tudi otroški dodatek 
svoje pravo mesto, vendar samo kot ena izmed oblik pomoči zaposleni družini 
pri vzreji in vzgoji otrok. 

S sredstvi, ki bi jih v spremenjenem sistemu otroškega dodatka lahko name- 
nili za razvoj drugih oblik otroškega varstva, naj bi se predvsem stimulirala 
prizadevanja občinskih skupščin za urejanje teh problemov, ni pa mogoče pri- 
čakovati, da bi se iz tega vira lahko financiral razvoj in dejavnost vseh oblik 
otroškega varstva. Glede na vse to predlagam, da Republiški zibor sprejme 
predloženi zakon in da podpre prizadevanja republiškega Izvršnega sveta za 
spremembo zveznega zakona o otroškem dodatku. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
zdravstvo in socialno politiko in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komi- 
sija sta dala zboru pismeni poročili. Ah želita poročevalca dati še ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo. Besedo ima Ela 
Ulrih. 

Ela Ulrih: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav je tovarišica Majda 
Gasparijeva v svojem ekspozeju navedla že precej misli, o katerih želim raz- 
pravljati tudi jaz v imenu odbora za zdravstvo in socialno politiko, se razpravi 
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ne morem odpovedati, ker zajema problematiko z nekoliko drugačnega zornega 
kota. 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora je na seji 
13. februarja obravnaval predlog zakona o višini dohodka gospodinjstva za 
določitev pravice otroškega dodatka,, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. V razpravi o predlogu zakona odbor ni. mogel načenjati politike 
otroškega varstva niti vprašanj v zvezi s programi in možnostmi razvoja 
otroškega varstva v sedanjih razmerah. 

Iz poročila o obravnavi tega zakonskega predloga, ki ste ga prejeli z drugim 
gradivom za današnjo sejo, je razvidno, da je naš odbor sprejel navedeni za- 
konski predlog z enim glasom večine. Sprejel ga je, ker ga je pravzaprav moral 
sprejeti, saj popolni zvezni zakon naroča republikam, da določijo višino dohod- 
kov gospodinjstva za določitev pravioe do otroškega dodatka. Prav tako je 
moral sprejeti predlagani cenzus, to je 500 oziroma 400 N dinarjev kot mejo, 
preko katere ugasne pravica do Oitroškega dodatka. 

V nasprotnem primeru bi namreč, če bi odbor predlagal višji cenzus, o 
čemer smo precej razpravljali, nastali primanjkljaji v skladu otroškega do- 
datka, kar bi imelo za posledico, da ne bi mogli izplačevati otroškega do- 
datka in bi, celo morali predpisati izredni prispevek, ki bi ga morali plačevati 
zavarovanci iz svojih neto osebnih prejemkov. 

Torej je bil odbor prisiljen sprejeti ta zakonski predlog in administrativno 
izračunani cenzus. Zakonski predlog v ničemer ne upošteva naših slovenskih 
razmer ni,ti posledic, ki 'bodo pri tem nastale in kar je najvažnejše, ne podpira 
pozitivne populacijske politike slovenskega naroda. Zato se odkrito vprašujemo, 
kakšna naj bo vloga republiških poslancev, ko morajo razpravljati o nečem, kar 
je že vnaprej določeno s popolnim zveznim zakonom. Zvezni zakon onemogoča, 
da bi republike same v okviru svojih potreb in možnosti uredile določena vpra- 
šanja, v konkretnem primeru torej vprašanje otroškega dodatka in celotnega 
otroškega varstva. 

Prav o tem vprašanju pa kot veste brezuspešno razpravljamo že leta in leta. 
Posledica vsega tega je, da postaja otroško varstvo vse bolj neučinkovito. Vpliv 
otroškega dodatka na otroško varstvo postaja zaradi nizke realne vrednost manj 
pomemben. S polno pravico dvomimo, da bi prišlo že v bližnji prihodnjosti do 
temeljite spremembe sistema otroškega dodatka oziroma celotnega otroškega 
varstva, če v osnovi ne menjamo dosedanjega sistema. 

Naš odbor je ugotovil, da predloženi zakon z ničemer ne rešuje neustrezr- 
nega sistema otroškega dodatka, temveč samo računsko tehnično postavlja 
cenzus za dosego pravice do tega dodatka z namenom, da, z zaostritvijo pogojev, 
z administrativnim posegom uskladimo potrošnjo z razpoložljivimi sredstvi skla- 
da. Zato predlog zakona navaja za določanje cenzusa poleg dosedanjih dohod- 
kov iz kmetijske dejavnosti, in drugih samostojnih dejavnosti še osebni dohodek 
iz delovnega razmerja, pokojnin, nadomestil in podobno. Skratka, predlog zakona 
administrativno in zelo pavšalno rešuje samo vprašanje deficitarnosti sklada, 
v celoti pa ohranja dosedanji neustrezni sistem. Vprašljivo je, če je prav, da 
iščemo kritje za pokrivanje dolgov socialnega zavarovanja prav v tem skladu, 
se pravi na področju otroškega varstva, ki je bilo že tako vedno zapostavljeno. 
Zakaj prav tu takšen pritisk, ko imamo na drugi strani v pokojninsko-inva- 
lidskem zavarovanju verjetno še mnogo primerov manj ustrezne porabe sredstev. 
Mar smo res pri upokojevanju, zlasti mladih in zdravih državljanov, napravili 
vse, da bi jih zadržali še naprej v delovnem razmerju, da bi jim preskrbeli po- 
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trebne zaposlitve, prekvalifikacije ipd. Menimo, da bi s temeljito prouči,tvijo 
sistema otroškega dodatka lahko našli vrsto ustreznejših in politično boljših 
rešitev, kot je predlagana, tako da bi posredno lahko vplivali tudi na povečanje 
števila rojstev, saj je slovenska družina s povprečno 3, 4 člani med zadnjimi v 
Evropi. Prav tako je naša država edina v Evropi, ki uveljavlja pri otroškem 
dodatku premoženjski oziroma dohodkovni cenzus. 

Majhno število otrok je značilno prav za družine, kjer so zaposlene žene 
in matere. Kot primer bi navedla, da ima v mariborski tekstilni tovarni 51 °/o 
vseh družin le po 1 otroka. 

Naš odbor se v polni meri zaveda gospodarskih težav in nujnosti -reformnih 
ukrepov. Strinja se tudi z določenimi restrikcijami, vendar je menja, da ta 
zakon samo navidezno podpira reformo, v resnici pa ogroža nekatere njene 
osnovne zahteve. V razpravi o tem zakonskem predlogu je odbor namreč opo- 
zoril na negativne posledice predvsem zato, ker bomo s cenzusom zlasti pri 
mejnih dohodkih zavirali večjo produktivnost. Ker cenzus zajame tudi že 
kategorijo kvalificiranih delavcev, na katerih sloni glavno breme proizvodnje, 
meni odbor, da je naš pomislek utemeljen. 

S tem zakonom bomo prizadeli delavce, ki prejemajo na člana gospodinj- 
stva 500 oziroma 400 N dinarjev. Če hočejo ohraniti, kritično višino osebnega 
dohodka, se morajo odreči otroškemu dodatku, kar pa pomeni nominalno zni- 
žanje dohodka na družinskega člana. Da se to' ne bi zgodilo, mora delavec 
dvigniti osebni dohodek najprej za višino, s katero šele nadomesti otroški do- 
datek,. Razumljivo je, da to ni stimulativno, oziroma da postane stimulativno 
šele takrat, če ima delavec možnost, da ne samo kompenzira izgubljeni otroški 
dodatek, marveč, da ga 'bistveno poveča. 

Člani našega odbora so v razpravi o tem zakonskem predlogu jasno pove- 
dali, da bo novi zakon o pravici do otroškega dodatka še posebej prizadel 
matere samohranilke, ki z izrednimi delovnimi napori prekoračujejo morda 
prav za malenkostni znesek predlagani cenzus. 

Če ima taka delavka enega otroka, ki ga preživlja sama, bo izgubila 
otroški dodatek. Zato že danes pravijo take delavke kakor tudi delavci samo- 
hranilci, da se bodo potrudili, da njihov osebni dohodek ne bo presegel 50 000 
S din na družinskega člana. To pa ni značilno samo za samohranilce, marveč bo, 
kakor kažejo razgovori v delovnih kolektivih, postal splošen pojav. Preseganje 
kritične meje osebnega dohodka bodo omejili prizadeti po predvidevanjih, poleg 
zmanjšane delovne prizadevnosti, tudi s pritiskom na bolniški stalež. Kaj to 
pomeni, je, mislim, jasno vsem tovarišem poslancem. Mar smo pomislili, na more- 
bitno večjo gospodarsko škodo, kakor pa bodo sredstva, prihranjena z uvedbo 
cenzusa. 

Samohranilce je odbor še posebej obravnaval, ker je struktura potrošnje 
v nepopolnih družinah bistveno drugačna, kakor v popolnih. Nominalno so 
sicer te družine izenačene s popolnimi, realna vrednost njihovega dohodka pa 
je različna. 

Nadalje nismo pomislih na rehabilitacijo otrok tistih zavarovancev, ki po 
predvidenem ali predlaganem zakonu ne bodo več prejemali otroškega dodatka, 
saj je prispevek socialnega zavarovanja za rehabilitacijo otrok zavarovancev 
vezan na pravico dO' otroškega dodatka. Po sprejetju tega zakona bo veliko 
otrok zgubilo to pravico. 

Naj navedem v tej zvezi samo podatke stalne konference za rehabilitacijo 
invalidnih oseb. Po teh podatkih je bilo na dan 31. 12. 1966 kategoriziranih 
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10 200 otrok in mladine. Od teh je 8340 otrok zavarovancev, med katerimi jih 
4800 izpolnjuje vse pogoje, da njihovi starši po uredbi o poklicni rehabilitaciji 
otrok zavarovancev lahkoi zahtevajo1, da del sredstev za rehabilitacijo prispeva 
ustrezni sklad socialnega zavarovanja. Po uvedbi cenzusa bo predvidoma 40 '%> 
to je 1800 teh otrok izgubilo pravico do take rehabilitacije, ki so jo imeli po 
sedanji uredbi. Starši ne bodo mogli, nositi bremena rehabilitacije svojih otrok 
sami, saj znašajo ti letno povprečno na enega otroka 8400 N din. 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko je v obravnavi tega zakonskega 
predloga postavil tudi vprašanje, če ni morda sedanja ureditev otroškega 
dodatka takšna, kot jo uveljavlja zvezni zakon iz leta 1965 in njegova novela 
iz decembra 1966, celo protiustavna. 

Sedanji sistem otroškega dodatka je namreč urejen s popolnim zveznim 
zakonom iz leta 1965, ki je ohranil v veljavi sistem iz leta 1954. Ce upoštevamo, 
da je otroški dodatek zaenkrat urejen v okviru socialnega zavarovanja, potem 
je lahko kvečjemu predmet temeljnega zakona. To bi moral upoštevati zakoncv- 
dajalec že leta 1965, ko je sprejel zakon o otroškem dodatku in ko je že dve 
leti veljala določba 161. člena zvezne ustave. Ta 'člen pravi, da je socialno zava- 
rovanje predmet temeljne zakonodaje. Če pa izhajamo iz predpostavke, da je 
otroški dodatek urejen v okviru socialnega zavarovanja le iz finančno-tehničnih 
in organizacijskih razlogov, po svoji funkciji in vsebini pa je področje socialnega 
varstva oziroma socialne politike, ki zajema tudi otroško varstvo, je ureditev 
otroškega dodatka celo predmet samo splošne zakonodaje po 3. točki 161. člena 
zvezne ustave. V nobenem primeru pa otroški doidatek, po mnenju odbora, ne 
more biti predmet popolnega zakona. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Naš odbor je zakonski predlog, o katerem 
je sedaj govora, sprejel, ker ga je pač, kot sem že povedala, moral sprejeti samo 
zato, ker tako določa popolni zakon, saj smo smeh <dej,ansko razpravljati samo 
o cenzusu, pri tem pa je bil odbor omejevan z dejstvom, da bi vsakršna višja 
meja povzročila občutne deficite, ki bi jih morali poravnati zavarovanci sami. 

Ponovno smo se znašli v položaju, ko imamo zvezane roke, ko ne moremo in 
ne smemo storiti ničesar, da bi popravili oziroma izboljšali že nevzdržen sistem 
otroškega dodatka in otroškega -varstva, ki je specifičen za vsako posamezno 
republiko in toliko bolj še za Slovenijo, kjer iz leta v leto ugotavljamo vedno 
nižje število rojstev in tudi iz leta v leto bolj neučinkovito varstvo. 

Zato odbor meni, da je treba 'brez slehernega odlašanja izdelati tak sistem, 
ki naj omogoči, da bodo sredstva zbrana za razvoj otroškega varstva, učinko- 
vitejša. 

Skupščina SR Slovenije naj podpre prizadevanje Izvršnega sveta pri zveznih 
organih za spremembo zdaj veljavnih zveznih predpisov s tega področja, da bi 
se taiko omogočilo republikam takojšnje samostojno urejanje celotnega otroškega 
varstva v okviru njihovih pravic in realnih možnosti. Le tako bomo lahko 
izpolnili naloge, ki smo jih za to področje sprejeli v srednjeročnem družbenem 
planu razvoja naše republike. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Ce ne želi 
nihče več, zaključujem razpravo- in dajem predlog zakona na glasovanje. 

Prosim, kdor je za predloženi zakon, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (4 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo prosim 
vzdržal? (14 poslancev dvigne roko.) 

7» 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o višini dohodkov 
gospodinjstva za določitev pravice do otroškega dodatka. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o prispevku SR Slovenije za socialno zavarova- 
nje samostojnih umetnikov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Rudija Čačinoviča. Ali želi, predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? Prosim. Besedo ima tovariš Rudi Čaeinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred nami je pred- 
log zakona o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umet- 
nikov. Predlogu je priložena tudi obrazložitev in predlog uredbe o republiški 
komisiji za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, ki naj bi pripomogla 
k boljšemu razumevanju, zakaj Izvršni svet tak zakon skupščini predlaga. Glede 
na dejstvo, da je imel malokateri zakon v dosedanjih oziroma preho'dnih pri- 
pravah in diskusijah tako različna mnenja in argumentacijo, bi si dovolil poleg 
obrazložitve, ki je priložena samemu predlogu zakona, izreči še nekaj misli in 
predvsem obrazložiti stališče Izvršnega sveta k temu zakonu. 

Predvsem bi hotel ugotoviti, da se vsi strinjajo s tem, da je potrebno v 
letošnjem letu v proračunu republike zagotoviti sredstva za take namene. To 
smo s sprejemom proračuna že tudi potrdili. V samem proračunu je v ta namen 
določenih 591 000 N dinarjev. 

Prav tako se vsi strinjamo, da bi bilo potrebno na primeren način sprejeti 
listo upravičencev, ki naj prejmejo prispevke za socialno zavarovanje, ni pa 
enotnega mnenja o tem, kako naj bi to izvedli. 

Postopno vključevanje svobodnih umetnikov v socialno zavarovanje se je 
začelo že leta 1952. Med prvimi so bili socialno zavarovani književniki, nato 
filmski, umetniki, leta 1965 pa je bilo uvedeno socialno zavarovanje za vse 
samostojne umetnike. Izjema so bili le odrski umetniki, ki so bili vključeni v 
socialno zavarovanje 'šele leta 1961. Prispevki za zavarovanje so se krili iz davka 
od avtorskih honorarjev. Temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti pa je razveljavil tak način financiranja socialnega zavarovanja samo- 
stojnih umetnikov. Sedaj je davek od avtorskih honorarjev dohodek proračuna 
republike in občinskih skupščin. V letošnjem letu bo na ta način predvidoma 
zbranih v republiškem proračunu okrog 300 milijonov S dinarjev. 

Izvršni svet je mnenja, da bi bilo smotrno to vprašanje rešiti za dalj časa, 
in sicer z zakonom. Zakonska ureditev bo namreč omogočala določeno sigurnost 
samostojnim umetnikom pri urejanju socialnega zavarovanja in zagotavljanju 
prispevkov republike v ta namen. 

O številu umetnikov — zavarovancev bi odločala komisija, ki jo imenuje 
Izvršni svet. Naloga te komisije bi ne bila odločati, kdo je umetnik oziroma 
kdo ni, temveč samo določiti, kdo od umetnikov naj uživa to ugoidnost. Komisija 
bi tudi morala odstraniti z liste samostojnih umetnikov — zavarovancev vse, 
ki tja ne spadajo. Komisija bi lahko že letos korigirala listo in tudi sredstva, 
ki jih zakon o proračunu predvideva. Po zakonu bi šel prihranek v proračunsko 
rezervo. 

Sredstva, ki jih daje proračun, so republiška, republiški zavod za socialno 
zavarovanje pa je le servis, preko katerega se ta prispevek daje umetnikom 
v skladu s pogodbami, ki jih je republiški zavod sklenil z njihovimi predstavniki. 
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Zakon uvaja novost in sicer, da republika ne pokriva prispevke za socialno 
zavarovanje samostojnih umetnikov v celoti, pač pa, da samostojni umetniki 
participirajo z lastnim deležem pri plačevanju prispevka za socialno zavaro- 
vanje. Pri svojem predlogu izhaja Izvršni svet iz načelne obveznosti republike, 
da podpira umetniška prizadevanja, hkrati pa svojo obveznost v tem primeru 
zelo konkretno določa. Prispevek republike bo< vsako leto posebej določen v pro- 
računu in bo tako Skupščina SR Slovenije imela vselej možnost, da presodi 
upravičenost višine sredstev, glede na predložene kriterije. Nedvomno je, da je 
to le minimalna podpora umetnosti in da bo potrebno v bodoče omogočiti večjo 
podporo družbe. Ptrebno bo organizirati take možnosti, da bodo umetniki 
rezultate svojega dela lahko plasirali tako doma kot tudi v inozemstvu. Sedaj 
smo pred nekaterimi začetnimi poskusi, za katere upam, da bodo rodili tudi 
primerne sadove. 

Z zakonsko ureditvijo socialnega zavarovanja svobodnih umetnikov bomo 
omogočili, da bodo umetniki in njihove družine imele vsaj minimalno in stalno 
socialno varstvo. 

Povedal bi rad še to, da je ta problem republika Hrvatska že tudi rešila na 
podoben način. 

iNa koncu bi še omenil, da je Organizacijsko-politični zbor sprejel zakon 
v predloženem besedilu, Prosvetno-kulturni zbor, ki je predvčerajšnjim razprav- 
ljal o tem, pa je prav glede vsebinske ureditve tega vprašanja dal posebno 
priporočilo in smatra, da bi bilo potrebno, da se ta zakon tako, kakor ga pred- 
laga Izvršni svet, sprejme. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da predlog zakona sprejmete ter tako 
pripomorete k reševanju enega od perečih problemov pri ustanavljanju pogojev 
za samostojnejše snovanje naših umetnikov. 

Predsednik Tine Remškar: Mnenje Prosvetno-kulturnega zbora ste 
prejeli pismeno. Ali želi morda predstavnik Prosvetno-kulturnega zbora dati še 
ustno obrazložitev? (Ne.) 

Piredlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisja sta že pismeno poročala o 
svojih stališčih. Ali želita poročevalca dati k predlogu še ustno obrazložitev? 

Franci Kolar: Odlbor za družbeni plan, finance in proračun je dal 
zboru pismeno poročilo, zato meni, da ni potrebno, da da še ustno> poročilo. 

Predsednik Tine Remškar: Zakonodajno-pravna komisija tudi ne? 
(Ne.) Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Drago 
Seliger. 

Drago Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je naš odbor 
dvakrat obravnaval predloženi zakon, dal pa samo mnenje, ker je bil matičen 
odbor, odbor za družbeni plan, finance in proračun, in to v poročilu ni nave- 
deno, sem dolžan povedati, da smo poslanci našega odbora smatrali, da je zakon 
treba sprejeti in sicer iz razlogov, kot jih je naštel sedaj tudi tovariš Čačinovič. 
Odbor je imel vrsto kritičnih pripomb k tej ureditvi, prav tako .kot odbor za 
družbeni plan, finance in proračun. Imeli smo pripombe k spisku umetnikov, 
h kriterijem komisije, k uredbi, ki je to komisijo postavila; vendar te pripombe 
niso' bile v nobenem primeru načelnega značaja in zaradi njih nismo upravičeni 
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zakona v načelu odbiti, ker se dajo te stvari urediti. Pri odločanju je bilo pri 
nas bistveno to, da pri sprejemanju, tega zakona ne gre za nobeno dodatno 
obremenjevanje proračuna, kakor tudi to, da smo kot družba dolžni ustvarjati 
take pogoje, da bodo lahko umetniki sami te stvari urejali. Danes takih po- 
gojev najbrž ne moremo ustvariti čez noč, ker je to stvar procesa, moramo pa 
za tem stremeti in reševati stvari tako, da to čimprej omogočimo. 

Povedal bi rad še to, da je pri nas precej umetnikov, ki žive v slabih 
gmotnih razmerah in da ne smemo soditi vseh le po nekaterih, ki imajo svoje 
gmotne razmere dobro urejene. Mislim, da položaj umetnika, ki dela svoje delo 
leto ali dve in dobi zanj 400 000 din, ni zavidljiv. Vsekakor pa teh ljudi ne bi 
smeli s tem, da jim ne omogočimo ustreznih pogojev, siliti v to, da se formalno 
zaposlijo. S tem lahko veliko več škodimo, kot pa naredimo dobrega, tako za 
umetniško, kakor tudi za ekonomsko rast družbe. 

Glede na navedo predlagam, da predlog zakona sprejmemo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker vidim, da nihče, zaključujem raepravo in dajem predlog zakona na glaso- 
vanje. Prosim, kdor je za predloženi zakon, naj dvigne roko. (51 poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (11 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (4 
poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o prispevku SR 
Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov. 

Prekinjam sejo Republiškega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.35 in se je nadaljevala 22. 2. 1967 ob 9.10.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora 
in prehajamo'na 12. točko dnevnega reda, to je na razpravo o nalo- 
gah v mednarodnem letu turizma, 

Izvršni svet je Skupščini SR Slovenije predložil informacijo o mednarod- 
nem letu turizma in je za svojega predstavnika določil tovariša Milana Vižintina. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predloženi informaciji še ustno 
obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Milan Vižintin. 

Milan Vižintin: Tovariši in tovarišice poslanci! Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je predložil informacijo o mednarodnem letu turizma z na- 
menom, da seznani Skupščino SR Slovenije z vsebino proklamacije Organizacije 
združenih narodov v zvezi, s razglasitvijo mednarodnega leta turizma, obenem 
pa, da mobilizira vse sile, ki bi morale vplivati na uveljavitev turistične dejav- 
nosti v našem gospodarskem in družbenem življenju, upoštevaje pri tem pomen, 
ki ga ima turizem v zbliževanju ljudi, držav in narodov, v spoznavanju različnih 
kultur in v prispevku k napredku gospodarstva doma in v svetu. 

Mednarodni turizem postaja danes tisti družbeni in gospodarski činitelj, 
ki pospešuje sodelovanje med narodi in učvršćuje mir v svetu. To pa so tiste 
vrednote, za katere se bori vse progresivno človeštvo, še prav posebej Jugosla- 
vija, saj je že doslej aktivno sodelovala v vseh tistih iniciativah, katerih smoter 
je bilo razvijanje mednarodnega sodelovanja in miroljubne koeksistence med 
državami in narodi. Dosledna tem svojim prizadevanjem je bila Jugoslavija tudi 
pri razglasitvi mednarodnega leta turizma eden od najaktivnejših zagovornikov 
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te zamisli in obenem, z nekaterimi drugimi državami, tudi predlagatelj ustrezne 
resolucije v Organizaciji združenih narodov. V okviru mednarodne unije urad- 
nih turističnih organizacij, v okviru Ekonomsko-socialnega sveta Organizacije 
združenih narodov, pa tudi na zadnjih dveh zasedanjih Generalne skiuipščine 
Organizacije združenih narodov se je Jugoslavija prav tako vztrajno in aktivno 
prizadevala za sprejem priporočil, s katerimi so bile pozvane članice Organi- 
zacije združenih narodov, da v mednarodnem letu turizma podvzamejo vse 
ukrepe za odpravo ovir, ki zavirajo večji in bolj dinamični razvoj turističnega 
prometa, zlasti pa, da se v tem letu zagotovi povečana tehnična in finančna 
pomoč pri razvijanju turističnega potenciala v tistih krajih, kjer so pogoji za 
povečanje turističnega prometa. 

Dosledno izpolnjujoč svoja stališča in prizadevanja tudi v praksi je bila 
Jugoslavija prva država na svetu, ki se je takoj po razglasitvi mednarodnega 
leta turizma odzvala pozivu Generalne skupščine Organizajcije zidruženih naro- 
dov za čimvečjo liberalizacijo potovanj v mednarodnem turističnem prometu 
ter že 24. novembra 1966 v zvezni skupščini sprejela zakon o odpravi viz za tuje 
turiste v letu 1967. Naša država je tudi poudarila, da ta ukrep ni pogojen z re- 
prociteto odprave viz za naše državljane s strani drugih držav, naša želja pa 
je, da ostane tudi v naslednjih letih, to je po končanem jubilejnem, letu, v ve- 
ljavi do kar največjega števila držav. 

Takšna naša pozitivna stališča do> razvoja mednarodnega turizma, kot važ- 
nega faktorja mednarodnega sporazumevanja, izražajo našo voljo po medna- 
rodnem sodelovanju in kažejo na stabilnost našega družb eno-politicnega sistema. 
Ta prizadevanja so že doslej dobila svojo praktično potrditev s tem, da smo 
v preteklem obdobju na podlagi bilateralnih sporazumov ukinili vize z 21 
državami, da tečejo pogovori za nadaljnjo obojestransko ukinitev viz z več drža- 
vami, kakor tudi, da so v lanskem letu v turistični sezoni lahko dobili na meji 
vize turisti vseh tistih držav, ki z Jugoslavijo še niso sklenile posebnih spora- 
zumov o ukinitvi mejnih formalnosti, če priznavajo na svojih mejah enake 
ugodnosti za jugoslovanske državljane. Med zelo pomembne ukrepe za libera- 
lizacijo potovanj pa je treba šteti tudi sporazume o maloobmejnem prometu, 
ki, so sklenjeni že z vsemi sosednjimi deželami, z izjemo Albanije, pri čemer 
zlasti za sporazum o maloobmejnem prometu z Italijo in Avstrijo lahko upra- 
vičeno trdimo, da ustvarjata eno najbolj odprtih meja na svetu. 

Ob tem je treba podčrtati, da vsa ta prizadevanja, pobude in ukrepi Jugo- 
slavije na področju turizma niso nekaj specifičnega, nekaj, kar bi bilo izven 
celotnega konteksa naše mednarodne politike. Ta prizadevanja so njen logičen 
in konkreten izraz, saj je naša država jasno določila že v ustavi, da temelji 
njena mednarodna politika na načelu miroljubne, aktivne koeksistence med 
državami z različnimi družbenoekonomskimi sistemi, na razvijanju najširšega 
mednarodnega sodelovanja in na utrjevanju miru med narodi. V sklopu take 
mednarodne politike postaja turizem dejavnost, ki ne pozna meja in za kate- 
rega resolucija Organizacije združenih narodov pravi, da je najbolj humana 
aktivnost, ki zasluži pozornost in podporo vseh ljudi in vlad sveta in da je iz- 
redno učinkovit način za medsebojno posredovanje družbenih, gospodarskih in 
kulturnih pridobitev z vsemi, narodi sveta. 

Turizem pa ne pomeni samo enega od pomembnih kazalcev, ki kažejo sta- 
nje odnosov med narodi ter državami in čigar rast prispeva k nadaljnjemu po- 
litičnemu uveljavljanju in povečanju ugleda naše države. Poleg izrednega druž- 
benega pomena, ki se izraža v njegovi politični, kulturni, zdravstveni, socialni 
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in rekreativni funkciji, predstavlja sodobni turizem tudi močno družbeno eko- 
nomsko silo, ki nastaja pod vplivom gospodarstva, s svojo aktivnostjo pa tudi 
spodbuja ekspanzivnejši gospodarski razvoj. Velike ekonomske, socialne in 
politične spremembe v povojnem svetu so povzročile močan razvoj gospodarstva, 
splošen napredek proizvajalnih sil in porast življenjske ravni prebivalstva v 
skoraj vseh deželah sveta. Socialna zakonodaja se je uveljavila ne le v deželah 
s socialistično družbeno ureditvijo, temveč se široko razvija tudi v kapitalistič- 
nih deželah. Samo v Evropi si je pridobilo pravico do plačanega dopusta okoli 
175 milijonov zaposlenih. To, kakor tudi razvoj modernih prometnih sredstev, 
omogoča danes desetinam milijonov ljudi letno, da potujejo čez meje svoje do- 
movine in prihajajo v stik s prebivalci drugih držav in kontinentov. Prav za- 
radi tega lahko v prihodnje pričakujemo, da bodo ti tokovi še nadalje naraščali, 
saj postaja v sodobnem svetu atomske energije in tehničnega napredka turizem 
nujnost, odraz življenja sodobne družbe in njena kulturna potreba. 

Sodobni turizem je posledica vse intenzivnejšega gospodarskega in splošnega 
družbenega razvoja, ki mu ekonomska razvitost omogoča realizacijo. Na osnovi 
tendenc dosedanjega razvoja turizma in perspektiv, ki se v bodoče odpirajo, 
lahko pričakujemo, da se bo tudi v prihodnje turistični promet povečeval po- 
prečno za 10 do 12 °/o na leto, 'kar je znatno več od predvidenega porasta kate- 
rekoli druge dejavnosti svetovnega gospodarstva. Vse to nam daje možnost, da 
postane v našem gospodarskem razvoju turistično gospodarstvo še pomembnejši 
činitelj. Od naše pripravljenosti in usposobljenosti pa bo odvisno, koliko bomo 
vse tiste ekonomske učinke, ki jih turizem omogoča, tudi realizirali. 

V Skupščini SR Slovenije so bili problemi turizma že večkrat obravnavani. 
Leta 1960 je bila sprejeta resolucija o razvoju turizma, pred tremi leti pa sta 
Republiški in Gospodarski Zbor po obravnavi osnovnih problemov turizma in 
gostinstva v zvezi s sestavo 7-letnega plana razvoja za obdobje 1964-1970 spre- 
jela stališča in smernice glede nadaljnjega razvoja turizma in gostinstva v naši 
republiki. Ob tej priložnosti so bili osvetljeni vsestranski vplivi, turizma na 
gospodarstvo, kakor tudi problemi, ki zadevajo njegov nadaljnji razvoj. V 
februarju letošnjega leta pa je bil sprejet 'družbeni plan razvoja naše republike 
v letih 1966—1970, ki obsežno obravnava vprašanja s področja turizma. 

Ce objektivno ocenimo dosežene uspehe v turizmu od sprejetih prvih dveh 
omenjenih skupščinskih aktov pa do danes, moramo ugotoviti, da možnosti, na 
tem področju nismo dovolj izkoristili. Imam celo vtis, da nam, kljub očividnim 
ekonomskim prednostim, še vedno niso zadosti jasni in pomembni vplivi, ki jih 
ima turizem na celotno ekonomiko, da še vedno nismo dovolj znali ovrednotiti 
vseh jijegovih ekonomskih funkcij, predvsem v pogledu pridobivanja deviz, 
vpliva turizma na ponovno delitev narodnega dohodka in s tem povečanja do- 
hodka v tistih gospodarsko manj razvitih krajih, kjer se turizem navadno tudi 
razvija. Ker so v turizmu najmočneje zastopane terciarne dejavnosti, se z raz- 
vojem turizma ustvarjajo nova delovna mesta, ker daje možnost za nove stalne 
in občasne zaposlitve. Turizem vpliva na razvoj in povečanje prometa vrste 
gospodarskih panog in tako povečuje družbeni produkt in narodni dohodek, kar 
označujemo kot multiplikativni učinek turizma, in končno v turizmu prodajamo 
blago in storitve, ki jih v izvozu ne bi mogli plasirati. 

Razvoj, ki smo ga v turizmu dosegli v zadnjih letih, zlasti glede porasta 
deviznega priliva, je znatno večji od rasti drugih gospodarskih panog. Tako 
postaja turizem vse pomembnejši činitelj pri' reševanju problemov naše pla- 
čilne bilance. V letu 1966 je znašal devizni priliv iz turizma v Sloveniji okoli 
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40 milijonov dolarjev, s čimer se je turizem uvrstil na drugo mesto- v skupni 
masi deviznega dotoka, takoj za izvozom kovinsko-predelovalne industrije. V 
skupnih neblagovnih deviznih dotokih je bil turizem lani celo na prvem mestu, 
prav tako pa je na prvem mestu med izvoznimi dejavnostmi po razmerju med 
prilivom in odlivom deviz, saj tvori neto devizni priliv okrog 85 % celotnega 
priliva turističnih deviz. Pri ocenjevanju dejanske vrednosti deviznega priliva 
iz turizma pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da odpade okoli 91 % turističnega 
deviznega priliva na konvertibilne valute, da v turističnem prometu prodani 
proizvodi dosežejo nekajkratno ceno tega blaga v blagovnem izvozu, da pro- 
dajamo v turističnem prometu za devize blago in storitve, ki jih sicer v bla- 
govnem izvozu ne bi mogli prodati, da na turizem ne vplivajo diskriminacijski 
ukrepi raznih mednarodnih gospodarskih integracijskih skupnosti, ki pogosto 
otežujejo naš blagovni izvoz in da smo v turizem intenzivneje investirah samo 
zadnjih nekaj let. Prav zato lahko upravičeno trdimo, da je turizem tista de- 
javnost, ki nam zagotavlja najbolj rentabilen devizni priliv in ima zato vedno 
bolj pomembno vlogo pri pokrivanju deficita trgovinske bilance. 

Leta 1960 je turizem kril komaj 7%, v letu 1965 pa že 54% negativnega 
salda jugoslovanske blagovne izmenjave s tujino. Računamo pa, da bo, kolikor 
bomo dosegli v srednjeročnem planu predvidene rezultate, Jugoslavija leta 1970 
z deviznim prilivom iz turizma krila že 75 % deficita trgovske bilance. 

Ekonomski posegi turizma v gospodarsko aktivnost pa se ne omejujejo 
samo na ustvarjanje deviznih sredstev, čeprav je to njegova najbolj otipljiva 
ekonomska korist. Turizem je zelo kompleksna dejavnost, v kateri se prepleta 
vrsta gospodarskih in negospodarskih aktivnosti, ki imajo* predvsem storitveni 
značaj. Na tem področju, ki se bo vzporedno z rastjo* življenjske ravni bolj in 
bolj razširjalo, je danes v Sloveniji zaposlenih 26,4% aktivnega prebivalstva, 
medtem ko je v razvitejših državah ta oidstotek še enkrat višji. Srednjeročni 
plan razvoja računa, *da se bo do leta 1970 zaposlitev v terciarnem sektorju 
dvignila na okoli. 30 %. Prav turizem ima tako še precejšnje možnosti, da nudi 
zaposlitev številnim, zlasti mlajšim, ki bodo v naslednjih letih iskali zaposlitev, 
s čimer lahko turistična dejavnost v znatni meri prispeva k reševanju proble- 
matike zaposlenosti in izboljša gospodarski položaj občanov. Po drugi strani 
pa stanje in kakovost storitev v dejavnostih, ki so udeležene ali pa bi morale 
biti udeležene v turizmu, nujno narekujejo povečanje zaposlenih. Če vzamemo 
kot primer samo dnevno potrošnjo inozemskega turizma pri nas in v drugih 
turističnih deželah, lahko ugotovimo izredno nizko stopnjo organizacije tistih 
dejavnosti, ki sodelujejo v turizmu, še prav posebej pa izredno ozek obseg tu- 
rističnih storitev. Pri nas porabi tujec okrog 10 dolarjev dnevno, v Franciji 24 
dolarjev, v Italiji 18 dolarjev. Tudi ta podatek nam kaže na premajhno anga- 
žiranost nas vseh, na našo premajhno skrb za zadovoljitev potreb turista in za 
povečanje turističnega prometa. 

Zato se mi zdi potrebno, da ob letošnjem mednarodnem letu turizma 
skrbno preverimo našo turistično politiko ter jasno* opredelimo mesto in vlogo 
turizma v našem gospodarskem in družbenem življenju. To pa ne samo zaradi 
tega, ker je tak odziv izražen v resoluciji Generalne skupščine Organizacije 
združenih narodov, ampak tudi zato, ker resnično želimo, da bi postalo med- 
narodno leto turizma prelomnica v našem odnosu do turizma ter da bi pomenilo 
začetek dolgoročne in načrtne politike na tem področju. Konkretni prispevek 
Jugoslavije k liberalizaciji turističnega prometa je vzbudil po vsem svetu ne- 
deljeno priznanje naši državi za ta edinstveni ukrep. Zaradi odprave viz za tuje 
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turiste v tem letu lahko pričakujemo, da bo obiskalo Jugoslavijo veliko več 
inozemskih turistov kot kdajkoli doslej. Čez slovensko ozemlje bo potoval pre- 
težni del tujcev, in ne vem, če se zadosti zavedamo velikih obveznosti, ki jih 
je prevzela v tem letu prav Slovenija do mednarodne turistične publike. 

Vzporedno s tem pa ne bi smeh pozabiti, da imamo nemajhne obveznosti 
tudi do naših državljanov, ki naj bi se v jubilejnem turističnem letu intenzivno 
vključevali v vseljudsko gibanje doma in v svetu. Čeprav so naše možnosti za 
turistična potovanja v inozemstvu glede na devizne omejitve še razmeroma 
skromne, bi bilo treba le upoštevati, da so odobrena devizna sredstva namenjena 
predvsem turizmu, spoznavanju krajev, ljudi in njihovega življenja, kair bi 
bilo prav s primernimi ukrepi tudi usmerjati. Na tem področju je prav gotovo 
delo Turistične zveze Slovenije in turističnih 'društev na terenu izredno po- 
membno. Ne bi smeli prezreti prizadevanj in uspešnega dela teh organizacij, 
čeprav je še vedno morda prešibko njihovo sodelovanje s sorodnimi organiza- 
cijami, kot so. planinske in taborniške organizacije, organizacije počitniške 
zveze, športne organizacije in še prav posebno mladinske organizacije, saj bi 
morala biti tudi v turističnem gibanju mladina socialistične Jugoslavije tista, 
ki bi bila nosilec sodobne turistične misli doma in v tujini. 

Iz informacije o mednarodnem letu turizma, ki. ste jo prejeli za današnjo 
sejo, so razvidni vsi tisti ukrepi, ki so jih že ali pa jih še bodo izvedli upravni 
organi, Gospodarska zbornica SR Slovenije, Turistična zveza Slovenije ter gospo- 
darske in družbene organizacije. Ti ukrepi pomenijo le tiste neposredne ukrepe, 
ki so nujni in ki jih lahko storimo še v tem letu. S tem pa prav gotovo še nismo 
izpolnili vseh tistih akcij, ki so potrebne, da bo turizem tudi v Sloveniji pred- 
stavljal tako. ekonomsko silo, ki bi spodbujala ekspanzivnejši razvoj vsega 
našega gospodarstva. Pretežni del turističnega prometa je bil do sedaj realiziran 
v razmeroma majhnem številu turistično bolj ali manj razvitih krajev ob 
morju, v gorskih krajih in delno tudi v zdraviliščih. V zadnjih letih pa se je 
močno uveljavil izletniški in tranzitni turizem, ki zajema predvsem turistične 
kraje v bližini meje in tranzitne kraje ob glavnih prometnih žilah v Sloveniji. 
Zaradi svoje množičnosti je postal izletniški in tranzitni turizem enakovreden 
partner stacionarnemu turizmu in tako postaja 'Slovenija postopoma enovita 
turistična pokrajina z izrednimi možnostmi turističnega udejstvovanja. To pa 
postavlja pred nas tudi izredne zahteve glede izkoriščanja teh možnosti, kar bo 
terjalo določene napore vseh gospodarskih, pa tudi družbenih činiteljev. Z vso 
objektivnostjo bi zato morali preveriti, če smo gospodarsko in organizacijsko 
dovolj močni, da v čim krajšem času usposobimo bolj ali manj vso Slovenijo 
za sprejem turi-stov, ki potujejo čez naše ozemlje, in tako primerno vrednotimo 
vse prirodne in druge pogoje, ki jih imamo, ali pa bomo vse razpoložljive sile 
usmerili, samo v tiste kraje, ki so že v sedanjem prometu pokazali določene 
uspehe in te uredili tako, da bodo gostje zadovoljni, in da bo možno res hitro 
doseči optimalne ekonomske rezultate. 

Pri tem bi morali upoštevati, da je vloženi kapital v turistične objekte zelo 
skromen in da so možnosti za razširjeno reprodukcijo v okviru gospodarskih 
organizacij, ki razpolagajo s temi turističnimi objekti, razmeroma majhne. Ker 
obenem ugotavljamo, vsestranske koristi turizma za celotno naše gospodarstvo, 
je zato nujno, da gospodarstvo kot celota sodeluje v turizmu. Opustiti bi morali 
misel, ki se nam tako rada vsiljuje, da je turizem privilegij nekaj entuziastičnih 
posameznikov in da hoče imeti za svoj obstanek in razvoj privilegirane po- 
goje. Ugotoviti moramo, da turizem ne bo dobil svojega pravega mesta v 
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našem gospodarstvu vse dotelj, dokler ne bo postal sestavni del delovnega pro- 
grama sleherne gospodarske dejavnosti, in poslovnih bank. Še tako številni 
tokovi turistov namreč ne bodo prinesli gospodarstvu ustreznih koristi, če ni 
turistična potrošnja primemo obsežna in ustrezna po svoji strukturi. Pogoj za 
učinkovito potrošnjo pa je tudi v turizmu učinkovita ponudba. Program gradnje 
objektov in naprav, ki služijo turistom, zato ne more biti nek abstrakten pro- 
gram razvoja turizma nasploh, ampak mora biti vsebovan v programih- gostin- 
stva, trgovine, javnega prometa, prav tako pa mora biti prisoten tudi v 
programih industrije in kmetijstva, komunalnih in drugih javnih služb, kar 
vse naj omogoči, da se s povečanimi zmogljivostmi in kvalitetnimi storitvami 
pritegne čim širši krog tujih, pa tudi domačih obiskovalcev. Investicijska 
sredstva, potrebna za tako graditev, pa ne bodo smela biti več samo skrb 
turističnih organizacij, temveč se bodo morala zagotoviti v okviru finančnih 
sredstev celotnega gospodarstva, ki bo moralo pokazati večji interes za učin- 
kovito ekonomsko ovrednotenje velikega turističnega .potenciala, ki ga ima Slo- 
venija. Na osnovi teh rešitev se odpirajo tudi možnosti za inozemske naložbe v 
naše turistično gospodarstvo, kakor tudi potrebe po ekonomsko' utemeljenih 
integracijskih procesih zaradi ustvarjanja boljših osnov za razširjeno repro- 
dukcijo. 

Po razpoložljivih statističnih podatkih lahko ugotovimo, da je od zelo šte- 
vilnih prehodih tujcev čez državno mejo na slovenskem ozemlju samo vsak 
enaindvajseti turist, ki je obiskal Jugoslavijo, prenočeval vsaj eno noč v Slove- 
niji. To pa ni samo posledica tranzitnega značaja naše republike, pač pa tudi 
posledica slabega obveščanja turistov o možnostih bivanja pri nas, o možnosti 
prehranjevanja, nakupu blaga vseh vrst, obiska športnih in kulturnih prireditev 
in podobno. Naša turistična propaganda je izredno skromna, v veliki meri pa 
tudi odraz premajhne skrbi gospodarskih organizacij za razvijanje turistične 
ponudbe povsod tam, kjer je možno doseči ugodne učinke. Sredstva za splošno 
turistično propagando bi moralo prispevati vse v turizem sodelujoče gospodar- 
stvo in se s tem vključite v tiste turistične propagandne akcije, ki nimajo namena 
služiti samo neposredno' prizadetim gospodarskim organizacijam, temveč šir- 
šemu krogu potrošnikov turističnih dobrin v Sloveniji. Sklep Gospodarske zbor- 
ni oe SR Slovenije, ki je bil sprejet na zadnjem občnem zboru, je prav gotovo 
prvi korak v tej smeri. Želeti bi bilo le, da bi neposredni koristniki pokazali 
več zanimanja in iniciative, s čimer bi bila celotnaa akcija tudi bolj uspešna. 

. Kakor v naši gospodarski aktivnosti, tako tudi v našem družbenem življenju 
turizem ne more biti nekaj samosvojega in izoliranega. Ugled turistične dežele 
borno na ožji domovini pridobili oziroma obdržali tako doma kot v tujini le 
tedaj, če bodo obiskovalci naših krajev čutili na vsakem koraku domačnost in 
tisto prijetno vzdušje, ki je sicer nam lastno, se pa tako rado izgublja v pozabo 
med vsakodnevnim hitrim tempom sodobnega življenja. To pa ne bomo dosegli, 
samo z lepo urejenimi in oskrbovanimi slovenskimi vasmi in mesti, pač pa 
tudi s primernim in prijaznim o'dnosom vsakega posameznika, doma ali na 
delovnem mestu, tdo tujca, pa naj bo ta iz zamejstva ali iz 'drugih krajev naše 
države. Zato je tudi treba posvetiti vprašanju turistične vzgoje državljanov 
več pozornosti. To naj bi ne bila samo deklaracija v vsakoletnih programih 
turističnih organizacij, pač pa bi moralo to postati tudi pomembna stvar v 
ra2pravah družbenih organizacij in tudi prosvetno vzgojnih ustanov. Če bi 
vzgojili že v prvih razredih osemletke v naši mladini zavest, da je Slovenija 
zaradi svojih prirodnih lepot in svoje geografske lege turistična dežela, ter 
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da je razvijanje turizma del našega vsakodnevnega dela na vseh področjih 
gospodarstva, družbenih služb in tudi našega zasebnega življenja, potem bi imeli 
dobre turistične delavce, ki bi znali doseči uspehe, kot jih že dosegajo turistične 
dežele v svetu. 

Poziv Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, ki je vsebovan 
v resoluciji o razglasitvi mednarodnega leta turizma, je naslovljen na vlade 
članice Organizacije združenih narodov z namenom, da v letošnjem turističnem 
jubilejnem letu odpravijo ovire, ki zavirajo zamotan razvoj te humane aktiv- 
nosti in ki lahko bistveno prispeva k napredku gospodarstva posameznih dežel 
in držav k napredku gospodarstva v svetu. Upoštevaje veliko pozornost, ki je 
bila posvečena razvoju turizma v srednjeročnem planu razvoja slovenskega 
gospodarstva in upoštevaje priporočila Generalne skupščine Organizacije zdru- 
ženih narodov v resoluciji o razglasitvi, mednarodnega leta turizma, je prav, 
da Skupščina SR Slovenije v letošnjem turističnem letu posveti vso skrb pro- 
blematiki, nadaljnjega razvoja turizma, usmeri delo vseh činiteljev, ki sodelujejo' 
oziroma bi morali sodelovati v turizmu ter podpre prizadevanja občinskih in 
upravnih organov v republiki, da bi dosegli pričakovane uspehe. V ta namen 
predlagam, da Republiški zbor in Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije 
sprejemeta predlagane sklepe, ki naj bi pokazali našo pripravljenost in resno 
voljo, da se tudi turizmu zagotovi ustrezno mesto v naši družbeni in gospo- 
darski aktivnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Na današnjo sejo so bili vabljeni tudi 
predstavniki Turistične zveze Slovenije in Gospodarske zbornice SR Slovenije. 
Ali želi predstavnik Turistične zveze Slovenije besedo? (Da.) 

Besedo ima dr. Danilo Dougan. 

Dr. Danilo Dougan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da k besedam predstavnika Izvršnega sveta tovariša Mi- 
lana Vižintina, ki je obširno obrazložil naloge, ki čakajo našo republiko v 
mednarodnem letu turizma, dodam še nekaj misli, o katerih je bilo govora na 
zasedanju upravnega odbora Turistične zveze Slovenije. 

Upravni odbor Turistične zveze Slovenije je že na svoji seji decembra pre- 
teklega leta obširno razpravljal o nalogah, ki naj jlih opravi jO' turistične 
družbene organizacije v mednarodnem letu turizma. Rezultati te razprave so 
bila nekatera splošna stališča do nalog v mednarodnem turističnem letu, kakor 
tudi delovni program same zveze in priporočila, kako naj svoje delo v tem 
letu usmerijo regionalne turistične zveze in še posebej turistična društva kot 
matične celice turistične družbene dejavnosti. Načelna stališča Turistične zveze 
Slovenije se ne omejujejo samo na turistične organizacije, temveč posegajo 
tudi, v delokrog ostalih činitelj ev, ki so odgovorni za razvoj turizma kot gospo- 
darske in rekreacijske dejavnosti in so predvsem naslednja: 

— vse družbene in gospodarske institucije, vključno republiško in občinsko 
skupščino, ki bi morale čimprej podrobno proučiti svojo turistično politiko 
ter pri, tem upoštevati tako ekonomsko komparativne prednosti turistične dejav- 
nosti, kakor tudi njeno vrednost za rekreacijo naših delovnih ljudi in to politiko 
učinkovito izvajati z ustreznimi akcijami. V tej zvezi je potrebno podčrtati, da 
se svetovni turistični promet neodvisno od naših želja in ocen nenehno in sko- 
kovito razvija in nas zato že to dejstvo samo po sebi sili' v močnejše vredno- 
tenje turizma kot gospodarske dejavnosti, s tem pa tudi v močnejšo aktivnost 
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za napredek te dejavnosti. Ta aktivnost bi morala biti v tem letu še močnejša 
kot je bila v prejšnjih letih, ko se je turizem uveljavil kot gospodarsko in 
družbeno pomembni pojav. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, in to dejstvo 
nas sili v preveritev naše turistične politike, da je razvoj našega turističnega 
gospodarstva v primerjavi z razvojem turističnega gospodarstva v drugih evrop- 
skih turističnih deželah, v vse večjem razkoraku. Ob takem, po našem mnenju 
nujnem preverjanju naše turistične politike za bodoče obdobje bo zlasti treba 
ugotoviti, kateri zvezni, republiški in občinski predpisi še vedno ovirajo hitrejšo 
rast turističnega prometa in s tem onemogočajo udeležencem turističnega pro- 
meta ugodnejše ekonomske učinke. Koliko bi se to ugotovilo, bo treba v 
okviru obstoječega gospodarskega sistema čimprej predlagati spremembo teh 
predpisov. 

— Upravni odbor Turistične zveze Slovenije je bil mnenja, da mora celotna 
turistična aktivnost v letošnjem jubilejnem turističnem letu, ne glede na to, 
kdo jo bo izvajal, temeljiti na konkretnih delovnih akcijah, ki naj čimprej 
dajo ustrezne gospodarske in družbene rezultate. Mednarodno leto turizma nam- 
reč za nas ne more biti zgolj manifestacija, čeprav bodo nekatere akcije morale 
imeti tudi tak značaj. Vendar bo namen tega leta dosežen predvsem tedaj, če 
bomo izkoristili to leto za začetek ali celo dograditev novih turističnih objektov, 
s katerimi računa tudi srednjeročni plan razvoja turizma, in za močnejše uveljav- 
ljanje naše turistične ponudbe na že zajetih inozemskih turističnih tržiščih, 
kakor tudi za prodiranje na nova turistična tržišča zaradi izboljšanja strukture 
naših inozemskih gostov. Nadalje naj bi izkoristili to leto za reševanje kadrov- 
skih problemov, ki so zlasti pereči v našem gostinstvu in podobno. 

— Sprejeto je bilo tudi načelo, da naj se v tem letu in v bodoče vse v 
turističnem gospodarstvu delujoče delovne organizacije, zlasti gostinske, ki so 
življenjsko zainteresirane za čim ugodnejši potek turističnega prometa, usmerijo 
v čimprejšnjo in čim učinkovitejšo odpravo vseh večjih in manjših pomanklji- 
vosti, ki so vsa zadnja leta bila predmet upravičene kritike domačih in inozem- 
skih gostov. 

Te pomankljivosti nam povzročajo iz leta v leto večje težave, pri ponudbi 
naših turističnih storitev na inozemskih tržiščih. Tako inozemske agencije kot 
tudi individualni gostje namreč upravičeno ugotavljajo, da turistične storitve, 
ki jih nudijo naša gostinska, trgovska podjetja in turistične agencije, niso v 
skladu s konkretno ponudbo ali pa da toliko zaostajajo, da se zastavlja vpra- 
šanje upravičenosti postavljenih cen. Na ta način se ruši naša celotna politika 
cen turističnih storitev in onemogoča diferenciacija cen za visoko kakovostne in 
manj kakovostne storitve. 

Dovolite mi, da v naslednjem podrobneje obrazložim delovni program, ki 
ga namerava uresničiti. Turistična zveza Slovenije v letošnjem letu. 

Poleg delovnih akcij bodo izvedene tudi akcije, ki imajo izrazito manife- 
stativen značaj in ki zajemajo uporabo emblema mednarodnega leta turizma, 
izobešanje zastav na mejnih prehodih, v hotelih itd. Delovne akcije pa naj bi 
zajele predvsem učvrstitev turističnih družbenih organizacij, kjer bo treba težiti 
za povečanjem števila turističnih društev, za povečanjem števila članstva v turi- 
stičnih društvih, zlasti pa bo treba dati poudarka izboljšanju strukture njiho- 
vega članstva, s tem da se vanje vključi večje število mladine in žena. Razen 
tega se bo učvrstitev naše organizacije pokazala tudi v tem, da se bodo poglo- 
bili, oziroma ponekod tudi izboljšali odnosi med turističnimi družbenimi organi- 
zacijami in pristojnimi občinskimi skupščinami. Zlasti pa naj bi se poglobilo 
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njihovo sodelovanje z delovnimi organizacijami, ki sodelujejo v turističnem 
gospodarstvu na določenem območju, kar bo zlasti pomembno pri izvajanju 
naštetih skupnih akcij v tem letu. Kot zelo pomembno smo si v tem letu posta- 
vili nalogo, da bomo v večji meri vzbudili turistično miselnost pri slehernem 
občanu, kar bomo poskusili doseči s predavanji in seminarji. Na teh bomo 
občanom razložili pomen turizma, zlasti pa jim bomo prikazali vse ekonomske 
možnosti, ki jim jih ta dejavnost nudi, bodisi z oddajanjem turističnih sob, 
bodisi s še intenzivnejšim vključevanjem v zasebno gostinsko dejavnost. Po- 
sebno skrb želimo posvetiti turistični vzgoji mladine, glede česar je že dosežen 
sporazum z republiškim sekretariatom za kulturo in prosveto. Ta je sprejel naš 
predlog, da bi v prihodnjih treh, štirih mesecih bila na vseh osemletkah enkratna 
predavanja o turizmu, za katera bo Turistična zveza Slovenije izdelala ustrezne 
teze in kjer bodo predavali učitelji in turistični delavci. 

Pri pospeševanju turističnega prometa se bodo turistična društva pa tudi 
regionalne zveze v veliko večji meri vključile v poživitev turističnega prometa 
s tem, da bodo nadaljevale s tradicionalnimi turističnimi prireditvami, ki pome- 
nijo pomembno obogatitev in popestritev turistične dejavnosti, zlasti glede 
obogatitve programa bivanja tujih in domačih turistov v naših krajih. Hkrati pa 
bomo letos izvedli tudi nekaj novih turističnih prireditev z izrecnim namenom, 
da postanejo tradicionalne. Z ustrezno propagandno in informacijsko službo 
borno skušali odstraniti dosedanje napake pri teh prireditvah, ki so se kazale 
posebno v tem, da na te prireditve nismo znah. pritegniti dovolj inozemskih 
gostov iz naših turističnih centrov. Glede tega so tudi naše gostinske organi- 
zacije bile doslej premalo uvidevne in v svojih objektih niso dovoljevale pro- 
pagiranje teh prireditev, ker so pri tem ozkosrčno videle samo, da gostje, zlasti 
ob nedeljah, odhajajo v druge kraje izven njihovega stalnega bivanja. 

Kot že omenjeno, bo turistična zveza pri pospeševanju turističnega prometa 
nadaljevala s svojim doi sedaj zelo učinkovitim delom za nadaljnje povečanje 
števila zasebnih turističnih sob. Prav tako naj bi bila ena izmed osnovnih 
nalog v tem letu odprava vseh obstoječih pomanjkljivosti v našem turističnem 
prometu. Turistične družbene organizacije so si tudi zadale dolžnost, da bodo 
stalno, na vseh ravneh kontrolirale izvajanje te naloge in da bodo kot nekak 
instrument občinskih skupščin izvajale tudi določeno kontrolo in o svojih 
ugotovitvah obveščale pristojne občinske organe. Cilj teh pregledov je, da 
se te napake odpravijo, če ne prostovoljno pa z intervencijo občinskih skupščin, 
ki bi še prav posebej morale biti zainteresirane, da se obstoječe pomanjkljivosti 
ne bi več pojavljale. 

Glede splošne turistične propagande smo letos prišli v ugodnejši položaj, 
ker je bil sprejet sistem financiranja te propagande z zbiranjem finančnih 
sredstev pri republiški gospodarski zbornici. Ta sistem bo v letošnjem letu s 
sukcesivnim pritokom sredstev zagotovil izdajo najbolj nujnih propagandnih 
edicij za našo republiko in to v ustreznih nakladah, omogočil pa bo tudi pravo- 
časno pripravo edicij in drugih propagandnih akcij za leto 1968. Vendar je 
treba poudariti, da bo dinamika dotoka teh sredstev onemogočala močnejšo 
propagandno aktivnost v tem letu, čeprav borno skušali neustrezno^ dinamiko 
prebroditi z eventualnimi posojili pri bankah ali pa z avansi sredstev zbornice. 
Vsekakor pa bo letos treba v vehki meri izpolniti vso tisto vrzel, do katere 
je prišlo v splošni turistični propagandi zaradi pomanjkanja sredstev v zadnjih 
dveh letih. 
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Turistična zveza bo tudi posredovala, da se bo pri vseh gospodarskih orga- 
nizacijah, ki neposredno ali posredno sodelujejo v turističnem prometu in 
imajo od tega ekonomske koristi, okrepila njihova lastna komercialna propa- 
ganda, kar zlasti velja za gostinska podjetja in za turistične agencije. Mnenja 
pa sem, da se bo tudi trgovina morala vse bolj vključevati v tako propagandno 
aktivnost. 

Izredno pomembna je v zadnjih letih postala informacijska služba in sicer 
tako za območje celotne republike, kakor tudi za posamezna občinska območja 
oziroma za nekatere regije. To službo opravlja danes v republiškem merilu 
republiški informativni center pri Turistični zvezi Slovenije. Sklenili smo, da 
bomo to službo, glede na to, da bo v bodoče na razpolago več finančnih sred- 
stev iz fonda za turistično propagando pri gospodarski zbornici, izboljšali in jo 
skušali približati nekaterim inozemskim informacijskim službam, ki v znatni 
meri prispevajo, da se turistični promet nemoteno odvija, čimer taka informa- 
cijska služba v znatni meri pripomore tudi k večjim ekonomskim učinkom 
turističnega prometa v teh deželah. V januarju letos je že stekla prva tovrstna 
akcija, in sicer smo začeli, pošiljati naše redne biltene v nemškem in italijanskem 
jezilku v sosedne italijanske in avstrijske pokrajine in lahko povem, da je 
učinek tega obveščanja že izredno ugoden. Iz teh dežel stalno dobivamo nadaljnja 
vprašanja, na katera odgovarjamo in prepričan sem, da bo tudi dejanski 
rezultat, izražen v turističnem prometu v predsezoni in glavni sezoni, ustrezen. 
Na področju propagande bomoi v propagandno-informacijsko' službo letos v 
znatno večji meri kot do sedaj vključili radio in televizijo ter tisk, čeprav so 
ta sredstva obveščanja že doslej zelo učinkovito sodelovala v akcijah obveščanja 
turistov; potrebno pa bo tudi pri njih najti, nove, sodobnejše prijeme. 

Ob teh poglavitne j ših nalogah bo turistična zveza izvedla tudi vrsto 
manjših akcij. Zaradi stalne evidence in kontrole o tem, kako bodo naše turi- 
stične in družbene organizacije uresničevale svoje delovne programe, smo pri 
zvezi formirali posebno komisijo, ki bo stalno obiskovala teren in po potrebi 
nudila potrebno pomoč turističnim društvom. Prav tako nameravamo sodelo- 
vati z vsemi ostalimi, družbenimi organizacijami, ki sodelujejo v turističnem 
prometu, predvsem s planinsko zvezo, počitniško zvezo, avto-moto zvezo, zvezo 
za telesno vzgojo, in to tako pri izdelavi njihovih programov, kakor tudi pri 
izvajanju njihovih akcij, kolikor bo naše sodelovanje potrebno oziroma zaželeno. 

Turistične družbene organizacije, tako republiška zveza kot društva, se 
danes intenzivno pripravljajo na izvajanje svojih nalog v mednarodnem letu 
turizma. Številne regionalne turistične zveze in društva — ob tem naj omenim, 
da sedaj obstoja v Sloveniji 15 medobčinskih in občinskih turističnih zvez in 
205 turističnih društev — so že sprejeli svoje programe in jih ponekod tudi že 
začeli izvajati. Zlasti pomembno in koristno je bilo republiško turistično posve- 
tovanje, ki ga je organizirala Turistična zveza Slovenije skupno s komisijo za 
turizem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiško gospodarsko zbor- 
nico in katerega se je udeležilo čez 400 predstavnikov turističnih družbenih 
in gospodarskih organizacij, občinskih skupščin in drugih činiteljev, ki so zain- 
teresirani na razvoju turizma. Prav tako je Pomurska turistična zveza že orga- 
nizirala podobno regionalno zborovanje v Prekmurju, danes pa je tako zboro- 
vanje v Kranju, ki ga je organizirala Gorenjska turistična zveza. 

Na zaključku bi želel poudariti, da je povsem razumljivo, da bodo Turi- 
stična zveza Slovenije, regionalne turistične zveze in turistična društva, lahko 
uresničila svoje delovne programe le v priimeru, če bodo njihove pobude in 
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napore vsestransko podprle republiška in občinske skupščine, ki bi, kakor že 
rečeno, v tem letu morale preveriti svojo dosedanjo politiko za razvoj turizma, 
vključno tudi politiko do turističnih družbenih organizacij, ki so pomembna 
družbena sila v razvijanju in pospeševanju turizma kot gospodarske in rekre- 
acijske dejavnosti. 

Predsednik Tine Remškar : Ali želi besedo predstavnik Gospodarske 
zbornice SR Slovenije. (Da.) Besedo ima tovariš Zmago Likar. 

Zmago Likar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Informacija o mednarodnem letu turizma, čeprav v zgoščeni obliki, dovolj 
nazorno in prepričljivo dokazuje gospodarski pomen turizma v slovenskem 
gospodarstvu. Tudi v srednjeročnem programu gospodarskega razvoja republike 
Slovenije je turizem dobil ustrezno mesto in so poudarjene njegove razvojne 
možnosti in potrebe. Tako spoznanje temelji na dosedanjih gospodarskih 
dosežkih turističnega prometa v Sloveniji, kar zahteva določene premike tudi 
pri konkretnih odločanjih o vlaganjih v nove gospodarske naložbe v SR Slo- 
veniji. 

Glede na izreden pomen tranzitnega turizma za Slovenijo, bo nujno potrebno 
graditi in usposobiti cestno omrežje in ob njem trgovske, gostinske in druge 
lokale, da bomo sposobni tranzitnega turista zadovoljiti in iz te oblike turizma 
izvleči kar največji gospodarski učinek. Vendar sem prepričan, da bo treba 
ob tem v bližnji perspektivi dati prednost dograditvi nekaterih turističnih kra- 
jev oziroma ožjih območij. Samo taka, v določeni meri koncentrirana vlaganja, 
bodo lahko dala maksimalni ekonomski učinek, prav gotovo pa boljše učinke 
kot razdrobljena in neorganizirana investicijska vlaganja širom Slovenije. 

Ob sedanjem sistemu decentraliziranih sredstev, bo smotrna vlaganja težje 
doseči, ker neposredni interesi posameznega kolektiva niso vselej skladni s 
širšimi ekonomskimi interesi. Zato bi morale banke, ki bodo združevale tudi 
sredstva tistih gospodarskih organizacij, ki so se doslej malo zanimale za turi- 
zem, in ker so sredstva republike le minimalna, odigrati usmerjevalno 
funkcijo tako, da se za investicije razpoložljiva sredstva gospodarskih organizacij 
vlagajo skladno s predvidenim turističnim razvojem Slovenije. Menim, da bo 
pri tem posebno odločilna vloga in politika bank, saj je tako za banke, kot za 
druge gospodarske panoge, turizem danes zanimiv zaradi deviznega priliva. 

Kot ugotavlja že sama informacija, se prehod na nov način kreditiranja 
oziroma financiranja investicij, ki ga je prinesla gospodarska reforma, tudi na 
turističnem področju le počasi uveljavlja. Zato bodo za letošnjo turistično sezono 
prenočitvene kapacitete, in kapacitete za prehrano turistov, le malenkostno pove- 
čane. To dejstvo postavlja neposredno prizadete gospodarske panoge v izredno 
odgovoren in težaven položaj, saj smo obenem za mednarodno leto turizma 
odprli državne meje, kar bo hitro povečalo turistični promet. 

Obstoječe zmogljivosti in dejstvo, da so na razpolago relativno majhna sred- 
stva za nove kredite, je Gospodarska zbornica SR Slovenije upoštevala pri 
predlogu okvirnega akcijskega programa zbornice in tistih gospodarskih orga- 
nizacij, ki so neposredno vključene v turistični promet. Ta okvirni akcijski 
program v mednaroidnem letu turizma so predstavniki gospodarstva sprejeli na 
posvetovanju, ki sta ga skupno s komisijo za turizem Izvršnega sveta Skupščine 
SRS organizirali Turistična zveza Slovenije in zbornica. Program zbornice 
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zajema dejavnost zbornice in gospodarskih organizacij s področja gostinstva, 
trgovine, prometa, obrti, komunale in turistične agencije. 

Izhajajoč iz dosedanjih izkušenj, dosedanjih uspehov in napak ter iz objek- 
tivnih pogojev, programi naštetih gospodarskih dejavnosti predvidevajo tele 
najpomembnejše naloge: povečati kapacitete v gostinstvu, trgovini, obrti, pro- 
metu s pospešenim izkoriščanjem razpoložljivih sredstev, izboljšati zunanji, in 
notranji izgled poslovnih prostorov in kvaliteto storitev, posebno v gostinstvu, 
v obrti, v prevozu potnikov in pri PTT službi, utrditi solidnost v politiki cen, 
izpopolniti strokovno usposabljanje kadrov, pomnožiti splošno in komercialno 
turistično propagando, izboljšati založenost trgovine, prilagoditi, obratovalni 
čas v trgovini in storitveni obrti potrebam turistov, pravočasno obnoviti ceste 
v okviru razpoložljivih sredstev, urediti cestno prometno signalizacijo in znake 
za obvestila na cestah ter omogočiti pravilno delovanje komunalnih naprav. 
Skratka, v program so zajeta vprašanja, ki so odvisna pretežno od neposrednega 
prizadevanja posameznih delovnih kolektivov, to je vprašanje, ki jih je mogoče 
rešiti brez večjih dodatnih finančnih vlaganj. 

O sprejetem okvirnem programu je zbornica obvestila vse svoje člane z 
objavo programa v vestniku zbornice. O programih bodo ponovno razpravljali 
sveti panog, ki bodo s posameznimi nalogami bliže seznanili delovne kolektive. 
Zbornica bo s svojimi strokovnimi službami pri izvajanju programa nudila vso 
pomoč gospodarstvu. Pri tem se bo posluževala zlasti bazenskih strokovnih 
odborov, ki omogočajo neposreden stik s terciarnimi dejavnostmi. Razen dose- 
danjih oblik sodelovanja s člani bo uvajala tudi nove delovne oblike in metode, 
predvsem take, ki bodo v danem primeru in času najbolj primerne. 

Nekatera, v programu zajeta vprašanja, pa niso odvisna samo od delav- 
nosti zbornice in prizadevanj gospodarskih organizacij. Nujno potrebno bo, da 
se bodo v prizadevanja za čimbolj uspešno razvijanje turističnega prometa1 v 
mednarodnem turističnem letu vključile tudi občinske skupščine, saj je od nji- 
hove politike na področju prometnega davka in drugih družbenih obveznosti, 
od odobritve lokacij za začasne prodajalne, od splošne politike do poslovnih 
prostorov in od pravočasne zagotovitve sredstev za kolektivne komunalne stx>- 
ritve v veliki meri, odvisen turističen promet in ekonomski učinek turizma v 
letošnjem in v prihodnjih letih. Pričakujem, da bo današnja razprava v Skup- 
ščini spodbudila občine tudi v tej smeri. 

Kot je ugotovljeno že v sami informaciji, je Gospodarska zbornica SRS na 
svojem občnem zboru januarja letos sprejela sklep o obiranju posebnih sred- 
stev za financiranje splošne turistične propagande in informativne dejavnosti. 
V ta namen bodo prispevale sredstva gostinske in turistične gospodarske orga- 
nizacije, gospodarske organizacije notranje trgovine, prometa in dela obrti,, za- 
sebni gostilničarji ter obrtniki storitvenih dejavnosti. Gospodarstvo je s tem 
pokazalo, da se zaveda, da mora v pogojih gospodarske reforme sprejeti tudi 
neposredno skrb za financiranje določenih dejavnosti, ki so se doslej krile iz 
proračunskih sredstev. Ker pa smo zaradi neurejenega vprašanja financiranja 
splošne turistične propagande v lanskem letu ostali letos praktično brez pro- 
pagandnih materialov, je nujno pospešiti vsaj nekatere propagandne ukrepe. 
Pričakujemo, da bodo tudi sredstva za turistično propagando, ki jih zagotavlja 
republiški proračun, v kratkem na razpolago, da bi se čimprej lahko sprejeli 
konkretni enotni propagandni programi in bi se najbolj nujne akcije lahko 
pričele takoj izvajati. 

8 
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Dovolite mi, da v imenu prizadetega gospodarstva naslovim na ta zbor še 
eno prošnjo. V preteklih turističnih sezonah je bila tako v gostinstvu kot v 
trgovini preskrba turistov v mnogih primerih slaba. V veliki meri je bil temu 
vzrok tudi režim pri odkupu kmetijskih proizvodov od zasebnih kmečkih pro- 
izvajalcev. Prosim Skupščino, da na podlagi pooblastil temeljnega zakona o 
blagovnem prometu čimprej uredi odprta vprašanja blagovnega prometa s 
kmetijskimi proizvodi z ustreznim republiškim zakonom in pri tem upošteva 
specifične zahteve in potrebe preskrbe turistov. 

Predsednik Tine Eemškar : Informacijo je prav tako obravnaval 
odbor za trgovino, gostinstvo in turizem in predložil zboru pismeno poročilo 
ter predlog sklepov, ki ste ga prav tako prejeli. Ali želi poročevalec odbora 
dati še ustno obrazložitev. (Da.) Besedo ima tovariš Boris Butina. 

Boris Butina: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v 
nekaj besedah povzamem razpravo1 in ugotovitve na sejah našega odbora 
ter opozorim na nekatere naloge, ki jih 'bomo morali v letošnjem letu na tem 
področju opraviti. Z razglasitvijo letošnjega leta za leto mednarodnega turizma 
je Organizacija združenih narodov ustvarila izjemno priložnost za realizacijo 
najrazličnejših pobud posameznih vlad za nadaljnje zbliževanje med narodi, in 
razvijanje osnov za hitrejši razvoj mednarodnega turizma. Jugoslavija je bila 
v skladu s svojo politiko miroljubnega sodelovanja ena izmed pobudnic te 
akcije Združenih narodov, to pa nas obvezuje, da ukrenemo vse, kar je v danih 
razimerah mogoče in se s tem kar najbolj približamo smotrom, ki jih je Organi- 
zacija združenih narodov javno razglasila v svoji resoluciji. 

Nedvomno je eden izmed prvih takih ukrepov zakon, s katerim Jugoslavija 
v mednarodnem turističnem letu ukinja vize inozemskim turistom. Upravičeno 
lahko pričakujemo, da bo inozemski turistični promet na osnovi tega ukrepa 
v letošnjem letu še večji kot doslej. Mednarodni turizem, ki se je v zadnjih 
letih v Jugoslaviji, posebno pa v Sloveniji, izredno razvil, postaja vse bolj 
odločilen pohtični činitelj zbliževanja ljudi, -držav in narodov ter predstavlja 
izredno učinkovit način za medsebojno posredovanje družbenih, gospodarskih 
in kulturnih pridobitev. Zato je povsem razumljivo, da Jugoslavija in naša 
republika podpirata smotre, ki so Združene narodne vodili k razglasitvi letoš- 
njega leta za mednarodno leto turizma. 

SR Slovenija je bila že v začetku pobudnik politike odpiranja meja in 
spodbujanja mednarodnega turizma. Pobude naše republike so glede na njeno 
geografsko lego, njeno ekonomsko razvitost in glede na številno narodnostno 
manjšino v zamejstvu, prispevale k dobrim odnosom s sosednjimi deželami in 
k povečevanju inozemskega turizma v okviru celotne Jugoslavije. Izredno dobri 
rezultati sodelovanja in stikov s sosednjimi deželami nam kažejo, da je potrebno 
s tako začrtano politiko nadaljevati in z medsebojnim sporazumevanjem doseči 
že svobodnejše prelivanje turističnih tokov čez skupne meje, zlasti zato, ker 
imamo z našimi sosedi na turističnem področju številne skupne interese. 

Poleg političnega ima mednarodni turizem za nas tudi izredno velik eko- 
nomski pomen. Ekonomski učinek mednarodnega turizma v letu 1966 je znašal 
11 milijard dolarjev. Skupno z domačim turizmom je absorbiral 5% svetovne 
potrošnje, samo v Evropi pa je bilo realiziranih 74 % celotnega mednarodnega 
turizma. Za orientacijo Jugoslavije je izredno pomembna ugotovitev, da so 
danes evropski turistični tokovi usmerjeni proti jugu, predvsem proti Medi- 
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teranu. Teh tokov je vedno več, saj se z naraščanjem dohodka in prostega časa 
masa turistov vedno' bolj širi. 

Jugoslavija ima kot mediteranska država vse možnosti, da zajame del teh 
tokov. Slovenija, ki predstavlja poglavitna vstopna vrata v našo državo-, pa je 
glede na svojo geografsko lego in številne močne gospodarske centre v bližnjem 
zamejstvu že sedaj turistično najbolj frekventirana, kar ji daje možnost, da 
razvija vse zvrsti turizma tako stacionarnega v gorskih in obmorskih področjih 
ter v zdraviliških krajih kakor tudi tranzitni in izletniški turizem, ki postajata 
v zadnjih letih čedalje pomembnejši vir dohodkov našega turističnega gospo- 
darstva. 

Rezultati, ki smo jih v turističnem prometu dosegli v preteklem letu, to 
nedvomno potrjujejo. Kljub minimalnemu povečanju prenočitvenih zmogljivosti 
se je devizni priliv iz turizma povečal od 23 milijondov na 40 milijonov dolarjev 
v lanskem letu. Z deviznimi dohodki od inozemskega turizma je v preteklem 
letu Slovenija pokrila celotni deficit blagovne menjave s tujino. Tudi vsako*- 
letno skokovito povečanje prehodov inozemskih potnikov čez državno mejo 
v naši republiki, kakor tudi visoke stopnje porasta inozemskih gostov in pre~ 
nočitev nam potrjujejo1, da imamo v razvijanju mednarodnega turizma velike 
možnosti. Prehodi inozemskih potnikov so v obdobju od leta 1960 do< leta 1966 
porasli od 1,5 milijona na okoli 23 milijonov prehodov ali za 16-krat, število 
inozemskih gostov in prenočitev pa je v tem obdobju raslo za okoli 25'% letno. 

Ce primerjamo 14,5 milijona prehodov inozemskih potnikov v rednem 
prometu čez meje v naši republiki s 624 tisoč inozemskimi gosti, kolikor smo 
jih v preteklem letu registrirali v naših gostiščih, lahko ugotovimo, da se je le 
vsak 23 inozemee ustavil čez noč v Sloveniji, ostali pa so bodisi tranzitirali na 
poti v druge turistične kraje v Jugoslaviji, ali pa so se kot izletniki še istega 
dne vrnili čez mejo. Že ta podatek prepričljivo dokazuje, da je že sedaj Slo*- 
venija v okviru jugoslovanskega turističnega prometa tranzitno področje, močno 
pa se je uveljavil tudi izletniški turizem. Odprte meje in močni, centri onstran 
meja, pa tudi zelo razvit maloobmejni promet nam dajejo velike možnosti za 
povečanje dohodkov iz tranzitnega in izletniškega turizma. Te možnosti so se 
po ukinitvi viz in uveljavitvi reforme, ko je postalo naše trgovsko blago še 
zanimivejše za inozemee, močno povečale, kar dokazujejo podatki Narodne banke 
O1 deviznem prilivu v Sloveniji. Delež deviz od maloobmejnega prometa in od 
prodaje blaga za devize čedalje bolj raste, tako da je v preteklem letu dosegel 
okoli 30'% celotne devizne menjave iz turizma. 

Spričo takega razvoja turizma se v Sloveniji, v turistični graditvi ne more^ 
mo omejiti samo na dograjevanje nekaterih že znanih turističnih centrov in 
na krepitev zgolj stacionarnih zmogljivosti, ker1 se turistični promet odvija na 
mnogo širšem prostoru. Vzporedno s stacionarnim turizmom moramo hitreje 
razvijati tudi zmogljivosti, ki. so namenjene tranzitnemu in izletniškemu tu- 
rizmu. 

Tako v letošnjem letu kot v bodoče bo zato eno od osnovnih vprašanj, 
kako zadržati za daljši ali krajši čas v Sloveniji čim več turistov, ki vsako leto 
prihajajo v Jugoslavijo'. Nedvomno je to vprašanje tesno povezano z našimi 
gostinskimi, trgovinskimi, obrtnimi in 'drugimi zmogljivostmi. Že ob spreje- 
manju skupščinskih stališč o problematiki razvoja turizma v letu 1964 je Skup- 
ščina ugotovila, -da izgradnja turističnih kapacitet zaostaja za možnostmi, ki jih 
omogoča inozemski turizem. Tudi po reformi, z investicijami v turizmu zaosta- 
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jamo za predvidevanji srednjeročnega plana razvoja Slovenije, na osnovi katerih 
bi morali letno povečati posteljni fond za okoli 2500 ležišč. V ilustracijo' naj 
navedem, da so v sosednji Hrvatski samo na področju Istre in Kvarnerja v letih 
1965 in 1966 vložili v turiz>em čez 12 milijard S din in s temi investicijami pove- 
čali zmogljivosti za okoli 4000 ležišč. Predvidevajo pa, da bodo v letošnjem 
letu na tem področju vložili okoli 30 milijard starih dinarjev in povečali stacio- 
narne zmogljivosti za okoli 9000 ležišč. 

Te podatke navajam zaradi primerjave turističnih naložb v naši republiki. 
V preteklih dveh letih smo v Sloveniji investicirali v celotno slovensko turistično 
gospodarstvo' okoli 11 milijard S dinarjev in s temi vlaganji pridobili 1000 novih 
ležišč. V letošnjem letu pa predvidevamo investicije v višini 6 milijard starih 
dinarjev, s čimer bomo pridobili okoli 600 novih ležišč. 

To zaostajanje ni samo rezultat nezadostnih vlaganj v preteklem obdobju 
in nekaterih še neurejenih vprašanj financiranja in kreditiranja turistične 
dejavnosti, temveč tudi posledica premajhne usmeritve Slovenije in celotnega 
slovenskega gospodarstva v turizem, prav tako pa tudi posledica velike raz- 
drobljenosti sredstev v turizmu in v ostalem gospodarstvu delujočih organizacij. 

S spremenjenim deviznim režimom in s povečanjem retencijske kvote se 
je sicer povečal interes poslovnih bank in gospodarstva za turizem, vendar 
razpršenost teh sredstev na veliko število turističnih gospodarskih organizacij 
onemogoča najemanje bančnih in inozemskih kreditov za večje naložbe. Zato 
bo potrebno v turističnem gospodarstvu razdrobljena sredstva združevati v 
okviru posebnih organizacij, ki bodo pritegnile tudi sredstva drugih gospodar- 
skih dejavnosti in poslovnih bank in ki bodo omogočile obsežnejše naložbe 
v turizmu. 

Razen tega so večje investicije v turizem močno povezane s konceptom 
bodočega razvoja. V tem pogledu bosta tako študija o možnostih razvoja tu- 
rizma v Sloveniji, kakor tudi regionalni prostorski plan Slovenije, ki sta v 
izdelavi, vnesla jasnejšo orientacijo'. Poleg teh planov pa bi morale tudi občine 
izdelati plane razvoja turizma za posamezna turistična območja. 

Spričo vsega povedanega lahko ugotovimo', da obstoječe hotelske, gostinske 
in druge turistične zmogljivosti, tako glede številnosti kot glede kvalitete 
zaostajajo za povpraševanjem. Se posebej pa zaostajamo v izgradnji gostišč, ki 
so namenjena tranzitnemu in izletniškemu turizmu. Čeprav smo v zadnjih 
letih povečali nastanitvene zmogljivosti v nekaterih glavnih tranzitnih središčih, 
kot so Ljubljana, Maribor in Postojna, problemom tranzitnega turizma doslej 
nismo posvečali dovolj pozornosti,. V prenočiščih, motelih, gostiščih, penzionih in 
kampingih je bilo leta 1965 enako število ležišč kot leta 1960, čeprav se je 
število prehodov vozil in potnikov čez 'državno mejo v Sloveniji povečalo v tem 
obdobju za 11-krat. V preteklem letu se je število zasebnih gostiln povečalo za 
okoli 200, kar je znaten napredek, vendar smo s tem komaj neznatno presegli 
število zasebnih gostiln, ki smo jih že imeli leta 1960. Zato odbor meni, da bi 
morali še nadalje z ustrezno davčno in kreditno politiko spodbujati rast zaseb- 
nega gostinstva. Tudi mreža trgovin in najrazličnejših servisov, ki postajajo 
posebno v Sloveniji vse pomembnejši člen v turističnem prometu, ni dovolj 
razprostranjena. Devizni priliv iz maloobmejnega prometa, izletnega turizma in 
prodaje blaga inozemcem za devize bi bil lahko večji, če bi inozemski gostje 
imeli na razpolago več tovrstnih storitev in če bi bila naša trgovina bolje zalo- 
žena s kvalitetnim 'blagom. 
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Tuđi neprimerne ceste postajajo vse večja ovira za razvoj turističnega 
gospodarstva. Zato bi morala naša cestna podjetja letos poskrbeti vsaj za redno 
vzdrževanje cest in odpraviti ozka grla zlasti na nekaterih najbolj obremenjenih 
odsekih, ki so že v lanskem letu povzročali zastoje v prometu. 

Vsi našteti podatki in problemi dokaj zgovorno dokazujejo, da je turizem 
kompleksna dejavnost, v kateri morajo sodelovati tako gospodarske kot nego- 
spodarske dejavnosti, pa tudi vse prebivalstvo. Vendar ta proces vključevanja 
pri nas zaostaja za potrebami vse bolj naraščajočega inozemskega turizma. Pro- 
blem torej ni toliko v tem, da ni, interesa za naše turistične storitve, temveč 
nasprotno v tem, da splošno vzdušje, obseg in kvaliteta naših gostinskih, trgo- 
vinskih, obrtnih in drugih storitev še ni prilagojena zahtevam inozemskega 
in domačega turista. Zato je bila glavna ugotovitev odbora prav v tem, da bi 
bilo potrebno v letošnjem mednarodnem letu turizma izkoristiti, vse obstoječe 
možnosti, da bi se vse naše prebivalstvo, turistične in družbene organizacije, 
občinske skupščine in gospodarstvo aktivno vključili in angažirali, za odpravlja- 
nje pomanjkljivosti, ki jih iz leta v letu ugotavljamo in da bi se vsi činitelji 
družbenega življenja močneje angažirali za povečanje osnov turističnega go- 
spodarstva. Povsem razumljivo je, da je takšno delovno vzdušje možno ustvariti 
le z najširšo mobilizacijo in reševanjem številnih na videz nepomembnih, v 
resnici pa za turiste zelo važnih vprašanj. Ta vprašanja so odnos do gostov, 
gostoljubje, obvestila in opozorila, ki turistom omogočajo orientacijo, urejanje 
turističnih krajev, razlaga kulturnih, naravnih in zgodovinskih znamenitosti, 
prilagoditev delovnega časa potrebam in navadam turistov, kulturne in športne 
prireditve in podobno, kar vse lahko bistveno vpliva na boljše ali slabše počutje 
naših gostov. 

Kot smo danes že slišali, sta Turistična zveza Slovenije in Gopodarska 
zbornica SR Slovenije že sprejela svoje programe dela in na zboru turističnih 
delavcev v Ljubljani 8. februarja letos seznanile javnost z akcijami, ki jih bodo 
v letošnjem mednarodnem letu organizirali. 

Poleg že navedenih činiteljev terjajo naloge v zvezi z mednarodnim letom 
turizma tudi večjo angažiranost občinskih skupščin, kot je bilo danes že ne- 
kajkrat poudarjeno. V večini primerov so občinske skupščine pravilno ocenile 
pomen turizma za gospodarski razvoj svojih področij, vendar njihovi ukrepi 
in politika na področju obdavčevanja, določanja namembnosti lokalov in izda- 
janj lokacij, komunalne ureditve, turistične propagande, izdelave turističnih 
programov razvoja in podobno' še ni povsem ustrezna takemu pospeševanju 
turizma. Zato., bi bilo potrebno, da občinske skupščine na svojih zasedanjih 
obravnavajo pomen in naloge v zvezi z mednarodnim turističnim letom, pri 
čemer naj bi se angažirali tudi republiški poslanci, s svojimi ukrepi pa naj 
občinske skupščine spodbujajo in podpirajo nadaljnje širjenje mreže družbe- 
nih in zasebnih gostišč, posebno ob tranzitnih poteh in na izletniških točkah 
ter na področju maloobmejnega prometa. 

Tovarišice in tovariši poslanci! O informaciji o mednarodnem letu turizma 
in o sklepih v zvezi z nalogami na področju turizma v letošnjem letu je 22. t. m. 
razpravljal tudi Gospodarski zbor in jih sprejel. Zato na osnovi, obrazložitve, 
današnje razprave in razprave v odboru predlagam, da sklepe o nalogah v 
mednarodnem letu turizma v enakem besedilu sprejme tudi naš zbor. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želd besedo? Besedo ima 
poslanka Kristina Lovrenčič. 
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Kristina Lovrenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dejstvo, da 
smo lani registrirali skoraj 24 milijonov prehodov inozemcev čez mejne prehode 
v Sloveniji, da letos predvidevamo, da bo število teh prehodov poraslo na okoli 
35 milijonov, daje napoved Turistične zveze Jugoslavije, da bo letos prišlo v 
Jugoslavijo 10 milijonov tujih avtomobilov, ki bodo nad 90 "/o prestopih mejo 
v Sloveniji, postavlja ravno pred našo republiko na področju turizma zelo po- 
membne naloge. V svoji razpravi bi se želela dotakniti predvsem problema 
cest, kot primarnega faktorja za odvijanje turističnega prometa. 

Pri tem želim poudariti, da pozdravljam današnjo razpravo o nalogah v 
mednarodnem letu turizma v naši Skupščini, mislim pa, da smo z njo nekoliko 
v zamudi, čeprav obenem vem, da so nekatere organizacije, ki delujejo v tu- 
rizmu, že sprejele svoje programe in z njimi seznanile slovensko javnost ter jih 
tudi začele izvajati. Razprava o nalogah turizma v letošnjem letu bi morala biti 
prej zlasti zato, ker bo ta razprava morala imeti tudi svoj praktični odraz. 
Preden se bodo praktični rezultati te razprave odrazili na terenu, pa bo minilo 
še nekaj časa, danes pa smo močno že ob koncu februarja in začetek turistične 
sezone se že močno približuje. 

Dejstvo je, da so letos naše ceste z izjemo nekaj magistralnih cest, ki so 
novejše in ki so se precej dobro upirale letošnji zimi, še posebej slabo priprav- 
ljene na turistično sezono. Nekatere druge ceste, ki niso nič manj pomembne 
za turizem, kot je na primer cesta Šentilj—Ljubljana in še nekatere druge 
ceste v vzhodnih delih Slovenije, pa so v obupnem stanju. Skupina poslancev 
je sicer zastavila poslansko vprašanje, kaj ibo s temi cestami, vendar v vsakem 
primeru, tudi če bodo sredstva za popravilo teh cest zagotovljena, bo to trajalo 
precej časa. Sedaj je konec februarja, če pa bo prišel še kakšen mrzel val, se 
bo začetek popravil zavlekel do aprila ali maja, takrat pa se bo že začela 
turistična sezona. Kako pa je s popravilom cest sredi turistične sezone, pa vsi, 
ki. se vozite po teh cestah, veste. Nekateri so sicer mnenja, da ne potrebujemo 
preveč hitrih cest, ker ima Slovenija že tako tranzitni značaj, hitre ceste, pa bi 
to še poudarile. Prav tako pa naše ceste ne smejo prenesti samo počasni promet, 
kajti takrat bodo sicer turisti enkrat prišli, drugič pa jih ne bo več. Zato mislim, 
da bi ne glede na ta mnenja, naše ceste morale biti urejene tako, da se bomo 
tudi na tem področju lahko dostojno predstavili inozemcem, v mednarodnem 
letu turizma. Strinjam se tudi z mnenjem, da slovenske ceste ni,so samo sloven- 
ski turistični in splošno prometni problem, temveč je to tudi jugoslovanski 
problem. Zato bi ga toliko bolj bdlo treba neodložljivo rešiti. Ta problem pa ne 
bomo rešili z izgradnjo ene ali dveh magistralnih cest, ki bodo dejansko po- 
peljale turiste iz severne meje ali pa od zahoda skozi Slovenijo drugam, temveč 
bi morali svojo pozornost posvetiti tudi tistim cestam, ki bodo popeljale tran- 
zitne turiste do nekaterih naših prirodnih, kulturnih in zgodovinskih znameni- 
tosti. V preteklih letih smo po mojem mnenju dosti grešili s tem, da smo se 
predvsem usmerili na stacionarni turizem, tisti turisti, ki pa so samo tranzitirali 
Slovenijo, nas pa niso zanimali, ker smo bili mnenja, da nam ti turisti ne pri- 
našajo dovolj. 

Ze številka, ki sem jih uvodoma povedala, kažejo, da mora ravno Slovenija 
na tranzitni turizem še posebej računati, in da mora računati, tudi z dohodki, 
ki jih ta zvrst turizma prinaša. Seveda je poleg urejenega omrežja cest, ki 
bodo iz magistrale popeljale turista do neke znamenitosti potrebno tudi to, da so 
tam primerno opremljeni, gostinski in drugi turistični objekti, ne pa da je ob 
takem prostoru samo ena vaška gostilna, kjer nič ne dobiš. Veliko več pozornosti 
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moramo posvetiti propagandi in informacijam; tu mislim na to, da bi imeli vsaj 
nekaj prospektov ali publikacij, in da bi si tudi z zelo enostavnimi sredstvi 
prizadevali tudi turiste čimbolje informirati. Obvestila na cestah bi morala 
turista bolj opozarjati, kjer se lahko ustavi in kaj si lahko ogleda. Ce na primer 
vzamemo cesto Maribor—Ljubljana, lahko trdimo, da je obveščanje in ozna- 
čevanje zelo slabo. Rimske izkopanine v Šempetru so tako skrite, da moraš že 
kot domačin za njih posebej vedeti, da jih lahko najdeš, kaj šele da bi jih našel 
kak drug turist. Ta opozorila in obvestila pa ne bi smela biti tam, kjer se 
cesta odcepi, ampalk že precej prej. 

Nadaljnje vprašanje, o katerem bi morali, razpravljati, je dejstvo, da še 
vedno ni prodrla misel, da je turizem zelo donosna gospodarska dejavnost in da 
se tega zelo malo zavedajo tudi tiste gospodarske organizacije, ki imajo od turi- 
stičnega prometa neposredne koristi. To je prišlo zlasti do izraza pri vprašanju 
financiranja splošne turistične propagande. Gospodarska zbornica se že dokaj 
časa bori, da bi se zagotovila sredstva za to propagando. Ta sredstva naj bi dali 
tisti, ki imajo neposredno korist od turizma, torej v turizmu delujoče delovne 
organizacije, občine in vsa republika, pa vendar je bilo potrebno ogromno 
borbe, da se je to financiranje izpeljalo. Ravno v tej turistični zavesti močno 
zaostajamo za turistično razvitejšimi zahodnimi deželami, imam pa občutek, 
da bomo začeli počasi zaostajati tudi za vzhodnimi deželami. Če tu vzamemo 
za primer samo turistično propagando, ki se je že precej časa pred turistično 
sezono pojavljala v velikih zahodnoevropskih časopisih s strani Poljske, Češko- 
slovaške, Bolgarije, Madžarske in drugih vzhodnih držav in to primerjamo z 
našim nastopom na teh tržiščih, potem lahko ugotovimo, da se zanašamo na to, 
da bodo pač turisti vedno- sami od sebe prihajali k nam zato, ker imamo Ja- 
dransko morje in lepe planine. Čeprav je to sicer neka realna osnova našega 
turizma, se lahko prav zaradi pomanjkljive propagande turistični tokovi obr- 
nejo drugam. 

Ker je turizem za Slovenijo lahko prav tako pomemben kot industrija, bi 
morah o njem dosti več razpravljati in to ne načelno, saj v načelu se vsi stri- 
njamo, da je turizem za nas zelo pomembna dejavnost, konkretno pa tega zelo 
malo uresničimo-. Ta konkretna, praktična prizadevanja bi morala prežeti tako 
občinske skupščine, da bi na svojem območju vodila ustrezno turistično politiko, 
kakor tudi delovne organizacije, ki bi se morale končno zavedati, da prav njim 
turizem prinaša največje koristi. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepov o na- 
logah v mednarodnem letu turizma. 

Prekinjam sejo in predlagam 25 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo zbora in prehajamo na 
13. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti. 
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Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi tovariš Tomo Martelanc 
predlog še ustno obrazložiti? (Da.) 

Tomo Martelanc: Bistvo predloženega zakona je združitev večjega 
■dela sredstev, ki jih republika namenja za financiranje in pospeševanje kultur- 
nih dejavnosti. Vendar pri tem ne gre samo za mehanično združevanje sredstev, 
temveč tudi. za novo kvaliteto sistema financiranja na področju kulturnih de- 
javnosti. Predlagana ureditev omogoča enotnejše financiranje in s tem tudi 
jasnejše in preglednejše uresničevanje politike republike na področju kulture. 

Doslej je repiiblika financirala posamezne kulturne dejavnosti, zlasti pa 
dejavnosti nekaterih osrednjih kulturnih zavodov, v glavnem i.z dveh virov; za 
redno dejavnost je skrbel republiški sekretariat za prosveto in kulturo, za iz- 
redne akcije pa je dodeljeval sredstva sklad za pospeševanje kulturnih dejav- 
nosti. Tako je republika večji del svojih sredstev, če pri tem odmislimo sredstva, 
ki so namenjena preko sklada za pospeševanje založniške dejavnosti in pa sklada 
za pospeševanje filmske dejavnosti, usmerjala pravzaprav po dveh tirih, kar 
prav gotovo ni bilo docela smotrno. 

Menimo, da bi bilo zato v prihodnje racionalneje, če te dejavnosti ne bi 
obravnavali ločeno', pač pa bi jo financirali iz enotnega vira, saj so posamezne 
izredne akcije praviloma tesno povezane z redno dejavnostjo. Tako bi se v 
prihodnje v skladu zbirala tudi tista sredstva, s katerimi, je doslej razpolagal 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo. To so sredstva za redno dejavnost 
republiških kulturnih zavodov, za financiranje strokovnih društev in družbenih 
organizacij s področja kulture ter sredstva za odkup likovnih umetnin. Vsa ta 
sredstva, ki so se prav tako kot sredstva sklada za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti istekala iz republiškega proračuna, naj bi odslej združeval v smislu 
predloženega zakona sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti. 

V skladu z zakonom ter s sprejetim statutom in merili pa bi s temi sred- 
stvi upravljal upravni odbor sklada. Tako bi novi upravni odbor sklada kom- 
pleksno obravnaval naloge na področju kulture, učinkoviteje bi lahko sprem- 
ljal in usklajeval kulturne dejavnosti v vsej Sloveniji ter na ta način uspešneje 
vplival na izvajanje 'družbenega načrta in programa kulturne politike. Zato 
bi bilo prav, če bi pri sestavi novega upravnega odbora, ki naj bi zdaj štel 
skupaj 15 članov, imeli pred očmi vsa kulturna področja kakor tudi regionalna 
območja. 

Glede predlaganih amandmajev k 6., 7., 8. in novemu 13.a, oziroma 11.a 
členu izjavljam, da se Izvršni, svet z njimi strinja in jih sprejema. 

Predlagam zato v imenu Izvršnega sveta, da Republiški zbor sprejme pred- 
loženi zakonski predlog. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za prosveto in kulturo in pa zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru 
pismeno poročala. Ali želita dati še ustno poročilo? (Ne.) Začenjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 
na glasovanje. 

Prosim, kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kultur- 
nih dejavnosti. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje o predlogu zakona o dopolnitvi, zakona o izterjevanju terjatev zdravstvenih 
zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil dr. Branka Premroua. Zeli ta besedo? (Ne.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru pismeni poročili. Želita še 
ustno poročati? (Ne.) Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne, zaključujem razpravo in 
dajem predlog zakona na glasovamje. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o izterjevanju zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge 
zdravstvene storitve. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje o spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1968. 

Spremembe finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 196.6 
je Skupščini SR Slovenije predložil upravni odbor sklada in je za svojega pred- 
stavnika določil Mirka Tuška. Ali želi besedo? (Ne.) 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je bilo skupaj z vabilom za sejo poslano 
Izvršnemu svetu. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Toma 
Martelanca. Ali želi besedo? (Ne.) 

Spremembo finančnega načrta je v Skupščini obravnaval odbor za prosveto 
in kulturo, ki je dal pismeno poročilo. Ali želi dati še ustno'? (Ne.) Ali. želi besedo 
predstavnik zakonodajncMpravne komisije? (Ne.) Zato pričenjam razpravo. Pro- 
sim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka O' so- 
glasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 
1966. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje o predlogu zakona o prenehanju višje gospodin j ske šole v Grobljah in nje- 
nega internata. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Toma Martelanca. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog zakona o prenehanju Višje gospodinjske šole v Grobljah in njenega 
internata je rezultat prizadevanj za bolj smotrno ureditev visokošolskega študija 
v naši republiki v duhu zahtev družbene reforme. Ze dalj časa ugotavljamo, da 
sedanja struktura našega visokega šolstva ne ustreza zahtevam in potrebam 
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našega gospodarstva in družbenih služb, zato se je potrebno čimprej lotiti od- 
pravljanja posledic dosedanjega ekstenzivnega razvoja tudi na tem področju. 

S tem problemom se širše ukvarja in ga proučuje posebna skupščinska 
komisija za proučitev visokega šolstva. Predlog zakona je zato le delni ukrep, 
ki pa je glede na položaj, v katerem se je znašla višja gospodinjska šola, docela 
upravičen in utemeljen. V obrazložitvi je povedano, da je večina razlogov, ki 
je pred leti govorila v prid ustanovitve te šole, zdaj prenehala veljati,. Dosedanje 
število diplomantk višje gospodinjske šole presega potrebe večjih osnovnih šol, 
ki lahko polno zaposle učiteljice gospodinjstva, zlasti odkar je revidirani pred- 
metnik in učni načrt za osnovno šolo zmanjšal število učnih ur za pouk gospo- 
dinjstva le na eno uro obveznega pouika v sedmem in osmem razredu. Hkrati 
pa upada tudi število vpisanih študentov na to šolo, kar podražuje stroške šo- 
lanja preko racionalne mere. Na nazadovanje vpisa vplivajo še posebno težave 
diplomantov šole, ki so kot predmetni učitelji samo enega predmeta morah 
skoraj redno poučevati še druge predmete, za katere niso usposobljeni, poleg 
tega pa so v zadnjih letih težko dobili ustrezno zaposlitev na osnovnih šolah. 

V času 12-letnega delovanja je šola izobrazila znatno število predmetnih 
učiteljic za osnovne šole. Od vpisanih 344 rednih in 98 izrednih slušateljic jih 
je doslej diplomiralo 273, od tega 54 izrednih študentk. Ko bedo diplomirale 
tudi tiste, ki še študirajo, bo število diplomantk gotovo preseglo 300. To> število 
daleč presega potrebe po predmetnih učiteljicah gospodinjstva v naši republiki, 
česar se zavedajo tudi diplomantke te šole. Zaradi tega te ponovno študirajo 
na stopnji višje šole; konkretno na Pedagoški akademiji v Ljubljani kar 86 
diplomantov višje gospodinjske šole. Večina od njih študira kot izredni štu- 
dentje, da se usposobijo za pouk še enega predmeta na osnovni šoli. Spričo 
takega položaja je republiški sekretariat za prasveto' in kulturo podrobneje 
proučil smotrnost nadaljnjega obstoja in delovanja Višje gospodinjske šole v 
Grobljah. Od marca 1966. leta, ko je republiški sekretariat izdelal prvo infor- 
macijo o položaju šole, do danes, je bilo več sestankov in posvetovanj, na ka- 
terih so sodelovali razen predstavnikov šole in republiškega sekretariata tudi 
drugi zainteresirani organi in organizacije. Maja 1966. leta je o višji gospodinjski 
šoli razpravljala tudi skupščinska komisija za proučitev visokega šolstva in 
predlagala, da zavod preneha z delom. 

Ob predlogu za ukinitev višje gospodinjske šole se zelo pogosto1 javlja 
mišljenje, naj bi ta šola začela izobraževati strokovnjake za področje turizma, 
prehrane in potrošnje nasploh. Te razprave skušajo 'dokazati, da z ukinitvijo 
višje gospodinjske šole ukinjamo tudi družbeno skrb za to širše področje druž- 
bene dejavnosti. Zato je treba poudariti, 'da obstaja ali ukinitve višje gospodinj- 
ske šole nikakor ne moremo poistovetiti s skrbjo za to izobraževalno poidročje, 
saj te naloge v tako* širokem smislu višja gospodinjska šola doslej sploh ni 
opravljala. 

Predlogi, da bi rešili problem višje gospodinjske šole z razširitvijo njene 
izobraževalne dejavnosti, na področju potrošnje, prehrane in turizma pa niso 
realni. Prvič, ker prizadeti dejavniki niso pokazali pripravljenosti, da takšno 
novo dejavnost vsaj delno financirajo, in drugič, ker ni utemeljenih raziskav 
o smotrnosti izobraževanja kadrov za ta področja na posebni višji šoli. Potrebe 
po izobraževanju kadrov, ki bi se ukvarjali z vprašanji sodobne prehrane, 
potrošnje in turizma, so vsekakor prisotne in jim bo potrebno v prihodnje po- 
svetiti vso pozornost. Zlasti bi se bilo potrebno lotiti znanstvenega raziskovanja 
na področju prehrane, kar pa naj bi bila naloga ustrezno usposobljene insti- 
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tuci je, fakultete ali pa inštituta. Menimo, da bi zato v prihodnje lahko prevze- 
mala raziskovanje problemov sodobne prehrane biotehniška fakulteta v sodelo- 
vanju z drugimi, ustreznimi institucijami tega področja. 

S prenehanjem višje gospodinjske šole bi pridobili prostore za ublažitev 
trenutne prostorske stiske pri nekaterih drugih visokošolskih zavodih, zlasti 
pri pedagoški akademiji. Poslopje in inventar višje gospodinjske šole bi lahko 
prevzela Biotehniška fakulteta v Ljubljani, kar je glede na dobro opremljene 
laboratorije, pa tudi na neposredno bližino bližnjih poskusnih posestev, zelo 
ugodno za študij agronomije in pa živilske tehnologije. S tem pa bi biotehniška 
fakulteta sprostila večje število prostorov v stavbi na Krekovem trgu številka 1, 
ki bi jih prevzela pedagoška akademija. Tako bi delno olajšali sedanje težave, 
ki jih ima pedagoška akademija, ko je prisiljena poučevati v neustreznih stav- 
bah v raznih .delih mesta. Pripomniti velja, da se s tako ureditvijo strinjajo 
tako pedagoška akademija kot biotehniška fakulteta kakor tudi Univerza v 
Ljubljani. 

Iz vsega navedenega izhaja, da sedanji način izobraževanja učiteljic gospo- 
dinjstva na posebni višji šoli ne ustreza več niti glede na družbene potrebe po 
teh kadrih niti glede na smotrno in učinkovito porabo sredstev za financiranje 
visokega šolstva. Zato predlagam, da upoštevajoč amandma k 4. členu predloga, 
zbor sprejme predloženi zakon. Hvala lepa! 

Predsednik Tine Reniškar : Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta 
dala zboru pismena poročila. Želita morda še kaj ustno, dodati? (Ne.) Prosim, 
kdo želi besedo? Prosim. 

Marija Ivko.vič : Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona o 
prenehanju Višje gospodinjske šole in njenega internata v Grobijah nas po- 
stavljata pred dilemo, čeprav načelno nisem proti ukinitvi te šole, posebno 
glede na profil (diplomantov, ki jih je vzgajala, skladno z zakonom in pa z no- 
tranjo ureditvijo šole. Nikakor pa se ne bi mogla strinjati, da bi z ukinitvijo 
te šole zapostavili ali celo začasno prenehali, z vzgajanjem tovrstnih kadrov, 
vendar s profilom, ki bi ustrezal današnjim potrebam. Neustrezen profil se- 
danjih diplomantk nam je nov dokaz o dosedanjem ozkem gledanju in neracio- 
nalnosti ekstenzivnega širjenja šolske in visokošolske mreže. Tudi če ne bi 
prišlo do spremenjenega predmetnika v osemletkah, bi se ta ozkost kaj kmalu 
pokazala v posledicah. 

Obrazložitev k predlogu zakona jasno opredeluje, kakor tudi 4. člen tega 
predloga, da poslopja, inventar in drugo premoženje Višje gospodinjske šole in 
njenega internata prevzame biotehniška fakulteta v Ljubljani, medtem ko to 
v tekstu zakona ni določneje odrejeno. 

Odbor za prosveto in kulturo našega zbora je osvojil to spremembo, ki 
prevzem premoženja s konkretnega nosilca prenaša na širši, pojem »za potrebe 
visokega šolstva«. Vsekakor mi je bolj sprejemljiv zakon v prvotnem besedilu, 
kjer točno opredeljuje, kdo bo prevzemnik, vendar mi za to spremembo niso 
poznani razlogi. 

Z razpravo o prenehanju Višje gospodinjske šole v Grobljah smo se hote 
ali nehote dotaknili problema, ki globlje posega v našo družbo, kot smo to vse 
do nedavnega mislili. Strinjam se z ugotovitvijo, da je že sedaj problematično, 
kako zaposliti diplomantke višje gospodinjske šole, ker je bil njen program 
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vzgajanja usmerjen le v zadovoljevanje ene vrste potreb, to se pravi usposab- 
ljanja učiteljic gospodinjstva na osnovnih šolah. V programu razvoja SR Slo- 
venije do leta 1970 smo zavzeli tudi določena stališča o otroškem celodnevnem 
varstvu in drugih družbenih službah. Ali smo res kos vsem tem nalogam, če ne 
bomo imeli primernih kadrov, ki bi se bavili tako s pripravljanjem, kot s študi- 
jem prehrane in potrošnje? Vemo za vrsto potreb, ki pa nerešene vplivajo tako 
na zdravstveno stanje otrok kot celotnega prebivalstva, pa tudi na druge na 
videz manj pomembne stvari, ki pa so> velikega pomena za našo družbo. Pojavlja 
se vprašanje, kdo bo usmerjal potrošnjo naših gospodinjstev, kar postaja z vsa- 
kim dnem vse večja nujnost, zlasti, če pravimo, da je družina steber družbe. 
Zaradi hitrega tempa našega življenja se nam žal dostikrat zamaje marsikakšen 
od teh stebrov; posledice tega pa se odražajo največ na otrokih in na dorašča- 
joči mladini. Zaradi tega vedno znova govorimo> o potrebnih vzgojnih zavodih, 
o prevzgoji ipd., čeprav vemo, da za te namene nimamo sredstev, vsaj ne dovolj. 

Končno smo sedaj tudi v letu turizma, o čemer smo že na tej seji razprav- 
ljali. Tudi v tem primeru se bolj kot kdajkoli pojavljajo vprašanja, ali bodo 
naši kadri kos nalogam in kako je s proučevanjem tržišča in potrošnje nasploh. 
Zato menim, da z zakonom o prenehanju te šole ne bomo rešili drugega, kot 
da zmanjšamo dosedanjo ekstenzivnost visokega šolstva, kar je brez dvoma 
tudi napredek. Vsi dosedanji problemi pa še ostajajo in nas še bolj obvezujejo, 
da jim posvetimo več pozornosti. Menim, da bo o teh problemih treba poslušati 
tudi glas in mnenje pristojnih fakultet, kar je bilo navedeno tudi v obrazložitvi, 
ki posredno ah neposredno proučujejo vprašanje usmerjanja prehrane kakor 
tudi celotne potrošnje. 

Prenehanje višje gospo<dinjske šole naj zato pomeni kvalitetnejšo pripravo 
za vzgajanje takih kadrov s tega področja, ki so naši družbi potrebni, ker se 
ta s prenehanjem te šole nikakor ne sme umikati aktualnim potrebam in pro- 
blemom. 

Načelno se, kot sem to že omenila, z zakonom o prenehanju višje gospo- 
dinjske šole in internata strinjam. Ne strinjam pa se z dodatno spremembo 
glede prevzema premoženja. Kolikor se mi ne pojasni, zakaj in na osnovi 
česa je prišlo do spremembe v 4. členu predloga zakona, da se premoženje do- 
sedanje višje gospodinjske šole, namesto neposredno Biotehniški fakulteti na- 
meni za potrebe celotnega visokega šolstva, se lahko tudi drugače opredelim. 
Ker pa mi ti razlogi niso poznani, se seveda strinjam s prvotnim besedilom 
predloga zakona in bi zato prosila za pojasnilo. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Drago Seliger. 

Drago Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! Naš odbor je dobil 
obrazložitev, kot smo jo dobili vsi. To isto obrazložitev smo slišali tudi danes, 
ko jo je dal tovariš Tomo Martelanc. 

Tovarišica sprašuje, zakaj smo predlagali spremembo 4. člena predloga 
zakona. Najprej je tak amandma dal že sekretariat za zakonodajo Izvršnega 
sveta; mislim, da iz formalnih razlogov. Naš odbor pa je ta amandma dal iz 
vsebinskega razloga, kajti, čeprav nismo proti temu, da dobi ta sredstva Bio- 
tehniška fakulteta, smatramo, da moramo še pred sprejetjem končne odločitve 
imeti pred seboj izdelan program uporabe navedenih sredstev. Z drugimi bese- 
dami, da še pred predajo sredstev vemo, kako in zakaj bo Biotehniška fakulteta' 
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koristila te prostore, katere smeri študentov se bodo tam izobraževali ipd., tako> 
da imamo pred seboj celoten, kompleks programa uporabe z ekonomskim izra- 
čunom. Samo zaradi zavarovanja teh stališč smo smatrali, da bi bilo bolje dati 
tak amandma, čeprav tudi še nap^rej mislimo, da je najbolj prirodno, da ta 
sredstva dobi Biotehniška fakulteta. 

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

Ugotavljam, da je Republiški, zbor soglasno sprejel predlog zakona o pre- 
nehanju Višje gospodinjske šole v Grobljah in njenega internata. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbor-, 
ni kov občinskih in okrajnih skupščin. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Njegov 
predstavnik je dr. Branko Premrou. Ali želi besedo? (Da.) Besedo ima dr. Bran- 
ko Premrou. 

Dr. Branko Premrou: Tovariši.ce poslanke, tovariši poslanci! Oba 
volilna zakona, oziroma spremembe volilnih zakonov, ki so predložene, ne 
vnašajo v naš volilni sistem nobenih bistvenih ali radikalnih novosti. Kaj takega 
tudi ni mogoče, saj so osnove tega sistema podane v sami struktri naših skup- 
ščin, v nekaterih temeljnih političnih načelih naše ureditve, ki so tudi .sestavni 
del ustavne ureditve. Tudi najbolj osnovna načela samih ureditev so določena 
v ustavi, zlasti na primer vprašanje, kdo lahko voli. in kdo je lahko izvoljen 
v posamezni zbor posamezne skupščine, oblike volitev, osnovna načela glede 
kandidiranja, načelo prepovedi reelekcije, načelo rotacije skupščinskih teles in 
tako dalje, zato* je manevrski prostor volilnih zakonov omejen v bistvu na vpra- 
šanja kandidacijskega in volilnega postopka. V tem krogu se seveda giblje tudi 
vsebina obeh predloženih zakonskih predlogov. S tem pa seveda ni rečeno, 
da v tehnično-organizacijskih rešitvah kandidacijskega oziroma volilnega po- 
stopka ne more biti družbeno-pohtiono pomembnih vprašanj Nasprotno, prav 
skozi kandidacijsko in volilno proceduro se lahko v največji meri odpirajo ali 
zapirajo vrata demokracije na enem izmed najbolj občutljivih mest vsakega 
sistema. 

Volilna geometrija je bila od nekdaj znan pojem v sestavu meščanske demo- 
kracije, ki je vsebovala dognano in preizkušeno recepturo različnih organiza- 
cijskih mahimacij, s katerimi so si lahko zagotavljale na volitvah večino stranke 
oziroma skupine, ki so imele to proceduro v svojih rokah. 

Najbolj splošna poteza vseh sprememb, ki jih vsebujeta oba predložena 
zakonska predloga, je ravno v tem, da se na stežaj odpirajo vrata neposred- 
nemu vplivu volivcev, tako v predkandidacijskem kakor tudi v samem kan- 
didacijskem in volilnem postopku. Ta smisel ima v prvi vrsti tudi na novo, 
bolj precizno formulirati vlogo Socialistične zveze delovnega ljudstva pri vo- 
litvah. Socialistična zveza v svoji ustavno določeni funkciji, kot nosilec in orga- 
nizator politične aktivnosti na volitvah, organizira že v predkandidacijskih 
pripravah posvete družbeno-političnih, delovnih in drugih organizacij ter obča- 
nov, da se skupno določijo kriteriji za sestavo skupščin in da se omogoči naj- 
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širša pobuda občanov pri dajanju predlogov za kandidate. Ne gre samo za 
deklaracijo. S čisto konkretnimi določbami se zagotavlja, da se predlogi volivcev 
in njihovih organizacij dejansko lahko uveljavljajo tako v kandidacijskem po- 
stopku, kakor tudi na samih neposrednih volitvah, ki dobivajo tudi pri volitvah 
poslancev večjo težo kot doslej. Tak je pomen novih določb o kandidiranju in 
novih določb o načinu volitev v občinskih skupščinah. 

Čisto tehničnega značaja pa so določbe o volitvah poslancev delovnih skup- 
nosti v občinskih skupščinah, ki so bile doslej v primerih, ko so volilne enote 
obsegale več občin, izredno zapletene in so' povzročale nejevoljo volivcev-odbor- 
ndkov. Samo tehničnega značaja je tudi določba, po kateri ni treba razpisati 
nadomestnih volitev, če se izprazni mesto odbornika ali poslanca v zadnjem 
letu mandatne dobe. 

Določba o možnosti ponovne izvolitve odbornika oziroma poslanca, ki. je 
bil izvoljen na nadomestnih volitvah, ima bolj značaj obveznega tolmačenja 
vprašanja, ki se je doslej pogosto postavljalo v naši praksi, ki pa ni moglo biti 
dokončno rešeno brez zakonske določbe. 

Celotne volitve bo močno poenostavila dopolnitev zakona o- volitvah od- 
bornikov občinskih skupščin, s katero se razveljavlja tista določba zakona za 
izvedbo republiške ustave, ki predpisuje, da se morajo volitve odbornikov ob- 
činskih skupščin opraviti najpozneje do 15. aprila. S tem bo omogočeno, da se 
vse neposredne volitve, torej volitve, na katerih nastopajo' volivci, opravijo 
istega dine. Predhodne volitve republiških in zveznih poslancev v občinskih 
skupščinah morajo v takem primeru seveda opraviti občinske skupščine v sta- 
rem sestavu. Zoper to ni nikakršnih pravnih niti. dejanskih pomislekov. V si- 
stemu rptacije skupščinskih teles, v katerem imamo volitve v vse skupščine 
družbeno-političnih skupnosti vsake dve leti, tudi poenostavitev tega vprašanja 
ni brez pomena. 

Predsednik T i, n e Remškar: Predlog zakona sta obravnavala tudi od- 
bor za organizacijsko politična vprašanja in pa zakonodajno-pravna komisija. 
Ali želita poleg pismenega poročila dati še ustno. (Ne.) 

Poročevalca odbora prosim, da da izjavo o amandmajih zakonodajno-pravne 
komisije. Se strinja? (Strinja.) Hvala. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne.) Ker ne, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno' sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o< volitvah odbornikov občinskih in okrajnih 
skupščin. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah po- 
slancev Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in je za svojega pred- 
stavnika določil dr. Branka Premroua, ki je obrazložitev dal že pri prejšnjem 
zakonu. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
in pa zakonodajno-pravna komisija. Zboru sta dala pismeni poročili. Želita dati 
še ustno? (Ne.) Se odbor strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije. 
(Da.) Kdo želi. besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in 
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dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, Mor je za, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški, zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu odloka o razpisu splošnih volitev v občinske skupščine. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil dr. Branka Premroua. Ali želi morda besedo? (Ne.) 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
in zakonodajno-pravna komisija. Ah želita poleg pismenega poročila, ki sta ga 
predložila, predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Pričenjam razpravo. 

Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Zato ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
razpisu splošnih volitev v občinske skupščine. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega re da, na volitve in imenovanja. 
Najprej bomo obravnavali in sklepali o predlogu sklepa o razrešitvi repu- 

bliškega sekretarja v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 
Predlog sklepa je Skupščini predložil Izvršni svet in je za svojega pred- 

stavnika določil dr. Branka Premroua. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati 
še ustno obrazložitev? (Ne.) 

O predlogu sklepa je razpravljala komisija za volitve in imenovanja in 
predložila zboru svoje mnenje. Ali želi poročevalec komisije dati še ustno mne- 
nje? (Ne.) 

Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče/ zaključujem 
razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, prosim da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

"Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil Alojza Zokalja dolž- 
nosti republiškega sekretarja v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

Ptrehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
predstavnik komisije dati k predlogu sklepov še ustno obrazložitev? (Da.) 
Prosim. 

Viktor Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to, da 
ste že prejeli predlog kandidatov za sodnike porotnike Višjega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani in obrazložitev predloga, želim na kratko pojasniti .sistem 
dela komisije pri izibiri kandidatov za sodnike-porotnike. 

Sistem izbire kandidatov za sodnike porotnike se je oblikoval in dopol- 
njeval na številnih sejah komisije ob razpravah k predlogu kandidatov za 
sodnike-porotnike. Bistvo osnovnih stališč pri izbiri kandidatov je, približati 
strukturo sodnikov-porotnikov strukturi zadev, ki jih obravnavajo na posamez- 
nih sodiščih. Predlaganje oziroma zbiranje kandidatov za sodnike porotnike 
mora biti zato stvar čim širšega kroga občanov. Sodnik porotnik mora biti 



128 Republiški zbor 

družbeno razgledan in ga je zato treba iskati med aktivnimi občani. Upoštevati 
je treba strokovnost in princip razbremenjevanja funkcij, po katerem naj bi 
sodnik porotnik sodeloval pri sojenju, največ 6—8-krat na leto. 

Upoštevaje ta stališča,, je komisija za volitve in imenovanja razpravljala 
najprej o potrebah po strukturi porotnikov Višjega gospodarskega sodišča 
glede na strokovno pokrivanje dejavnosti, o> zastopstvu posameznih območij, 
o deležu žena itd. 

Na seji dne 18. maja 1966 je komisija prejela predlog potreb po strukturi, 
ki jo je predložil predsednik Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Od 
tega časa dalje so se v sodelovanju z družbeno-političnimi in predstavniškimi, 
organi zbirali kandidati za sodnike porotnike Višjega gospodarskega sodišča v 
Ljubljani. V pripravi pri izbiri kandidatov za sodnike porotnike so sodelovali 
tudi nekateri člani naše komisije. Naj omenim še, da so obširne razprave o pro- 
filu in sistemu zbiranja kandidato-v na komisiji in na terenu veliko pripomogle 
k izboljšanju strukture do sedaj izvoljenih sodnikov porotnikov posameznih 
okrožnih sodišč. To dokazuje tudi sprememba v strukturi sodnikov porotnikov 
Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani, ki je naslednja: 

Medtem ko je bilo doslej med soidniki porotniki Višjega gospodarskega 
sodišča 7 žensk, jih je po novem predlogu 21. Ali pa to, da so doslej bili le 
4 taki, ki so bili doma izven Ljubljane, po tem predlogu pa je teh 51. 

Končno' bi opozoril še na to, da zato, ker se zbirajo predlogi za sodnike 
porotnike po več mesecev, nujno prihaja do sprememb v nazivih in delovnih 
mestih kandidatov. Tudi v tem predlogu je nekaj kandidatov, ki so1 v času 
priprav spremenili svoje delovno mesto oziroma funkcijo. Zaradi prevelikega 
števila kandidatov se tudi v bodoče ne bo' mogoče izogniti tem spremembam. 

Slednjič bi se opravičil še za napako pri imenu Senica Jože, kajti pravilno 
je Senica Jožica, direktor hotela »Central-Riviera« Portorož. 

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

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

Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skup- 
nosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Združenja visokošolskih 
zavodov v Mariboru, je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za volitve 
in imenovanja. 

Ali želi predstavnik komisije dati k predlogu sklepa še ustno obrazložitev? 
(Ne želi.) Zato pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi. nihče, 
zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za, 
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno' razrešil tovariša Borisa Goljev- 
ščka, kot predstavnika družbene skupnosti v svetu Združenja visokošolskih za- 
vodov v Mariboru in imenoval v svet Združenja visokošolskih zavodov v Ma- 
riboru tovariša Franca Ficka. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
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Najprej bo odgovoril predsednik komisije inž. Marko Bule na del vprašanja 
poslanca Ivana Lužovca, glede dela komisije za visokošolsko šolstvo. Na ostali 
dve vprašanji, ki sta bili vključeni v to vprašanje, ste poslanci dobili pismen 
odgovor od sklada za šolstvo in od sekretariata za prosveto in kulturo. Prosim, 
besedo ima inž. Marko Bule. 

Inž. Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da na vprašanje poslanca Ivana Lužovca dam kratko pojasnilo kot 
predsednik komisije za proučitev visokega šolstva. 

Naj najprej opozorim, da ima komisija za proučitev visokega šolstva pred- 
vsem nalogo, da v sodelovanju z zainteresiranimi organi, predvsem z visokošol- 
skimi zavodi, prouči in oceni obstoječi, sistem visokošolskega izobraževanja in 
s tem povezanega znanstveno-raziskovalnega dela. Prav tako naj komisija pri- 
pravi predloge za njegovo smotrno ureditev in nadaljnji razvoj ter izdela 
ustrezne predloge, oziroma dopolnitve zakonskih predpisov na tem področju. 

Tovariš Lužovec predvsem vprašuje, kaj je vzrok, da komisija še ni pred- 
ložila poročila, kako je potekalo delo komisije in kakšni so dosedanji rezul- 
tati dela? Želim pojasniti, da se je komisija lotila naloge v razmerah, ki jih 
lahko označim s splošnim pomanjkanjem ustreznih strokovnih, da ne rečem, 
znanstvenih analiz s področja visokega šolstva, ki bi lahko pokazale, v čem je 
neskladje med razvojem visokega šolstva ter splošnim gospodarskim in druž- 
benim razvojem in v čem je neskladje znotraj visokega šolstva samega. Ker 
tega žal doslej na Slovenskem sistematično ni nihče raziskoval, se je bila komi- 
sija prisiljena ravnati po znanem latinskem pregovoru: »festina lente — hiti 
počasi«. 

Komisija ni vzela kot apriorno osnovo za svoje delo trditve, da se je doslej 
visokošolstvo na Slovenskem razvijalo ekstenzivno; prav tako pa tudi ne zahteve, 
da naj imajo napori za reorganizacijo visokega šolstva za cilj racionalizacijo, ki 
mora izhajati predvsem iz prizadevanj, da se zmanjšajo sredstva, ki jih družba 
daje v ta namen. Komisija je zato kot osnovno delovno postavko vzela zahtevo 
po kakovosti, in smotrnosti pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega 
dela z vidika skupnih potreb in seveda skupnih gmotnih možnosti. Komisija je 
smatrala za nujno, da se loti verifikacije osnovnih stališč, na katerih je zasno- 
vano visoko šolstvo in na katerih se je razvijalo po reformi, iz leta 1960. V prvi 
etapi je zato predvsem ugotovila, koliko so osnovna stališča resolucije Zvezne 
skupščine o izobraževanju strokovnih kadrov iz leta 1960 in obstoječi zakonski 
predpisi ustrezni našim sedanjim razmeram ter v čem zahtevajo dopolnitve ali 
celo korekcije. Komisija si je torej postavila nalogo, priti najprej na jasno o 
izhodiščih, na katerih naj temelji organizacija visokega šolstva, zato je morala 
znova opredeliti, mesto in vlogo višjih šol, akademij, visokih šol ter še posebej 
fakultet in univerze. V svojem dosedanjem delu je, da tako rečem, z iskanjem 
jasnih izhodišč pravzaprav iskala meter, s katerim lahko izmerimo dosedanjo 
mrežo, strukturo, organizacijo, kriterije, kvaliteto, medsebojne odnose in še po- 
sebej odnos družba—visoko šolstvo. Smatrali smo; da je šele( s temi novimi 
enotnimi merili mogoče urediti tudi čisto konkretne različnosti in neskladnosti 
na tem področju. 

Povedati moram, da je to delo izredno zamudno, ker so bila stališča zelo 
različna, še posebej zaradi, različne prakse, in jih je bilo mogoče poenotiti šele 
v zelo obsežnih in poglobljenih razpravah. Temeljna delovna metoda komisije 
je bila v tem, da vsa svoja stališča sproti uskladi s stališči zainteresiranih 
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organov in organizacij ter visokošolskih zavodov. To pomeni zelo demokratično 
samoupravno metodo, ki pa smo jo izbrali tudi zato, da bi skupna široka raz- 
prava o sprotnih stališčih komisije že spodbudila posamezne visokošolske za- 
vode k urejanju razmer na teh novih izhodiščih in da zato ne bi čakali šele 
končnih rešitev, ki naj jih prinesejo zbori Skupščine. 

Tako delo komisije je zahtevalo precej časa, je pa po naših podatkih zelo 
ugodno vplivalo na razpoloženje v visokošolskih zavodih, saj so bili subjekt 
ustvarjanja teh stališč. Razumljivo je, da je bilo manj dobrega razpoloženja 
tam, kjer so stališča komisije prizadela obstoječe stanje. Naj ugotovim, da so 
visokošolski zavodi na stališča komisije odgovarjali zelo prizadeto, da je bilo 
mnogo pripomb, ki so bile različne, tudi diametralno, vendar so vse te pri- 
pombe in razprave potrdile umestnost take metode dela. Posebna skupina ko- 
misije je razpravljala o spornih stališčih v Mariboru s predstavniki vseh višjih 
šol, posamezni člani komisije pa celo po večkrat. Predvidena seja celotne ko- 
misije v Mariboru je bila na predlog predstavnikov višjih šol Maribora odložena 
na čas, ko bo komisija končala razpravo o Univerzi. • 

Naj še omenim, da je dinevni tisk sproti spremljal delo komisije. 2eli.m po- 
vedati, da je komisija s prvo etapo dela v zaključni fazi, in da bomo osnovna 
izhodišča predložili v poročilu o delu komisij fe Republiškemu in Prosvetno-kul- 
turnemu zboru na prihodnji seji kot posebno točko dnevnega reda s prošnjo, 
da oba zbora o njih razpravljata in zavzameta stališča, da bi na temelju tega 
komisija lahko v nadaljnji etapi opravila dvoje: 

1. pripravila predloge za zakonske spremembe, predvsem dopolnitev za- 
konov o visokem šolstvu v Sloveniji in 

2. zahtevala na temelju sprejetih izhodišč nov status za vsak posamezni 
zavod in tudi verifikacijo vseh statutov. 

Končno* lahko ugotovim, da je tako delo komisije že dalo tudi konkretne 
rezultate kot na primer: na biotehniški, fakulteti se je zaradi vpliva stališč 
komisije, ki so bila dana v razpravi, že v teku šolskega leta zmanjšalo število 
usmeritev od 16 na 5, na ta način je bil program zmanjšan za nad 8000 peda- 
goških ur, na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo se je intenzivno razprav- 
ljalo o položaju farmacije, tekstila in še nekaterih drugih študijskih smeri. 
Prisotne so tendence, naj bi študij tekstila in farmacije bila samo usmeritev 
kemije v zadnjih semestrih. Intenzivna razprava je potekala neposredno med 
vsemi višjimi šolami in ustreznimi fakultetami, o potrebnosti enih oziroma 
drugih, o profilih kadrov, ki jih dajejo eni in drugi, o podpiranju in odprav- 
ljanju določenih stvari. Razpravlja se ali je potreben elektrooddelek mariborske 
Višje tehnične šole, ali pa naj take potrebne kadre izobražuje elektrofakulteta, 
ki ima kot je znano, velike kapacitete; dalje, ali naj bo strojni oddelek Višje 
tehnične šole v Mariboru podružnica strojne fakultete, oziroma,, da ostane v 
sedanjem statusu? Sele jasna izhodišča o statutu šol, učiteljev, obremenitvah 
študentov itd., ki smo jih sprejeli, omogočajo tudi novo sistemizacijo, ki je v 
teku v zavodu in v skladu za šolstvo'. Hkrati s tem je sprožen tudi proces reor- 
ganizacije administracije univerze, tako fakultet kot rektorata, ki je tudi že v 
teku. 

Komisija je med drugim razpravljala tudi o položaju Višje gospodinjske 
šole v Grobi j ah, Visoke šole za telesno kulturo in Višje stomatološke šole ter 
zavzela čisto konkretna stališča, ki omogočajo neposredno ukrepanje republi- 
ških organov. 
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Tovarišice in tovariši poslanci so dobili k poslanim vprašanjem tudi po- 
ročilo sklada za šolstvo in sekretariata za kulturo in prosveto. Predvsem prosim, 
da se sprejme predlog naše komisije ter da na dnevni red naslednja zasedanja 
Prosvetno-kulturnega zbora posebno točko, v kateri naj se razpravlja o poročilu 
in stališčih komisije tako, da bi lahko nadaljevali z delom. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo na vprašanje zadovoljivo od- 
govorjeno? Besedo ima tovariš Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Z odgovorom predsednika komisije se strinjam, ker 
me zadovoljuje, vsaj v eni točki, da je sprožen proces, da pride material, ki ga 
pripravlja komisija, pred zbor, da končno lahko o tej problematiki začnemo raz- 
pravljati. Prosil bi, samo, da kolikor bo komisija predložila svoja stališča, da 
bi po možnosti hkrati predložila tudi dokumentacijo, vsaj tisto pomembnejšo, ki 
nam bo pomagala, da bomo lažje razumeli stališča, ki jih je komisija sprejela. 

Z odgovori sekretariata za kulturo in prosveto ter sklada za šolstvo pa 
nisem v celoti zadovoljen, ker na določena konkretna vprašanja nisem dobil 
odgovora. Upam, da bomo lahko vprašanja glede posameznih usmeritev štu- 
dentov, števila diplomantov na teh usmeritvah in potrebe po teh kadrih vzpo- 
redno reševali in obravnavali ob poročilu komisije. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
odgovori na poslansko vprašanje Marije Pleteršek. Besedo ima tovariš Sveto 
Kobal. 

Sveto Kobal: Obrazložitve o poteku likvidacije Energokemičnega kom- 
binata Velenje so bile dane v Skupščini že ob dosedanjih odgovorih na poslan- 
ska vprašanja, delno pa ob razpravah o raznih aktih Skupščine, kot so to: 
srednjeročni plan, zakon o usmeritvi republiških sredstev za investicije v gospo- 
darstvu, razprave o gibanju gospodarstva itd. Zaradi velikosti objekta Energo- 
kemičnega kombinata Velenje je likvidacija razumljivo dolgotrajen in kom- 
pliciran postopek ter zato še ni mogoče dati dokončne slike o stanju likvida- 
cijskega postopka predvsem z njegove finančne strani. Zato je v odgovorih na 
postavljena vprašanja mogoče prikazati samo sliko sedanjega stanja, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da so razgovori s posameznimi poslovnimi partnerji, 
zlasti v inozemstvu še v teku in da zato ne bi bilo' umestno objavljati vseh 
možnosti za reševanje problemov, s katerimi se lahko računa. Vprašanje tova- 
rišice poslanke je razdeljeno na podvprašanja, ki se glase: 

Znano je, da je bila podpisana pogodba za uvoz investicijske opreme iz 
Češke in da je bila oprema v celoti dobavljena. Deloma je že bil izvršen prenos 
te opreme na drugega investitorja. Vprašuje se, kolikšen del opreme je že 
prodan po vrednosti in kakšna bo usoda preostale opreme? 

Na Češkem je bila naročena toplarna in generatorji v skupni vrednosti 
7,7 milijona dolarjev. Od tega je bila prodana toplarna Energokemičnemu 
kombinatu Kosovo po nabavni vrednosti, to je za 4,9 milijona dolarjev, 
dočim so plinski generatorji po nabavni ceni 2,8 milijona dolarjev še uskladi- 
ščeni v Velenju ter se še iščejo možnosti za njihovo prodajo oziroma za njihovo 
uporabo. 

Oprema, ki naj bi bila po veljavnih pogodbah uvožena iz Anglije, je 
dobavljena le v manjši meri. Poslanka vprašuje, če je res, da se oprema, kolikor 
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je ta že izgotovljena, skladišči v Angliji, in da bo to skladiščenje potrebno 
posebej plačati. 

Vsebina vprašanja je točna. Do sedaj izgotovljena oprema se dejansko 
skladišči v Angliji in je razumljivo-, da bo skladiščenje treba plačati. Vendar 
pa ti stroški ne bodo predstavljali bistvenejših zneskov v masi celotnih stroškov 
likvidacije. 

Naslednje vprašanje se glasi: »Zdi se, da je realizacija pogodbe z angleškim 
dobaviteljem prekinjena, ni pa še povsem jasno, kaj bo z narejeno opremo? 
Ali je res, da še ni nobene dokončne odločitve in zakaj te odločitve tako 
dolgo ni?« 

Res je, da še ni dokončne odločitve, kaj bo z naročeno opremo v Angliji. 
Vodijo se pogajanja za prodajo te opreme doma ali v inozemstvu ter se pri 
tem iščejo najugodnejše variante. Pri tem je prišlo do dodatnih težav, zlasti, 
z inozemskimi dobavitelji te opreme, o katerih pa je težko javno razpravljati, 
ker bi to lahko neugodno vplivalo na potek nadaljnjih razgovorov. V reševanje 
problemov glede plasmaja naročene opreme, zlasti tiste iz Anglije, se je vklju- 
čila tudi. medresorska komisija za kreditne odnose z inozemstvom pri Zveznem 
izvršnem svetu, Jugoslovanska investicijska banka ter Narodna banka, ker 
gre za problem, ki glede na svoj meddržavni karakter presega možnosti SR 
Slovenije. Prav te dni se skupno z navedenimi zveznimi institucijami ponovno 
preverjajo posamezni elementi dosedanjih razgovorov in razčiščujejo izhodišča 
za dokončno odločitev o likvidaciji Energo-kemičnega kombinata v Velenju. 

In končno še zadnji del vprašanja: Posledica likvidacije bo verjetno določena 
škoda. Ali je že znano, koliko bo znašala škoda, kdo jo bo kril in v kakšnem 
času? 

Vsekakor bo posledica likvidacije energo-kemičnega kombinata določena 
škoda, katere obseg pa bo končno znan šele po zaključku likvidacije. Povsem 
jasno je, da bodo morali škodo, ki bo nastala skladno s sprejetimi pravnimi 
obveznostmi in konstrukcijo financiranja, kriti investitorji in garanti. Za dinar- 
ska sredstva odgovarjata poleg investitorjev še občina Velenje in republika, 
za devizna sredstva pa je prevzela garancijo Narodna banka SFRJ. 

2e sami razgovori z inozemskimi partnerji in dolgotrajno iskanje različnih 
rešitev, kakor tudi dejstvo, da se je problem začel reševati na meddržavnem 
nivoju, kažejo na to, da dosedanje znane in realne rešitve likvidacije povzročajo 
večjo škodo, kot se je to prvotno računalo. 

Ce se vprašanje višine izgube v nadaljnjih razgovorih ne bi moglo rešiti 
v sprejemljivem okviru in na sprejemljiv način, se seveda resno postavlja 
vprašanje ponovnega aktiviranja pogodbe in izgradnje ustreznih objektov z 
ustreznimi spremembami, proizvodnega programa na isti ali drugi lokaciji v 
Jugoslaviji. Tudi v tej smeri se vršijo proučevanja, ki bodo v osnovnem kon- 
ceptu v kratkem zaključena. 

O izidu razgovorov, ki so v teku ter o končnih predlogih za likvidacijo 
Energo-kemičnega kombinata Velenje bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
obvestil takoj, ko bo razpolagal z dokumentacijo, ki bo omogočala sprejetje 
nadaljnjih najustreznejših odločitev. 

Predsednik Tine Remškar: Mislim, da je bilo na vprašanje odgo- 
vorjeno. 

Marija Pleteršek: Da! 
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Predsednik Tine Remškar : Prosim odgovor na vprašanje poslanca 
Rada Pušenjaka, ki ga je postavil tudi v imenu poslancev Kristine Lovrenčič, 
Janka Markiča in Ele Ulrih. 

Sveto Kobal: Kakor je znano je 16. februarja stopila v veljavo spre- 
memba zveznega zakona o cestah, ki na to področje prinaša bistvene spremembe. 
Ena od teh sprememb je med drugim tudi ukinitev sedanjega načina zbiranja 
sredstev financiranja in uporabe cest, poleg tega pa ureditev te materije pre- 
pušča republiškemu zakonu. Zato so> republiški organi že v teku samih razprav 

-O' spremembah zveznega zakona vršili priprave za izdelavo ustreznega republi- 
škega zakona, ki bi rešil to vprašanje. Ta osnutek je že bil predmet razprav na 
svetu za promet v Gospodarski zbornici, na odboru za proizvodnjo in promet 
Republiškega zbora, v ponedeljek pa tudi na seji Izvršnega sveta. 

Trenutno je polo<žaj s pravne strani tak, da so sredstva od taks na bencin, 
ki se stekajo kot prispevek za ceste, blokirana do sprejetja republiškega 
zakona. Zato je seveda razumljivo, da je sekretariatu in Izvršnemu svetu še 
posebno do tega, da bi se spremembe in zakonski predpisi sprejeli v najkrajšem 
času. Zaradi tega bodo v nekaj dneh predloženi 'Skupščini v razpravo- zakon 
o spremembah in dopolnitvi zakona o uporabi sredstev za ceste, zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu SRS in spremembe, ki so 
vezane na predlog prvega zakona. 

Vendar tudi do sprejetja republiških predpisov ne nastopa na tem področju 
praznina, ker se sredstva za vzdrževanje cest, se pravi za tisti del, ki je v 
sedanji situaciji najbolj pomemben, zbirajo tako od taks na motorna vozila, od 
lastnih sredstev cestnih podjetij, kakor tudi od zaostanka plačila prometnega 
davka iz lanskega leta, ki je bil namenjen za odpravo škod po poplavah. Kakor 
je znano se večja dela na cestah v tem obdobju tako ali tako ne morejo vršiti, 
zato se lahko računa z dejstvom, da bi na koriščenje večjega dela sredstev 
lahko računali v drugi, polovici aprila, v maju in v nadaljnjem obdobju. 

Ze po sedanjih predpisih, ki veljajo za cestni sklad SRS, je upravni odbor 
sklada dolžan, da Skupščini predloži v razpravo program del na cestah. V 
teh dneh se vršijo razprave s cestnimi podjetji, da se izvrši dokončna uskladitev 
programa del, zlasti glede uporabe amortizacije od cest z namenom, da se Skup- 
ščini predloži program cestnega sklada SRS za leto 1967 skupno s citiranimi 
zakonskimi predlogi. 

Izvršni svet seveda želi, da bi Sskupščina v najkrajšem času vključila vse 
tri materiale v razpravljanje in da bi jih čimprej sprejela. To- pa predvsem 
iz razloga, da bi bile lahko vse ostale operativne priprave za izvedbo moder- 
nizacije na cestah kot so to: nove asfaltne prevleke, odprava določenih kritičnih 
točk, večja popravila in gradnja novih mostov, izvršena v čim krajšem času. 
Hkrati bi. želel obvestiti Skupščino tudi o tem, da se v tem času izvajajo 
poostreni ukrepi republiške prometne inšpekcije zlasti v pogledu kontrole obre- 
menitve cest glede na osni pritisk vozil z namenom, da se ceste v najbolj kri- 
tičnih spomladanskih dneh čimmanj poškodujejo, kar bi seveda olajšalo izvedbo 
prevlek v nadaljnjem obdobju, oziroma omogočilo najbolj racionalno upora- 
bo cest. 

V tem smislu menim, da ni potrebno, prav tako pa niti nisem v stanju, 
da bi odgovoril konkretno za področje Štajerske, na katerega se nanaša poslan- 
sko vprašnje. Ker pa bo Skupščina kot sem že povedal, imela priložnost, da 
bo razpravljala o predlogu programa del za modernizacijo cest, v katerem pa 
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je zajeto tudi to ipodročje, saj se je program sestavljal skupaj s cestnim 
podjetjem iz Maribora, bo to vprašanje takrat lažje rešiti. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo prosim na vprašanje odgo- 
vorjeno? (Da.) Ali lahko Izvršni svet odgovori na današnji seji na vprašanje 
poslanke Jelke Firbar in Marije Ivkovič. 

Sveto Ko bal: Tovarišica poslanka je postavila vprašanje, ki se v bistvu 
nanaša na takse na vprežna vozila, to je pristojbine, ki se pobira na osnovi 
republiškega odloka o plačevanju taks na vprežna vozila, in ki se po sedanjih 
predpisih deli tako, da 50% teh taks dobijo občine namensko za ceste III. 
in IV. reda, 50 '"/o pa republiški cestni sklad. 

O navedenem problemu je ob razpravi, o zakonu o davkih in prispevkih 
občanov, ki ga je Skupščina sprejela včeraj, razpravljal Izvršni svet tudi o 
umestnosti nadaljnjega Obdavčevanja vprežnih vozil preko prispevkov za ceste 
in ugotovil, da je večina razlogov, ki so svoječasno narekovali upravičenost 
takega prispevka, praktično odpadlo, in da ta prispevek prehaja še bolj v neso- 
razmerje z drugimi metodami, zajemanja dohodkov, zlasti pa s spremenjenim 
načinom obdavčitve večjih delovnih sredstev v kmetijstvu. Pri tem pa je treba 
opozoriti na dejstvo, da je za leto 1967 odmera tega prispevka za ceste prak- 
tično že izvršena. Ker se ta vrši v januarju, je večina občinskih skupščin v 
teku februarja in marca izdala ustrezne odloke, na podlagi katerih se ta taksa 
plačuje. Zato bi verjetno ne prišla v poštev možnost, da se prispevek od vprežnih 
vozil za ceste ukine za leto 1967, temveč, da se o njem odloča prav ob priliki 
razprave o zakonu o uporabi sredstev za ceste, ki sem ga omenil pri prejšnjem 
odgovoru. Verjetno bi bilo v tem zakonu potrebno plačevanje te takse omejiti 
samo na leto 1967, ker je to leten prispevek in hkrati ukiniti odlok, ki določa 
to plačilo. To pa bo seveda predmet razprave in odločanja te Skupščine v 
bližnjih dneh, ob priliki razprave o navedenem zakonu. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo na vprašanje odgovorjeno? 
(Da.) Prosim še za odgovor poslanki Mariji Ivkovič. Besedo ima predstavnik 
Izvršnega sveta Ferdo Šetrajčič. 

Ferdo Šetrajčič: Tovarišica Marija Ivkovič je postavila dvoje vpra- 
šanj. V prvem sprašuje, ali se lahko pospeši rešitev predloga za poenostavitev 
vojaških evidenc, ki jih vodijo občinski organi za narodno obrambo. 

V zvezi s tem dam lahko tole pojasnilo: Vprašanje vodenja raznih evidenc 
za vojaške potrebe predstavlja del problematike, ki se sedaj obravnava v 
osnutkih novih predpisov s področja narodne obrambe. V pripravi so namreč 
zakon o narodni obrambi, o civilni obrambi, o vojaški obveznosti državljanov 
in o predvojaški vzgoji. Skupno s temi zakoni., ki sistemsko rešujejo zadeve 
narodne obrambe, je v pripravi predpis, ki bo konkretno urejal tudi vpra- 
šanje vodenja raznih evidenc pri občinskih organih za narodno obrambo. Po 
informacijah državnega sekretariata za narodno obrambo bo ta predpis pred- 
vidoma sprejet v tem letu. Razen ukrepov, ki. jih je sprejel republiški sekre- 
tariat za narodno obrambo glede čimprejšnje rešitve tega vprašanja pri pristoj- 
nih zveznih organih, je 16. t. m. o tem razpravljal tudi republiški svet za 
narodno obrambo in sklenil, da glede tega posreduje pri pristojnih zveznih 
organih. 
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Glede drugega vprašanja, ki se nanaša na možnost pocenitve oziroma dru- 
gačne sistemske rešitve izvajanja predvojaške vzgoje, pa lahko povem naslednje: 

Tudi to vprašanje je predmet nove zakonodaje in je pričakovati drugačno 
rešitev. Pristojni republiški organi so si že doslej prizadevali, da so bila že 
rešena nekatera izmed teh vprašanj. Za celotno in koreni.tejšo ureditev te 
zadeve pa so posredovani tudi ustrezni predlogi, zlasti za cenejše izvajanje 
tega pouka. Iz tega izhaja, da so na ravni republike storjeni ustrezni koraki 
za rešitev obeh vprašanj. Ker pa sodijo te zadeve v zvezno pristojnost, obstoja 
tudi možnost, da se preko Zvezne skupščine vpliva na bolj smotrno in čim- 
prejšnjo rešitev teh vprašanj. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, ali je odgovor zadovoljiv? (Da.) 
Ima, prosim še kdo kakšno vprašanje? Prosim, tovariš Mirko Draksler. 

Mirko Draksler: Tovarišice in tovariši poslanci! V Trbovljah je bilo 
dne 12. 7. 1966 posvetovanje predstavnikov zasavskih rudnikov in Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Med drugim so bili navzoči inž. Viktor Kotnik, 
Sveto Kobal in Drago Dolinšek, predsednik Gospodarske zbornice SR Slovenije. 
Ob tej priložnosti je član Izvršnega sveta inž. Viktor Kotnik obvestil navzoče 
tudi o naslednjem: 

Po predvidevanju srednjeročnega plana imamo zasavske rudnike za per- 
spektivne in jih je potrdbno rekunstruirati. Iz dopolnilnih sredstev republiških 
skupnih rezerv je v ta namen že rezervirano 2,5 milijarde starih dinarjev. Pre- 
mogovniki, zbornica in sekretariat za gospodarstvo, so se zavzeli za akcijo1, da 
bi zvezni organi sprejeli ukrepe za sprostitev cen premoga. Republiški sekretariat 
za gospodarstvo in zbornica se bosta prizadevala, da bo banka čimprej pričela 
razpravljati s premogovniki o rekonstrukciji na osnovi predloženih elaboratov 
s tem, da oba rudnika organizirata izdelavo odkupnega sanacijskega načrta. 

Vprašanje je, ali je teh 2,5 milijarde iz republiškega rezervnega sklada 
odrejenih za udeležbo za rekonstrukcijo rudnikov, in ali so, ta sredstva likvidna? 
Kakšni so izgledi za sprostitev cen premoga in kaj je glede tega ukrenil Izvršni 
svet? Ali se pripravlja skupen sanacijski program za oba rudnika in kako 
daleč so razgovori z banko? Kaj po oceni Izvršnega sveta SR Slovenije predvsem 
zadržuje integracijske procese med rudniki in termoelektrarnami, in ali je 
Izvršni svet mnenja, da je pri sedanjem položaju termoelektrarn, ki izhaja iz 
zakona elektrogospodarstvu, realno pričakovati odločitev o integraciji rudnikov 
in termoelektrarn? Če takšno pričakovanje ni, realno, kakšna so stališča in 
predlogi Izvršnega sveta za odpravljanje vzrokov, ki kljub izraženim željam 
ne vodijo do integracije? 

Predsednik Tine Remškar: Tovariš poslanec, ah bi lahko vprašanje 
predložili v pismeni obliki? (Mi.rko Draksler: Da.) Mislim namreč, da Izvršni 
svet na vprašanje ne bo mogel odgovoriti na današnji seji, pač pa šele na pri- 
hodnji! Prosim, želi še kdo staviti kakšno vprašanje? (Ne.) Ker ni več vpra- 
šanj, zaključujem to točko dnevnega reda in s tem tudi sejo zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 12.30.) 
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37. seja 

(2. februarja 1967) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 37. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Rado Jamnik, Nada Beltram, Mara 
Pelc-Čeferin. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika na današnji seji člana 
Izvršnega sveta inž. Viktorja Kotnika, Draga Flisa in Milana Vižintina. 

Za današnjo sejo ste prejeli predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije 
v letih 1966—1970, predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za inve- 
sticije v gospodarstvu za leto 1966—1970, poročilo delovne skupine poslancev o 
nekaterih problemih v gozdarstvu in obvestilo o amandmajih, ki jih je sprejel 
Republiški zbor k predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o 
zdravstvenem varstvu živine, o katerem je naš zbor že razpravljal na prejšnji 
seji, vendar pa je predlog zakona sprejel brez dodatnih amandmajev, o katerih 
moramo danes sklepati in besedilo zakona uskladiti, tako kot ga je sprejel 
Republiški zbor na prejšnji seji. 

Dnevni, red za današnjo sejo' je naslednji: 
1. odobritev zapisnika 36. seje Gospodarskega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana o razvoju SR Slo- 

venije v letih 1966 do 1970; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sredstev za investi- 

cije v gospodarstvu v letih 1966 do 1970; 
4. obravnavo o nekaterih problemih v gozdarstvu; 
5. ponovno razpravljanje in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za 

pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine; 
6. poslanska vprašanja. 
Ima kdo kakšno dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Ker nima 

nihče dopolnilnega predloga, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 36. seje zbora 
ste prejeli skupaj z vabilom. Ima kdo kako pripombo zapisniku? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, 
ki ga je predložil Izvršni svet. 

Razen predloga družbenega plana ste prejeli tudi poročilo odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov, zakonodajno-pravne komisije, amandma 
poslanca Eda Komočarja, in popravke in dokumentacijo k predlogu družbe- 
nega plana. 

Predlog družbenega plana obravnava danes tudi Republiški zbor. Zato 
predlagam, da poslušamo na skupni seji uvodno obrazložitev, ki jo bo dal 
član Izvršnega sveta tovariš Mirko Jamar. Ali se strinjate s tem predlogom? 
(Poslanci se strinjajo.) Predlagam, da gremo v veliko dvorano. Takoj po kon- 
čanem uvodu se bo seja nadaljevala v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo s sejo. Slišali ste obrazlo- 
žitev predloga družbenega plana. K tej točki dnevnega reda smo povabili tudi 
predstavnike Gospodarske zbornice SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika 
določila podpredsednika i,nž. Mirana Mejaka. Predlagam, da damo besedo 
gostom, če se bodo priglasili k besedi. 

O predlogu družbenega plana so- v skladu z določbo poslovnika razpravljali 
tudi Prosvetno-kulturni zbor, Socialno-zdravstveni zbor in Organizacijsko-poli- 
tični zbor ter dali svoja mnenja. Ta mnenja so bila razmnožena in jih imate 
pred sabo na mizi. Zbori tudi predlagajo določene spremembe in dopolnitve k 
predlogu plana. Spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagal s svojim mnenjem 
Prosvetno-kulturni zbor, so že v amandmajih upoštevane, ki jih je predlagal 
naš stalni odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov v svojem poro- 
čilu in ste jih prejeli hkrati s sklicem za to sejo. O predlogu za spremembe in 
dopolnitve, ki sta jih predlagala v svojem mnenju Socialno-zdravstveni in 
Organizacij sko-politični zbor, je naš odbor razpravljal danes pred to< sejo. 
Prosim poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da 
da dodatno poročilo' k mnenjem zborov. Inž. Kobe prosim. 

Inž. Miloš Kobe: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov našega zbora je imel dve seji skupaj z odborom za družbeni plan, finance 
in proračun Republiškega zbora. Na sejah smo proučili mnenja, ki SO' jih dali 
posamezni zbori in drugi odbori Skupščine. 

Na 1. seji je uskladil v glavnem amandmaje odborov in mnenje Prosvetno- 
kulturnega zbora in jih vnesel v plan, kar je razvidno iz pismene obrazložitve. 
Na današnji seji pa je na skupni seji z odborom za družbeni plan, finance in 
proračun odbor ponovno razpravljal o mnenju Organizacijsko-političnega zbora, 
o mnenju Sociafno-zdravstvenega zbora, o poročilu zakonodajno-pravne komi- 
sije in o amandmaju poslanca Eda Komočarja, ki je enak amandmaju poslanca 
Milana Ravbarja iz Republiškega zbora. 

Glede mnenja Organizacij sko-političnega zbora sta odbora ugotovila na 
skupni seji, da so vsa ta mnenja smiselno že zajeta v predloženih in sprejetih 
amandmajih, ki ste jih dobili v posebnem poročilu. Nismo se posebej ustav- 
ljali, pri konkretnih formulacijah, kjer se je ugotovilo, da so te formulacije 
smiselno že upoštevane. Na podlagi mnenja Socialno-zdravstvenega zbora sta 
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odbora sprejela amandmaje, ki se predlagajo na 5. strani mnenja in se nanašajo 
na 38. in 39. stran družbenega plana. Amandma, ki se predlaga k 41. strani, 
je sprejet v modificirani obliki, tako da se besedilo 3. odstavka nadomesti z 
naslednjim besedilom: »Na investicijskem področju so bila doslej značilna 
znatna vlaganja za razširitev omrežja osnovne zdravstvene službe. Po letu 
1958 je bila taka razširitev potrebna zaradi ukinitve privatne zdravniške prakse. 
Ker pa je bil razvoj tega omrežja premalo koordiniran, je sedaj osnovna zdrav- 
stvena služba predimenzionirana in razdrobljena. Močno pa je zaostajala izgrad- 
nja posteljnih kapacitet v bolnišnicah, ker temu problemu pravočasno ni bila 
posvečena zadostna skrb.« Nadalje sta odbora amandma k 42. strani sprejela 
v enakem besedilu, kot ga je predlagal Socialno-zdravstveni zbor. Prav tako 
pa tudi amandma k 5. odstavku na 42. strani s tem, da se črta oklepaj v drugi 
in tretji vrsti.. 

Odbora sta razpravljala tudi o poročilu zakonodajno-pravne komisije in sta 
vse predloge za sprememlbe in dopolnitve te komisije sprejela. Predstavnik 
Izvršnega sveta se je s spreminjevalnimi predlogi strinjal. 

Končno bi omenil še razpravo, oziroma stališče odborov k amandmaju 
poslancev Milana Ravbarja, člana Republiškega zbora in Eda Komočarja, člana 
Gospodarskega zbora, ki sta predlagala, da se naj na 67. strani predloga družbe- 
nega plana, v tretji točki pod poglavje »Energetika«, vnese v umaknjenem 
besedilu nov drugi odstavek. Predlog ste dobili razmnožen na klopi. 

Odbora in predstavnik Izvršnega sveta so se zedinili, za nekoliko drugačno 
formulacijo, ki naj bi se vnesla za tretjim odstavkom 4. točke na isti strani 
spodaj. Tekst pa naj bi se glasil takole: »V okviru energetske bilance se bo 
proučil položaj premogovništva v SR Sloveniji, kar naj da orientacijo za 
nadaljnji razvoj oziroma preusmeritev dejavnosti delovnih organizacij s tega 
področja.« Ostala stališča odbora so že navedena v poročilu in jih ne bom 
ponavljal. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Komočar, prosim, da se izjaviš 
glede spremenjene formulacije amandmaja. 

Edo Komočar: Se strinjam s predlagano formulacijo. 

Predsednik Leopold Krese: Ali se predstavnik Izvršnega sveta stri- 
nja? (Se strinja.) Hvala lepa. Ugotavljam, da so amandmaji usklajeni. Pričenjam 
razpravo o predloženem družbenem planu. Prosim, da bi se tovariši z listi 
prijavili k razpravi. 

Besedo ima tovariš Riko Simoneti. 

Rino Simoneti: Tovarišice in tovariši poslanci! V pripravah za izde- 
lavo predloga družbenega plana razvoja SR Slovenije je bilo zbranega mnogo 
dragocenega gradiva, ki smo ga vsi pravočasno dobili. Nekatere monografije 
in študije imajo celo trajen pomen. Predlog, ki je danes pred nami, je po 
mojem mnenju izboljšan po vsebini in obliki. Predlagatelji so smelo pokazali 
razmere, v katerih se nahajamo. Ta realna ocena in spoznavanje naših možnosti 
bo dobra podlaga za bodoča snovanja. Zelo pozitivno je, da smo v razpravah 
v skupščinskih odborih in tudi drugod prišli do spoznanja, da bo neposredno 
obdobje, ki je pred nami, zahtevalo sanacijo nekaterih perečih začetih ekonom- 
skih programov. Ti so taki, kakršni so, in samo realističen pristop in njihovo 
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postopno reševanje nam lahko omogoči nadaljnje razmišljanje o razvoju. Plan 
predvideva, da se bo gospodarstvo razvijalo v smeri samoupravnega kolektiv- 
nega podjetništva. Dejstvo, da v planu ne preciziramo gospodarskih programov 
po panogah, je odraz nivoja naših spoznanj in je zato tudi realen. Samo odprto 
tržno gospodarstvo, ki je relativno stabilizirano, omogoča izdelavo načrtov 
razvoja po panogah. 

Vse primerjalne prednosti v nestabilnih razmerah in v zaprtem trgu zgu- 
bijo svoje vrednosti. Mislim, da bodo morale različne ustanove sodelovati pri 
programiranju razvoja posameznih panog. Od konkretnih razmer je odvisno1, 
ali bodo delo lahko opravila podjetja sama, ali njihova poslovna združenja, 
inštituti, zbornica ali samoupravni, organi. Tudi ko bodo taki programi izdelani, 
bo morala biti njihova konkretna izvedba stvar delovnih organizacij in bodo 
morali biti vsi načrti samo indikativni. 

Pozdravljam sproščeno razpravo, ki se je odvijala ob pripravljanju družbe- 
nega plana. Mislim, da je samo v takem ozračju mogoče preverjati strokovna 
stališča in različna mnenja. Posebno pozitivno je, da je v skupščinskih odborih 
iz razprav močno opazna želja za racionalnost, učinkovitost in take sistemske 
rešitve, ki bodo ustvarjale materialno podlago za resnično hiter socialističen 
razvoj. 

Kljub temu pa se ne morem znebiti vtisa, da smo morali sprejeti nekatere 
rešitve, ki skušajo le sanirati že stare oidločitve. S tem ko sprejemamo družbeni 
plan, ne bi smeli prenehati iskati boljših rešitev in vztrajati na posameznostih. 
To bi tudi ne bilo v skladu z edino racionalno metodo kontinuiranega plani- 
ranja, ki ne črpa programov iz preteklosti in preteklih rešitev, ampak iz vsako- 
kratne situacije izvaja nove zaključke. To seveda ne pomeni, da ne bi sprejeli 
obveznosti, da bomo vsak dan konstruktivno in disciplinirano delali in da bomo 
vsak na svojem področju uresničevali postavljene naloge. Obratno, potrebna 
je še večja odgovornost in družbena disciplina. Nesprejemljiva pa je vsaj zame 
misel, da so parcialne rešitve in nedognane sistemske osnove, pa naj bodo zapi- 
sane kjerkoli, meje našega teoretičnega in praktičnega snovanja. 

Dovolite, da za to stališče navedem nekaj argumentov: 
1. Dejstvo, da bo ostalo 70 % novih materialnih sredstev v delovnih orga- 

nizacijah, ki nastopajo kot samostojne tržne proizvajalke, ni v celoti usklajeno 
s programi tega plana, če ne bodo zaživele nove kvalitetne oblike podjetniškega 
in finančnega združevanja sredstev. Narodnogospodarsko' planiranje v republiki 
namreč ne veže nosilcev teh materialnih sredstev. Plan enako obravnava 
področja, kjer more in kjer ne more vplivati. Najbrž bi bilo edino racionalno 
stališče, da sprejme koncept tisti dejavnik, ki ima sistemske in materialne 
možnosti in s tem tudi odgovornost, da ga izvede. 

2. Mislim, da ni teoretično jasno in zato tudi v planu, ki ga danes spreje- 
mamo, ni pogumno obdelana vloga teritorialnih skupnosti na področju gospo- 
darske infrastrukture in. tistih dejavnosti, ki inicira jo vse gospodarske tokove. 
O tem je mnogo določneje govoril danes predstavnik Izvršnega sveta tovariš 
Mirko Jamar, kar predstavlja zopet miselni napredek in odpira nove možnosti. 

3. Odnos do bodočih sistemskih rešitev je za mene preveč zadržan. Sistem- 
ske rešitve so v pristojnosti zvezne zakonodaje, ki določa skupne pogoje 
enotnega gospodarskega prostora, obenem pa da je sistem razširjene reproduk- 
cije neizdelan, na področju dohodka in njegove delitve je še veliko nejasnosti, 
obstoja problem družbene akumulacije in njene vloge za rast nacionalne eko- 
nomike, problem prelivanja sredstev na najrentabilnejša področja, vprašanje 
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cen in drugo, kar terja aktivnejšo vlogo političnega in kulturnega centra slo- 
venske republike. 

Čeprav so Izvršni svet in drugi organi tudi že do sedaj skušali posredovati 
naša stališča, še zdaleč nismo izčrpali vseh sredstev javnega obveščanja, publi- 
ciranja stališč in organiziranega nastopanja. Imam občutek, da smo slabše orga- 
nizirani, kot se na splošno o nas sodi. Morda se tudi izčrpavamo z razmišljanji 
v mnogih institucijah, upravi, Skupščini in vodstvih družbeno-političnih orga- 
nizacij. 

Znano je, da imamo danes povsod ekonomske oddelke, ki naj bi bili neke 
vrste strokovne službe. Vse to je preveč razdrobljeno in neučinkovito. Od 
reševanja teh zadev pa je v mnogočem odvisen razvoj naše ekonomike v 
bodoče. 

4. Smatram, da se nismo dokopali do spoznanja in še manj do ustreznega 
ravnanja, da je republika nacionalna skupnost, ki uresničuje slovenski samo- 
upravni koncept s tem, da ima odrejen program vzgojno izobraževalnega in 
šolskega sistema, koncept znanstveno-tehničnega razvoja in razvoja kulturnih 
dejavnosti, koncept zdravstveno-socialnega razvoja in program racionalnega 
vodenja upravnih zadev. 

Parcialne samoupravne rešitve na najnižjih nivojih, na katere smo opozarjali, 
so se v praksi pokazale neracionalne, preozke in nezadostne. 

Ugotavljam, da je v skupščinskih razpravah vedno več iskrenih zahtev, 
da se bolje organiziramo in da presojamo našo samoupravno družbo kot organ- 
sko celoto. Dobro organizirana samoupravna družba mora zaradi delitve dela 
porazdeliti pravice in dolžnosti na vseh nivojih. Za mene je centralno vprašanje 
razvoja, ali bomo zbrali dovolj znanja in smelosti za uresničevanje programa 
in ali bomo sprejeli dejstvo, da je za organizacijo moderne družbe, ki je sprejela 
odprto tekmo z največjimi dosežki človeštva na vseh področjih, potrebno- odločno 
upoštevati strokovnost in znanost. 

Ker družbeni, plan razvoja izhaja iz naših današnjih možnosti in ne preju- 
dicira nekaterih bodočih boljših rešitev, ga sprejemam takega kot je predložen, 
ga podpiram in 'bom zanj glasoval. Hvala. 

Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nima nihče več namena razpravljati, zaključujem razpravo. 

Razumljivo je, da danes ni večje razprave, ker so bile že predhodne 
razprave in priprave temeljite, kot je to že ugotovil v svojem ekspozeju tovariš 
Jamar. Tudi mi moremo ugotoviti, da je to prvi plan po vojni pri nas, ki je 
bil tako skrbno in vsestransko pripravljen in da je bila dana možnost vsem 
gospodarskim in družbenim činiteljem ter široki javnosti, da so se vključili v 
razpravo o tem planu. Tako smo mi že v našem zboru in na drugih zborih 
prejšnja leta razpravljali o- smernicah tega družbenega plana. Sestavljala plana 
so se držali naših osnovnih priporočil in tez. Veliko je bilo razprav o raznih 
osnutkih dn variantah v naših skupščinskih odborih in v zborih, kjer so bili 
že poprej usklajeni razni predlogi, različna mnenja in nasprotja. Po pravici 
lahko rečemo, da je to program, ki je usklajen z objektivnimi možnostmi, z 
načeli gospodarske reforme in z možnostmi, ki jih v tem razdobju lahko v 
Sloveniji pričakujemo v skladu s celotnim razvojem jugoslovanskega gospo- 
darstva in gospodarskega sistema. Zato torej ni potrebna širša formalna raz- 
prava, saj je bilo razprav že dovolj; predlog, o katerem danes sklepamo, pa 
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predstavlja orientacijo in spodbudo za nadaljnji razvoj našega gospodarstva. 
Iz teh razlogov menim, da ga kot takega lahko sprejmemo'. 

Ker se nihče več ne javi k razpravi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje oziroma na razpravo po poglavjih. 

Dajem v razpravo oziroma na glasovanje prvo poglavje družbenega plana. 
Kdor je za prvo poglavje, naj prosim dvigne roko. (Vsi, poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Drugo poglavje. »Splošni okviri razvoja«. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Kdor 
je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tretje poglavje. »Zaposlovanje in produktivnost dela.« Želi kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

4. poglavje: »Regionalni razvoj in urbanizacija«. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko'. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

5. poglavje »Življenjski standard«. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče. Kdor je za, naj prosim dvigne roko*. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

6. poglavje »Splošni pogoj razvoja«. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

7. poglavje »Modernizacija«. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko'.) Je kdo' proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

8. poglavje »Vključevanje v mednarodno delitev dela«. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

9. poglavje »Proizvodna usmeritev«. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

10. poglavje »Financiranje razširjene reprodukcije republike«. Zeli kdo raz^- 
pravljati? (Nihče.) Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

11. poglavje »Ukrepi in naloge pri usmerjanju družbenoekonomskega raz- 
voja do leta 1970«. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo družbeni plan izglasovali po poglavjih. Dajem na glaso- 
vanje predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije od leta 1966—1970 v 
celoti,. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno sprejel predlog družbenega 
plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970. 

Predlagam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.35 in se je nadaljevala ob 11.30.) 
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Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o usmeritvi sred- 
stev za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970. 

Predlog zakona z obrazložitvijo je Skupščini, predložil Izvršni svet in določil 
za svojega predstavnika člana Izvršnega sveta Mirka Jamarja, Zavod SR Slo- 
venije za planiranje pa pomočnika direktorja zavoda Franca Kraglja. Zakonski 
predlog sta obravnavala tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov našega zbora in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, 
ki sta predložila svoji priporočili. Amandmaji odbora in komisije so usklajeni 
in jih je sprejel tudi Izvršni svet. Obrazložitev k predlogu zakona je dal pred- 
stavnik Izvršnega sveta že na skupni seji obeh zborov. Ali želi predstavnik 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov dati še ustno obrazlo- 
žitev? Prosim. Besedo ima inž. Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Ko je odbor za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov Gospodarskega zbora razpravljal in proučil predlog zakona o 
usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v obdobju 1966 do 
1970, se je v načelu strinjal s predlaganim1 besedilom zakona in z vsebino glede 
usmeritve teh sredstev v višini 24 milijard S dinarjev oziroma 240 milijonov 
N dinarjev. V 1. členu pod a) gre za kritje obveznosti iz preteklih let. Odbor 
sodi, da se te obveznosti morajo poravnati in da tu ni mogoče dati kakršnihkoli 
drugih predlogov. Točka b) govori o sredstvih v višini 3,2 milijarde S din, ki 
so namenjena za kreditiranje investicijskih obveznosti proračuna SR Slovenije 
v letu 1967. Odbor pa je imel pomisleke pri točki c), ki določa: »in sicer 5 mili- 
jard oziroma 50 milijonov N dinarjev za kreditiranje obratnih sredstev.« To 
določilo je sicer potrebno in pravilno, vendar pa je obrazložitev predstavnika 
Izvršnega sveta k tej točki nekoliko drugačna, kakor je besedilo zakona. Zato 
odbor zahteva nekatera pojasnila glede usmleritve zneska 5 milijard, in sicer: 

Prvič: točno naj se določijo zneski, ki jih bodo> iz tega naslova dobile tiste 
gospodarske organizacije, ki so navedene v obrazložitvi, in 

drugič, odbor meni, da do direktnega kreditiranja obratnih sredstev v 
gospodarstvu, še lep čas ne bo prišlo. Ta sredstva so namreč za določen čas 
namenjena predvsem za energetske objekte, kjer bo potreba zlasti velika v letih 
1967 in 1968. Drugi del teh sredstev pa se bo porabil za kritje stroškov pri 
likvidaciji EKK Velenje. Odbor predlaga, da naj predstavnik Izvršnega sveta 
na današnji seji Gospodarskega zbora da bolj natančno* poročilo, iz katerega bo 
razvidno, da poraba sredstev za dva namena pomeni le premostitveno krediti- 
ranje in da se bodo kasneje vrnjena sredstva le uporabila za neposredno kre- 
ditiranje obratnih sredstev v gospodarstvu, kot to govori predlog zakona. Taka 
obrazložitev bi bila jamstvo, da bi naše gospodarstvo v letih 1969 in 1970 
lahko računalo na ta sredstva. 

V imenu odbora prosim, da predstavnik Izvršnega sveta da pojasnilo glede 
na to točko. Ce bo odgovor zadovoljiv in usklajen z besedilom in vsebino za- 
kona, predlagam zboru, da predlog zakona o usmeritvi sredstev sprejme. 

Odbor je obravnaval tudi amandmaje k točki 4. in 5., ki govore o investi- 
ranju v kmetijstvo, kjer je potrebno prvenstveno upoštevati prioritetni red 
gojitve nasadov in šele zatem investiranje za opremo oziroma za promet itd. 
Gre praktično samo za zamenjavo obeh odstavkov v točki 5 in 6. 
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Predsednik Leopold Krese: Želi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne želi.) Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori 
na vprašanje tovariša Arzenška. 

Franc Kragelj: Usmeritev dela sredstev, s katerimi bo republika 
razpolagala v letih 1966—1970 za kreditiranje obratnih sredstev v gospodarstvu, 
je v skladu s politiko, razpoložljivih sredstev za investicije. Ni namreč več mo- 
goče obravnavati vlaganj v osnovna sredstva ločeno od vlaganj v trajna obratna 
sredstva, ker spremembe v kreditni politiki zagotavljajo delovnim organizacijam 
iz bančnih sredstev le kratkoročna sredstva za kritje izrednih potreb, ne pa 
tudi za normalen potek poslovanja in za povečevanje proizvodnje, ki temelji 
na aktiviranju novih kapacitet ali pa na boljšem izkoriščanju obstoječih zmog- 
ljivosti. 

To je eden izmed razlogov, ki je napotil Izvršni svet, da predlaga, da se 
del teh sredstev porabi za kreditiranje trajnih obratnih sredstev. S tako usme- 
ritvijo teh sredstev bomo omogočili Splošni gospodarski banki, ki v skladu 
z že sprejetimi zakoni upravlja ta sredstva, da skupno s svojimi sredstvi za 
investicije premosti probleme kreditiranja energetike v letih 1967—1968, ko 
bodo potrebe za financiranje energetskih objektov nekoliko večje, kot pa bo 
dotok sredstev. To se pravi, da bo ta primanjkljaj pokrit z večjim dotokom 
sredstev v naslednjih letih. 

Isto velja tudi za kreditiranje likvidacije EKK Velenje. V obrazložitvi je 
povedano, da ne gre za pokrivanje izgub pri, tem objektu, pač pa za zagotovitev 
določenih sredstev, ki so potrebna za kreditiranje prodaje opreme v zvezi z 
likvidacijskim postopkom. Taka usmeritev pa ne preprečuje možnosti, da se ta 
sredstva ne bodo« uporabljala za financiranje oziroma za kreditiranje trajnih 
obratnih sredstev. Gre le za to, da se skupaj z razpoložljivimi sredstvi banke za 
investicije omogoči banki premagati finančne probleme v teh dveh letih s 
tem, da bo razpoložljiva sredstva lahko vlagala tako v trajna obratna sred- 
stva, kakor tudi za dograditev elektro-energetskih objektov v letih 1967 in 1968. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Arzenšek, se z pojasnilom to- 
variša predstavnika Izvršnega sveta strinjate? 

Inž. Ivan Arzenšek: Ne strinjam se z obrazložitvijo. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o predlogu zakona 
o usmeritvi republiških sredstev. Prosim, kdo se prijavi k razpravi? Besedo 
ima tov. Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Morda sem bil glede stališča odbora premalo 
jasen. Odbor želi zvedeti 

— prvič: koliko sredstev od 5 milijard je predvideno za investiranje v 
energetske objekte, koliko za EKK Velenje in koliko teh sredstev ostane za 
direktno kreditiranje obratnih sredstev; 

— in drugič: kakšne so garancije in kakšni so pogoji vračila teh sredstev 
in kdaj lahko pričakujemo, da bodo ta sredstva res aktivno nastopala kot ob- 
ratna sredstva v našem gospodarstvu ter pod kakšnimi pogoji so ta sredstva 
odstopljena kot premostitveni kredit banki. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Kragelj. 
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Franc Kragelj: Poudariti želim, da bi se v skladu z usmeritvijo 
morala ta sredstva v letih 1966—1970 uporabiti za kreditiranje trajnih obrat- 
nih sredstev gospodarstva. To se pravi, da ne gre tukaj za to, da naj se del 
teh sredstev do< leta 1970 uporabi za financiranje energetike, ali pa za kakšne 
druge namene. Problem nastopa edino v letih 1967 in 1968 v bilanci razpolož- 
ljivih sredstev za financiranje energetike. V obrazložitvi k zakonom, ki jih je 
Skupščina že sprejela v lanskem letu, je bilo poudarjeno, da sredstva na osnovi 
teh zakonov v globalu zadoščajo za dograditev energetskih objektov, da pa bo> 
nastal zaradi dinamike dotoka teh sredstev primanjkljaj predvsem v letu 1967, 
in sicer v višini okrog 40 milijonov N din. Ta primanjkljaj bo pokrila, kot je 
bilo v obrazložitvah povedano', Splošna gospodarska banka, bodisi iz svojih 
sredstev, ali pa z združevanjem dela sredstev gospodarstva. To pa pomeni, da 
bo Splošni gospodarski banki v letu 1967 primanjkovalo sredstev za druge 
namene, za modernizacijo in tudi za kreditiranje obratnih sredstev, za kar ta 
banka uporablja precejšnja sredstva. Zaradi tega je sedaj nemogoče reči, koliko 
teh sredstev bo uporabljenih za ta ali drugi namen. Čeprav gre v prvem letu 
dejansko le za premostitev problemov kreditiranja energetike, bodo. morala 
biti ta sredstva do leta 1970 uporabljena dejansko za kreditiranje trajnih obrat- 
nih sredstev. 

Za kreditiranje energetike bo torej potrebno angažirati okrog 40 milijonov 
dinarjev dodatnih sredstev mimo zakonov, ki jih bo zagotovila Splošna gospo- 
darska banka iz svojih virov. Razpoložljiva republiška sredstva bodo dejansko 
samo omogočila banki, da tudi v tem letu daje, kljub večji usmeritvi sredstev 
za energetiko, del sredstev za investicije in za kreditiranje trajnih obratnih 
sredstev. 

Predsednik Leopold Krese: Ali je odgovor zadovoljiv? Besedo ima 
tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovariši in tovarišice poslanci! V zvezi z vprašanjem 
glede namena usmeritve 5 milijard S din za kreditiranje obratnih sredstev, vas 
želim informirati, da so sredstva namenjena prvenstveno za kreditiranje poteka 
likvidacije EKK, uporabila pa bi se lahko tudi za pospešeno kreditiranje iz- 
gradnje elektroenergetskih objektov. Sredstva, namenjena za izgradnjo elektro- 
energetskih objektov, pritekajo počasneje, kot pa nastaja potreba in zato bi 
s temi sredstvi lahko časovno bolj uskladili priliv namenskih sredstev in potek 
izgradnje. Pri EKK ne gre za uporabo teh sredstev za kritje izgube ob likvida- 
ciji, ampak za to, da se potek likvidacije omogoči. O poteku in rezultatih likvi- 
dacije boste posebej informirani. Ko bodo omenjena sredstva 5 mlrd S din 
sproščena pri EKK oziroma pri elektroenergetskih objektih, jih bomo uporab- 
ljali za kreditiranje obratnih sredstev. V tem smislu menim, da je potrebno 
skleniti, pogodbo med banko in republiko1. Sredstva se bodo obrestovala v korist 
posebnega računa republike po 6 °/o. 

Predlog tega zakona vključuje vsa predvidoma sproščena sredstva RIF in 
okrajnih DIS cd leta 1966 do vključno leta 1970. Vključuje torej tudi sredstva 
iz leta 1966, ki smo jih lani s posebnim zakonom razdelili ozii-oma jim določili 
namen porabe. To je razvidno iz točke a) tega zakona. Za leto 1966 se je pred- 
videvalo, da se bo iz anuitet RIF in okr. DIS nabralo 5,7 mlrd S din, ki bi jih 
uporabili za kritje starih obveznosti RIF — okoli 333 milij., ostanek pa za 
financiranje energetike in udeležbe pri gradnji proge Koper—Prešnica. Vendar 
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se predvidevanja o prilivu teh sredstev niso uresničila. V zvezi s tem vas želim 
informirati, da glede sredstev RIF še ni sklenjena pogodba med banko in re- 
publiko. Banka je predlagala, da sklenemo pogodbo po vzorcu, kot je to storila 
federacija. To pomeni, da bi določili povprečno dobo in povprečno obrestno mero 
za vsa sredstva RIF, ki so — kot vam je znano —- plasirana v številnih kre- 
ditih. Splošna gospodarska banka bi bila tako pogodbeno vezana, da letno vrača 
v enakih obrokih republiki določen del sredstev RIF z obrestmi vred na poseben 
račun republike. 

Predlog upravnih organov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa ob- 
stoja v tem, da bi sredstva RIF vrnila banka v dveh obdobjih, in sicer v obdobju 
od 1966—1970 leta bi naj bilo odplačevanje bolj intenzivno, zato pa po letu 
1970 sorazmerno nižje. Gre le za to, ali banka lahko sprejme predlagane' inten- 
zivnejše odplačevanje do- leta 1970. Po predlogu Splošne gospodarske banke naj 
bi znašalo letno odplačilo okoli 2 mlrd S din — po predlogu republike pa okrog 
3 mlrd S din. Če upoštevamo predlog republiških upravnih organov, t. j. 3 mlrd 
S din z obrestmi vred, potem bi v letu 1966 ostalo za osnovni namen točke a) 
1. člena zakona o usmeritvi republiških investicijskih sredstev od leta 1966 do 
1970, potem ko se plačajo obveznosti do federacije, ki znašajo okoli 1,1 mlrd 
S din, in stare obveznosti, ki znašajo okoli 333 milijonov S din — samo okoli 
1,5 mlrd S din. Manjka torej okoli 4,1 mlrd S din. 

Vzrok tolikšnemu primanjkljaju je izpad sredstev okrajnih DIS. Zavezanci 
za vračilo sredstev okrajnih DIS na poseben račun republike ne priznavajo 
obveznosti tega plačila in ga zato v preteklem letu niso izvršili. 

Ce bi; tudi v tekočem letu ne vplačali zaostanka iz leta 1966 in obroka za 
leto 1967, bodo znašala po posebnem računu republike pripisana, sredstva RIF 
okoli 3 mlrd S din, iz teh sredstev pa je treba plačati obveznosti do federacije 
tako, da bi ostanek ne zadoščal, da krijemo obveznosti, ki jih navaja točka a). 

Namen moje razprave je, da vas informiram o težavah, ki so pri realizaciji, 
sredstev, katere ta zakon razdeljuje. 

Predsednik Leopold Krese; Kdo še želi besedo? Tovariš Arzenšek 
ima besedo. 

Inž. Ivan Arzenšek: Na podlagi dodatnih pojasnil predstavnika Iz- 
vršnega sveta in predstavnika Splošne gospodarske banke v imenu odbora iz- 
javljam, da se s pojasnili strinjamo. Odbor je načel to vprašanje zaradi tega, 
da bi se stvari razčistile. Po mnenju odbora morajo biti obrazložitve take, da 
bo iz njih razvidna kompleksna problematika in načini, kako se bodo posa- 
mezna vprašanja reševala. 

V imenu odbora predlagam, da zbor sprejme predlog zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce se nihče ne javi k razpravi, zaključujem razpravo in prehajamo' na 
glasovanje. Kdor je za predloženi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za 
investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 vzdržanih.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor sprejel predlog zakona o usmeritvi 
sredstev za investicije v letih 1966—1970 s 6 vzdržanimi glasovi. 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
poročila o nekaterih problemih v gozdarstvu. 

Poročilo o navedeni problematiki je sestavila delovna skupina poslancev 
Gospodarskega zbora, v kateri so sodelovali tudi poslanci Republiškega zbora in 
strokovni sodelavci poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij. Zato 
smo k tej točki povabili tudi predstavnike združenja, inž. Tuga Cajnka in Da- 
neta Milavca, navzoč pa je tudi kot predstavnik Izvršnega sveta republiški 
sekretar za gospodarstvo Sveto Kobal. 

Pričenjam razpravo o problematiki v gozdarstvu in prosim tovariša Lesarja, 
predsednika te skupine, da da še ustno poročilo. 

Jože Lesar: K poročilu, ki ga je naša delovna skupina sestavila in ki 
ga imate v rokah, ibi želel dodati še nekaj pojasnil in poudariti, nekatere zna- 
čilnosti te materije. 

Dejstvo je, da je gozdarstvo dejavnost, ki ima take značilnosti, ki zahtevajo, 
da ga ne moremo v celoti izenačiti in zapreti v sistem samoupravljanja gospo- 
darskih organizacij. Obstoj gozdov in gospodarjenje z njimi prekoračujeta po- 
slovni značaj gospodarskih organizacij, ker je v interesu vrste drugih dejavnosti 
kako se gospodari s tem narodnim bogastvom. Tu gre za vodni režim, gre za 
turizem, klimatske razmere, urbanizem, predvsem pa industrijo, tako mehansko 
kot kemično. Vprašanja izkoriščanja gozdov, pravilne odmere kapacitet, pra- 
vilne odmere zalog v gozdovih, so tako delikatne, da jih ni mogoče obravnavati 
le z vidika poslovnega interesa posameznih gozdno-gospođarskih organizacij. 

Eno izmed važnih vprašanj je vprašanje naložb, predvsem dolgoročnih. V 
mislih imam predvsem amortizacijo, ki jo delimo na dva dela: na biološko 
amortizacijo in tehnično amortizacijo. Biološka amortizacija predstavlja dolgo- 
ročne naložbe v gozdove, tehnična amortizacija pa že predstavlja naložbe, na 
katere vplivajo neposredni materialni in poslovni interesi gozdnogospodarskih 
organizacij. Dolgoročne naložbe, kot je znano, se vračajo v 30—50 letih. Iz 
tega izhaja, da ni tega vprašanja mogoče prepuščati zgolj mehanizmu samo- 
upravljanja v gozdno-gospodarskih organizacijah, saj materialni interes v teh 
odločitvah nima odločujoče vloge. Zato je nujno, da pri reševanju teh vprašanj 
sodelujejo z vso odgovornostjo tudi družbeni organi. Zahtevo po takem sode- 
lovanju že vsebuje zakon, ki smo ga sprejeli pred letom in pol. Ta zakonska 
določila so pomembna zlasti zaradi tega, ker imamo v Sloveniji 2/3 gozdnih 
površin in gozdnih mas v zasebnem lastništvu. To razmerje je v drugih repu- 
blikah obratno, saj je delež zasebnega lastništva v gozdovih relativno majhen. 

Naloga delovne skupine poslancev je bila, da se ugotovi, kako se je gospo- 
darjenje z gozdovi prilagodilo temu zakonu. Ocena, ki smo jo' dali v poročilu, 
je v glavnem pozitivna. Res je, da je sodelovanje med gozdnimi gospodarstvi in 
zasebnimi lastniki različno. Nekje je intencija zakona prodrla v celoti, nekje 
se stvari urejajo še bolj po domače, ugotovili pa smo različne vrzeli pri reševa- 
nju tistih vprašanj, kjer bi družba po zakonu morala sodelovati in pomagati. 

Pri analiziranju te problematike smo na terenu naleteli tudi na nekatera 
druga vprašanja. V mislih imam organizacije gozdno-gospodarskih območij in 
vmešavanje občinskih skupščin v naloge, ki po zakonu spadajo v izključno 
pristojnost gozdno-gospodarskih organizacij. Vprašanje gozdno-gospodarskih ob- 
močij nima samo organizacijskega obeležja, ki so relativno lahko rešljiva. Za- 
stavlja se vprašanje konkretnih organizacij, ki bi morale reševati, konkretne 
ekonomske probleme, kot je na primer združevanje sredstev, prelivanje sred- 
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stev za dolgoročne naložbe itd. Pri proučevanju odnosov med občinskimi skup- 
ščinami in gozdnimi gospodarstvi smo ugotovili, da so negativni pojavi posle- 
dica tistih sistemsko nerešenih vprašanj, ki bi jih morala predvsem urediti 
družba. 

Splošna ocena skupine pa je, da je prva etapa uveljavitve zakona uspešno 
zaključena in da so ustvarjeni objektivni pogoji, da se bodo določeni problemi 
v doglednem času uredili bodisi s predpisi ali pa z drugimi oblikami, ki bodo 
omogočile gozdno-gospodarskim organizacijam poslovati v podobnih pogojih, kot 
že gospodarijo druge naše gospodarske organizacije. Gre torej le za izpolnje- 
vanje sistema, kot ga predvideva zakon o gozdarstvu. Ta sistem pa je usklajen 
z načeli gospodarske reforme. Ugotovitve in zaključki skupine poslancev nimajo 
namena sprožiti administrativnih ukrepov proti gozdno-gospodarskim organi- 
zacijam, temveč spodbujati predstavnike družbe za sodelovanje s to gospodar- 
sko dejavnostjo. 

S temi zaključki ni izčrpana vsa materija, ki se omejuje le na tiste nujne 
ukrepe, ki jih moramo sprejeti, da bomo zagotovili intenzifikacijo gospodar- 
jenja v tej gospodarski dejavnosti. Poudariti želim nekatere misli, ki so zajete 
v petih točkah našega poročila. Glede tehničnih predpisov o sestavi gozdno^ 
ureditvenih načrtov smo obveščeni, da je to delo v zaključili fazi. Pri tem pa 
bi želel poudariti dve strani. Pravilnik o sestavi goadno gospodarskih načrtov 
ne bi smel biti le navodilo, kako naj se ta akcija tehnično izvede, temveč bi 
moral vsebovati elemente, s katerimi republiški organi zagotavljajo splošno 
gospodarsko politiko, ki jo družba mora po določilih zakona uveljavljati v 
gozdarstvu. Posebno pozornost bi morali posvetiti strukturi in kvaliteti repu- 
bliške komisije, ki ji je poverjena skrb za revidiranje in potrjevanje gozdno- 
gospodarskih načrtov. Pri odločitvah o sestavi, komisije ne gre toliko za tehnično 
vprašanje, ampak za vsebinsko vprašanje. Komisija bi morala biti po našem 
mnenju sestavljena iz gozdarskih strokovnjakov in strokovnjakov glavnih po- 
trošnikov lesa. Člani te komisije pa naj ne bi bili, delavci gozdno gospodarskih 
organizacij. 

V zvezi z drugo točko našega predloga oziroma zaključkov želim poudariti 
naslednje: 

Delovna skupina meni, da je potrebno za biološko amortizacijo obremeniti 
tudi tisti del tehničnega lesa, ki so ga občine določile za porabo v gospodinjstvu. 
Na terenu smo namreč ugotovili, da se s tem lesom špekulira. Samo v eni občini 
smo zasledili več kot 120 prenosnih motornih žag, ki so v lasti zasebnikov in 
kjer se odstopljeni les žaga in preprodaja. Tehnični les bi se moral izločiti že 
v gozdu in obremeniti z biološko amortizacijo in režijskimi stroški. S tem 
ukrepom bi preprečili, da bi se sredstva prelivala iz družbenega v zasebni 
sektor. Te obremenitve pa naj ne bi veljale za tiste lesne mase, ki jih zasebniki 
■uporabljajo za pripravo drv. 

Delovna skupina poslancev sodi, da bi moral republiški organ izdati navo- 
dilo o tem, kako in kdaj ima zasebni gozdni lastnik pravico do porabe tehnič- 
nega lesa za svoje potrebe. Na terenu se te stvari zelo različno tolmačijo in ni 
enotnih kriterijev okrog tega vprašanja. 

Se nadalje ostaja odprto vprašanje dolgoročnih naložb v gozdarstvu, o če- 
mer sem deloma že govoril. Na podlagi predloga našega odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov sta bila osvojena dva amandmaja v besedilu 
družbenega plana v poglavju gozdarstvo, ki nakazujeta rešitev tega problema. 
S prvim amandmajem se določa, da morajo republiški organi pri revidiranju 
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in potrjevanju gozdno-gospodarskih načrtov zagotoviti z družbenim planom 
predvideno^ rast gozdne proizvodnje. Ta amandma je bil potreben zato, ker se 
iz dokumentacije celo vidi. stagnacija in padec v gozdni proizvodnji, republiški 
plan pa nakazuje 18% povečanje do leta 1970. Drugi amandma določa, da 
morajo republiški organi proučiti in ugotoviti najučinkovitejši način zbiranja 
in zagotovitve sredstev za dolgoročna vlaganja v gozdarstvo. Ker obstajajo 
mnenja, da te naloge republika ne more rešiti, m,i dovolite o tem nekaj besed. 
Dejstvo je, da tega vprašanja ne moremo več puščati ob strani, vsaj tako ne, 
kot do sedaj, in da moramo poiskati take oblike, ki bodo zagotovile združevanje 
sredstev gozdarskih organizacij in glavnih potrošnikov lesa in ki bodo omogo- 
čile prelivanje sredstev iz aktivnih v pasivna področja. Kreditni odnosi morajo' 
postati osnovna oblika združevanja in prelivanja sredstev. Ko smo proučevali 
to vprašanje na terenu, smo ugotovili, da obstajata dve možnosti oziroma dva 
načina, kako naj se prične z združevanjem sredstev. Prva oblika je prostovoljno 
združevanje, druga pa, da se to vprašanje uredi z zakonom. 

Okoli 80 ®/o gozdno-gospodarskih organizacij lesne industrije in papirne 
industrije se je izreklo, da na prostovoljni način združujejo sredstva za dolgo- 
ročne naložbe v gozdarstvu. Na ta način bi letno zbrali približno 1 milijardo 
200 milijonov starih dinarjev. 20 l0/o teh organizacij, med njimi celo dve gozdno- 
gospodarski, je proti takemu načinu zbiranja sredstev. Pri prostovoljnem zdru- 
ževanju se predvideva, da bi organizacije plačevale 60 din od m3 posekanega 
lesa in 200 din od obdelanega lesa v industriji. Izpad sredstev od teh 20 °/o 
organizacij, ki so proti prostovoljnemu združevanju, znaša približno 150 200 
milijonov dinarjev. 

Predlagam, da Izvršni svet, ah pristojni sekretariat to vprašanje proučita 
povezano z določili tretjega poglavja zveznega družbenega plana, ko govori 
o splošnih pogojih za gospodarjenje. Dovolite mi, da prečitam ustrezni pasus: 

»Sorodne ali 7. gospodarskimi, interesi organsko povezane grupacije delov- 
nih organizacij bodo med -drugim sodelovale pri formuliranju politike razšir- 
jene reprodukcije v svoji dejavnosti, s tem da se bodo dogovarjale o najučin- 
kovitejših metodah za njeno uresničevanje. Ti dogovori bodo zajemali temeljna 
vprašanja delitve dela in druga pomembna skupna vprašanja, ki jih morajo 
podjetja v okviru svojih asociacij v skupnem interesu skupaj reševati. Pogoji 
gospodarjenja bodo spodbujali delovne organizacije, da bodo po lastnih inte- 
resih in gospodarski nujnosti vlagale svoja sredstva v dejavnosti, katerih razvoj 
je pogoj za njihov razvoj. 

Hkrati pa bo zagotovljen vpliv družbeno-političnim skupnostim, zlasti ka- 
dar bo šlo za področje, na katerih razširjena reprodukcija ne bo popolnoma 
adekvatno urejena z delovanjem ekonomskih zakonitosti. Ta vpliv bo imel 
predvsem obliko ustvarjanja ugodnejših pogojev za vlaganje v tistih smereh, 
kjer so za to dani kakšni družbeni interesi. To bodo družbeno-politične skupnosti 
uveljavljale z gospodarskimi ukrepi na področju cen zunanjetrgovinskega siste- 
ma, amortizacije, davčnega sistema, monetarno kreditnega sistema, poleg tega 
pa z uporabo, in usmerjanjem družbenih rezerv in drugo. Svoj vpliv bodo 
družbeno-politične skupnosti uveljavljale po pooblastilih in s sredstvi, ki jih 
imajo v okviru gospodarskega sistema.« 

Tale odstavek je po mnenju delovne skupine namenjen reševanju pro- 
blematike združevanja sredstev. Ta osnovna orientacija je v družbenem planu 
ponovno aplicirana v IX. poglavju, ko govori: 
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»Če si želi posamezna družbeno-politična skupnost zagotoviti obvezno po- 
sojilo za dovršitev elektro-energetskih objektov, ki jih je začela graditi do 
31. 12. 1965, sme to izvesti v skladu z zveznim zakonom ali na podlagi zveznega 
zakona, ko se o tem poprej izjavi gospodarstvo.-« 

V imenu delovne skupine ugotavljam, da se je že 80 i0/o prizadetih delovnih 
organizacij odločilo za prostovoljni način zbiranja sredstev, da administrativni 
predpis za te organizacije ne pomeni nič drugega, kot pa trditev že sprejetih 
sklepov delavskih svetov, administrativni ukrep bi veljal le za tisto manjšino 
20 o/o, ki jih je tudi treba vključiti v enoten sistem zbiranja sredstev za dolgo- 
ročne naložbe v gozdarstvu. 

Zato v imenu delovne skupine predlagam, da se ta vprašanja skušajo rešiti 
na podoben način, kot smo jih reševali pri energetiki. 

V našem poročilu in v petih zaključkih niso prikazani in zajeti vsi problemi. 
V sami analizi je nakazana vrsta vprašanj, ki v zaključkih niso zajeta. To pa 
ne pomeni, da jih ni treba reševati. Nasprotno, sekretariat in drugi organi, bodo 
tudi temu morah posvetiti vso pozornost in skrbeti za to, da se delo in poiltika 
na področju gozdarstva stabilizirata. V imenu skupine predlagam, da se v 
poročilo vnese dodatni 6. zaključek, ki naj se glasi: 

»Za intenzivnejše gojenje ter načrtno usmerjanje blagovne proizvodnje iz 
zasebnih gozdov morajo gozdnogospodarske organizacije čimprej razširiti svojo 
dejavnost na vse ukrepe, katere jim na tem področju nalaga zakon. 

Hkrati, pa je treba zagotoviti dosledno izvajanje zakona z dovolj močno 
in učinkovito upravno in inšpekcijsko službo.« 

Vprašanja inšpekcijske službe sicer nismo podrobno proučili. V Sloveniji 
imamo 16 ali 17 gozdnih inšpektorjev. Ti so po večini, mlajši ljudje, ki so lahko 
pod vplivom te ali one gospodarske organizacije na terenu. Proučitev organiza- 
cije in kvalitete inšpekcijskih služb v gozdarstvu bi moral predvideti, sekreta- 
riat v svojem delovnem programu. Ugotovili pa smo, da je, inšpekcijska služba 
dokaj neenotno organizirana. Ponekod je 1 inšpektor za 6 občin, drugod pa sta 
2 inšpektorja v eni občini,. Mnenje delovne skupine je, da so osnovni nosilci 
operativnega izvajanja zakona glede gospodarjenja z gozdovi gozdno-gospodar- 
ske organizacije, čuvanje družbenih interesov na tem področju, ki so določeni 
z zakonom, pa naj se poveri organom inšpekcijskih služb in upravnim organom. 

V želji, da se razmeji vloga enih in drugih, da se doseže hitrejša stabilizacija 
tega področja in da se uresničijo zakonska določila, predlagam to dodatno 
točko. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ima tovariš Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Delo grupe poslancev, ki so proučevali gozdarstvo, je 
po naši sodbi prišlo v prav ugodnem trenutku, ko stojimo pred drugo fazo 
izvajanja zakona o gozdarstvu. Prva faza je več ali manj zaključena s pravnim 
urejevanjem gozdarske problematike, ki je bila več ali manj neurejena. V drugi 
fazi pa gre, kakor je pravilno ugotovljeno v stališčih delovne grupe, za vsebin- 
ska izvajanja zakona o gozdovih, to se pravi o tistih določilih, zaradi katerih 
je bil ta zakon sprejet. Naš sekretariat v celoti podpira stališča in zaključke 
v tem gradivu. Opozoriti želim le na nekaj vprašanj, ki se pojavljajo v drugi 
fazi našega dela, a so še vedno nerešena. 
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Namen zakona o gozdovih je bil, da se ustvarijo ugodni pogoji za boljše 
rezultate ipri izkoriščanju in gospodarjenju z gozdovi, v prihodnosti. V mislih 
imam aktivni odnos do gozda, to je aktivni odnos do potencialnih površin, ki 
vključuje eksploatacijo in naložbe v gozdarstvu. Zato se mi zdi potrebno, da 
ugotovimo, kakšne so naše naloge danes, ko stopamo v drugo fazo uresničevanja 
zakonskih določil, ko smo se do neke mere že razbremenili vsakodnevnih prak- 
ticističnih pravno-organizacijskih problemov. 

Ugotoviti moramo, da nekih posebnih rezultatov po sprejemu zakona danes 
še ne moremo pričakovati, saj imajo zakonska določila dolgoročen značaj in ni 
pričakovati bistvenih sprememb kar čez noč. Dejstvo pa je, da sta potencial 
naših gozdov in efekt v naših gozdovih v zadnjih desetih letih iz leta v leto 
enafca, to se pravi izkoriščanje gozdov, lesne mase, ki jih dobimo iz gozda itd. 
Tu torej obstoji neka zakonitost, ki, se lahko menja samo na podlagi dveh čini- 
teljev. Prvič, da ugotovimo, ali je naša današnja politika izkoriščanja gozdov 
zasnovana na prevelikem akumuliranju gozdnih mas, in drugič, da ugotovimo, 
ali se vlagajo zadostna sredstva v regeneracijo gozdov, ki bi dala v doglednem 
času ugodne rezultate. Semkaj vključujem tudi razne investicije na negozdnih 
zemljiščih, oziroma plantažah in druge moderne posege. Glede teh dveh vprašanj 
danes še ne moremo ugotavljatvi nekih posebnih bistvenih premikov. 

Na prvo vprašanje bodo morali odgovoriti ureditveni elaborati. To tudi 
pravilno ugotavlja prva točka. Točna je ugotovitev tovariša Lesarja, da je pra- 
vilnik o izdelavi gozdno ureditvenih elaboratov izdelan in predebatiran z gozd- 
nimi gospodarstvi. Želel pa bi, da v naslednjih dneh tudi z grupo poslancev 
prediskutiramo ta pravilnik in to preden ga objavimo v Uradnem listu. Ne gre 
toliko samo za tehnična določila tega pravilnika, saj samo z njim ni mogoče 
voditi, politike do gozdnega gospodarstva, temveč bolj za utrditev nekaterih 
načel, ki naj vodijo komisije pri, potrjevanju elaboratov. Ta načela morajo po- 
stati za komisije obvezna, kot bo obvezen postopek s tehnične plati, ki ga ure- 
juje pravilnik. Tak razgovor bi bil izredno koristen. Zaključki in sklepi, ki bi, 
jih skupaj ugotovili, bi našli svoje mesto pri postopnem potrjevanju elaboratov. 
To pa pomeni, da bi za daljše obdobje sprejeli in uveljavili enotno politiko 
v gozdnem gospodarstvu. Predvsem je treba rešiti vprašanja obsega izkoriščanja 
gozdov in intenzivnosti naložb v gozdove. Le najmanjša napaka pri teh odlo- 
čitvah bo imela lahko nepopravljive posledice. Poudariti želim, da z izdelavo' 
pravilnika nismo hoteli hiteti prav iz tega razloga, ker je bilo treba predhodno 
pretehtati vrsto vprašanj. Zavedamo' se namreč, da je od določil tega pravilnika 
v veliki meri odvisna uresničitev določil zakona o gozdovih v prihodnjem 
obdobju. 

Glede drugega vprašanja, to je vlaganja sredstev v gozdove, moramo ugo- 
toviti, da se stanje tudi po sprejemu -zakona ni bistveno izboljšalo. Podatki 
sicer kažejo, da smo v letu 1966 vložili v gozdove za 28 V o sredstev več, kot 
v letu 1965, saj so znašale naložbe 7 milijard 284 mio din. Ta nominalni znesek 
pa bi morali predvsem korigirati za razlike v cenah. Pri tem pa je bistveno, 
da so biološke naložbe manjše kot je splošna dinamika naložb. To se pravi, da 
tudi po sprejetju zakona pospešujemo naložbe v tehnično opremljanje gozdov, 
ki omogoča boljšo eksploatacijo, zanemarjamo pa biološke investicije, ki bi 
pospeševale boljšo nego, v zdrževanje in ohranjanje gozdov in s tem v dogled- 
nem času omogočile tudi večjo eksploatacijo. To pa je seveda eno izmed bistve- 
nih vprašanj naše politike do gozdov. Po mojem mišljenju dosedanja praksa 
ni pravilna. Naš interes ne sme biti lažje izkoriščanje gozdov, temveč povečanje 
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gozdnih mas, kar bi v bodoče omogočilo tudi večjo eksploatacijo. Eden izmed 
bistvenih instrumentov, ki bodo odtpravili nesorazmerja med tehničnimi in bio- 
loškimi naložbami v gozdove, so vsekakor ureditveni elaborati. V teh elaboratih 
bodo določene biološke investicije. Naloga družbene kontrole in inšpekcijskih 
služb pa bo, da kontrolirajo, kako se določila ureditvenih načrtov izvajajo. Vsako 
odstopanje od potrjenih ureditvenih načrtov bo podvrženo določenim sankcijam. 

Drugo vprašanje, ki je s tem tesno povezano, je uporaba amortizacije v 
družbenih gozdovih, nadalje vprašanje biološke amortizacije v privatnih go- 
zdovih in končno, vprašanje uporabe akumulacije, ki se nabira v enem in dru- 
gem sektorju. 

Zvezni predpisi o amortizaciji v družbenih gozdovih niso povsem usklajeni 
s slovenskimi stališči. Potrebno bo pripraviti dodatna gradiva, s katerimi naj 
se dokažejo nekateri problemi, ki nastajajo pri plačevanju in porabi amorti- 
zacije in'jih zvezni predpisi ne rešujejo*. Eno izmed odprtih vprašanj je, ali naj 
za sredstva amortizacije v gozdarstvu veljajo ista načela, kot za ostalo gospo- 
darstvo, kjer se ta sredstva lahko svobodno prelivajo. To se pravi, da bi se 
amortizacija v gozdarstvu lahko v celoti uporabila za tehnično opremljanje 
gozdov, biološke naložbe pa bi se zanemarile. Problemi so odprti tudi pri pri- 
vatnih gozdovih, s katerimi gospodarijo gozdina gospodarstva. V mislih imam 
tri probleme. Prvič, na kakšen način naj se amortizacija vplačuje in obseg 
biološke amortizacije, drugič, namembnost uporabe biološke amortizacije in 
tretjič, ali je že dozorel čas, da bi lahko zahtevali plačilo biološke amortizacije 
za tako imenovano lastno rabo v kmetijstvu in s tem spremenili režim, ki je 
danes v veljavi. Logično je, o tem govori tudi gozdni, zakon, da se mora gozdni, 
potencial očuvati. Iz tega izhaja, da je treba v gozdove vračati toliko, da se 
ohranja njihov proizvodni potencial ali obratno, nepravilni so instrumenti, ki 
dopuščajo, da se iz gozdarstva odli.vajo dohodki, kar ima za posledico zmanj- 
šanje gospodarskega potenciala. Ta problem se zaostruje zlasti, ko gre za koli- 
čine, ki so predvidene za lastno uporabo. V teh primerih gozdna gospodarstva 
ne ustvarjajo dohodka, nasprotno', imajo celo stroške z odkazovanjem gozdne 
parcele, določanjem količine poseka itd. Tu gre verjetno le za ocene, v katerih 
primerih naj se za tehnični les za lastno uporabo predpiše biološka amortizacija. 
To pa seveda tudi zahteva, da se morajo sredstva biološke amortizacije namen- 
sko vlagati za regeneracijo gozdov. Resnici na ljubo pa moramo ugotoviti, da 
je tudi zasebnim lastnikom bolj pri srcu tehnična opremljenost gozdov, kot 
vlaganja za biološke namene. Prav hitro se privatni kmet, gozdno gospodarstvo 
in občina zedinijo, da se zgradi nova gozdna pot, da se sredstva za amortizacijo 
porabijo za to ali drugo investicijo, ki, gre v korist vasi, ali proračuna, pri tem 
pa pozabljajo na bolj dolgoročna vlaganja v gozdove, ki bi v prihodnjosti omo- 
gočila večje izkoriščanje gozdov. 

Po mojem mnenju bi morali predvsem ugotoviti, katere količine lesa odgo- 
varjajo pojmu lastne porabe. Naš sekretariat pripravlja sicer ustrezno^ analizo, 
nima pa možnosti, da bi izdal predpis, ki bi natančneje definiral količino lesa 
za uporabo, ker spada ta odločitev v pristojnost občinskih skupščin. Sekreta- 
riat pa bo preko inšpekcijske službe skrbel za to, da se bodo za tisti les, ki ga 
zasebniki prodajajo, plačevale vse dajatve in tudi biološka amortizacija, ne glede 
na to, če je bil formalno deklariran kot lastna poraba. Glede lastne porabe 
lesa se bomo morali v najkrajšem času odločiti, ali bomo ta problem reševali 
z instruktažo občin in na podlagi dogovarjanja z njimi, ali pa z ustrezno dopol- 
nilno zakonodajo. Menim pa, da bo pritisk za lastno porabo lesa zmanjšan, če 
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se bo uvedla biološka amortizacija. Zahteve po sečnji za lastno uporabo lesa 
so bile doslej tako velike predvsem zaradi tega, ker ta les ni bil obdavčen. 

Dovolite mi še nekaj besed o združevanju sredstev za plantažne in druge 
nasade. Zastavlja se vprašanje, ali naj izberemo namesto dosedanjega načina 
poslovnega oziroma prostovoljnega združevanja sredstev neke druge metode, 
ki so sicer zelo mamljive in enostavne, vendar niso še toliko proučene, da bi 
jih lahko formalno predlagali. Izvršni svet in sekretariat podpirata napore za 
prostovoljno združevanje sredstev. Pri tem se poslužujeta najrazličnejših na- 
činov prepričevanja. To metodo je treba najprej v življenju temeljito preiz- 
kusiti, če pa ne bi dala v doglednem času dobrih rezultatov, jo je treba zavreči. 
Ugotoviti moram, da smo dosegli do sedaj že zadovoljive rezultate, zlasti v tistih 
primerih, ko so bili ti poslovni, odnosi realni in ko je bila ustvarjena materialna 
pogodbena odgovornost obeh partnerjev. Pri drugih metodah zbiranja sredstev 
bi morali predvsem temeljito razčistiti, kakšne so aplikacije takih metod na 
naš gospodarski sistem in ne samo na gozdarstvo-. Najbrž bi trenutno težko 
ocenili vse posledice, ki bi jih imele druge metode zbiranja sredstev, ki jih 
danes v gospodarskem sistemu ni. Ne moremo namreč enačiti zbiranja sredstev 
za energetiko in za investicije z zbiranjem sredstev za te namene. V prvem pri- 
meru gre namreč za obdavčenje dohodka. Zastavlja se vprašanje, ali je ta način 
uporabljiv za vse primere. Dejstvo pa je, da tega ne moremo rešiti samo v 
republiškem okviru, temveč je za to potrebna sprememba zvezne zakonodaje. 
Ce bi na primer za gozdarstvo sprejeli podobne ukrepe kot veljajo za energe- 
tiko' in investicije, bi isto zahtevale tudi druge panoge, kjer se ugotavljajo po- 
dobni problemi, kot v gozdarstvu. Poudariti želim, da bi z uvajanjem novih 
administrativnih ukrepov napeljali vodo na mlin vseh tistih, ki žele obnoviti 
rento in druge administrativne oblike zbiranja sredstev, proti katerim smo se 
odločno branih. Zato moramo dobro razmisliti vse dobre in slabe strani admi- 
nistrativnih metod na tem 'področju, da ne bi naredili več škode, kakor pa 
koristi. Strinjam pa se, da bi bilo treba to analizo izdelati, upoštevati vse fak- 
torje in se na podlagi tega odločiti za morebitne nove metode. 

Ob zaključku izjavljam, da sprejemam predloge popravkov oziroma dopol- 
nitev predlogov v celoti, kot so bili predlagani. 

Predsednik Leopold Krese : Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce se nihče več ne oglasi, ugotavljam, da je ta elaborat s predlogi sprejet. Upa- 
mo, da ni nasprotnih stališč. To poročilo in zaključke dajem na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so zaključki in predlogi za urejevanje zadev na področju 
gozdarstva sprejeti in jih bomo posredovali vsem prizadetim organom in gozd- 
nim gospodarstvom. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na ponovno razprav- 
ljanje in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih, za pospeševanje živinoreje in 
o zdravstvenem varstvu živine. 

Republiški zbor je na seji dne 29. 12. 1966 sprejel predlog zakona o ukrepih 
ža pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine z amandmaji, ki 
ste jih prejeli k tej točki dnevnega red. Naš zbor je na prejšnji seji zakon spre- 
jel brez navedenih amandmajev, zato moramo danes o amandmajih sklepati in 
besedilo uskladiti. 
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Po varianti, ki jo je izglasoval Republiški zbor, se besedilo 11. člena zakon- 
skega predloga v celoti spremeni, dočim se v 21. členu 1. odstavek razdeli v dva 
odstavka. Besedilo ostalih odstavkov pa ostane nespremenjeno. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora je na 
današnji seji razpravljal o teh amandmajih. Prosim poročevalca odbora, da da 
poročilo. Besedo ima tovariš Savo Vovk. 

Inž. Savo Vovk: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora je na današnji seji razpravljal o amandmaju poslanca 
inž. Veljka Križnika in se v celoti z amandmajem strinja, ker je ta amandma, 
samo odraz današnje prakse. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javlja k besedi, dajem ta dva amandmaja na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine v enakem 
besedilu, kot ga je sprejel Republiški zbor. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 6. točko dnev- 
nega reda, to je na poslanska vprašanja. 

Na zadnji seji ni bilo postavljenih poslanskih vprašanj in tudi pismeno ni 
bilo predloženo nobeno poslansko vprašanje. Ali ima kdo od prisotnih poslan- 
cev morda kako vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ce ni nobenega vprašanja, za- 
ključujem to točko 'dnevnega reda in s tem tudi današnjo sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 12.35.) 
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38. seja 

(22. februarja 1967) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam 38. sejo Gospodarskega zbora 
SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Uroš Rupreht, Elka Grilc, Bogo 
Tomše, Anton Kovič, Jožica Farčnik, Albin Černoša, Rado Jamnik, Ljudmila 
Fišer in Milovan Zidar. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo tudi.: člana Izvršnega sveta Mirko Jamar, in Milan Vi- 

žintin, direktor zavoda SR Slovenije za planiranje inž. Tone Tribušon in po- 
močnik republiškega sekretarja za finance Vinko Marošek; svoj prihod so na^- 
povedali tudi predsednik Gospodarske zbornice Drago Dolinšek, predsednik 
Turistične zveze Slovenije dr. Danilo Dougan in direktor Nuklearnega inštituta 
»Jožef Štefan« dr. Milan Osredkar. 

Predlagam, da imajo tovariši gostje, pravico sodelovati v razpravi, kolikor 
bi to želeli. 

Za današnjo sejo ste prejeli predlog proračuna SR Slovenije za leto 1967 
in spremljajoče predpise, informacijo o značilnostih razvoja v letu 1966 in oceno 
razvoja in razvojnih možnosti, v letu 1967; dalje predlog resolucije o izvajanju 
gospodarske politike v letu 1967 in informacijo o mednarodnem letu turizma. 

Danes je bila seja odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki 
je pripravil osnutek mnenja našega zbora o predlogu republiškega proračuna, 
ki ga bomo dopolnili po razpravi, o proračunu. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 37. seje zbora; 
2. obravnava značilnosti razvoja v letu 1966 in ocene razvojnih možnosti 

v letu 1967 ter sklepanje o predlogu resolucije o ukrepih gospodarske politike 
v letu 1967; 

3. obravnava o nalogah v mednarodnem letu turizma; 
4. obravnava predloga zakona o proračunu SRS, republiškem proračunu za 

1. 1967; 
5. poslanska vprašanja. 
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Ima kdo kako dopolnitev dnevnega reda, ali predlog za spremembo? Ne javi 
se nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 37. seje Gospo- 
darskega zbora ste prejeli skupno z vabilom. Ima kdo kako pripombo k za- 
pisniku? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 37. seje sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo o 
značilnosti razvoja v letu 1966 in o oceni razvojnih možnosti v letu 1967 ter 
sklepanje o predlogu resolucije o ukrepih gospodarske politike v letu 1967. 

Poleg informacije o značilnostih razvoja v letu 1966 in o oceni razvojnih 
možnosti v letu 1967 ste kot gradivo k tej točki prejeli tudi predlog resolucije 
o ukrepih gospodarske politike v letu 1967, poročili odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov in zakonodajno-pravne komisije ter peticijo za- 
gorskih rudarjev. 

Svoje mnenje k predlogu resolucije sta dala Prosvetno-kulturni in Socialno^ 
zdravstveni zbor, ki sta jih sprejeli. Predlagatelj informacije in resolucije je 
Izvršni svet, ki je za svojega predstvanika k tej točki dnevnega reda določil 
direktorja Zavoda SR Slovenije za planiranje inž. Toneta Tribušona. Ali želi 
predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima 
tovariš Tone Tribušon. 

Inž. Tone Tribušon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zvezna skupščina je lansko leto v smernicah o nadaljnjem razvoju siste- 
ma družbenega planiranja med drugim sklenila, da v prihodnje ne bo več spre- 
jemala letnih družbenih planov. Osnova načrtnega usmerjanja bodo srednjeročni 
plani, vsako leto pa bomo ocenjevali tendence pri izpolnjevanju obveznosti 
srednjeročnega plana in se dogovarjali o tem, kaj je treba še ukreniti, da bi 
osnovne naloge kar najbolje in čim dosledneje izpolnili. 

V tem je tudi osnovni smisel analize o značilnostih razvoja v letu 1966 in 
ocene razvojnih možnosti v letu 1967 ter resolucije o izvajanju gospodarske 
politike v letu 1967, ki jo Izvršni svet predlaga Skupščini. Pomen predloženih 
dokumentov navidezno nekoliko bledi, ker sledita skoraj neposredno spreje- 
manju srednjeročnega plana v naši republiki. 

Vrsta odločilnih momentov in nalog je bila namreč upoštevana že pri opre- 
deljevanju ekonomske politike in nalog za obdobje do leta 1970, zato s temi 
dokumenti ne spreminjamo oziroma bistveno ne dopolnjujemo ekonomske po- 
litike, začrtane v srednjeročnem planu. Vendar pa moramo pri izpolnjevanju 
nalog, ki smo si jih zastavili za srednjeročno obdobje, normalno računati, da 
obstoje določene faze njihovega ostvarjanja ter da se pojavljajo v vsaki izmed 
njih določeni problemi in težnje, ki so bodisi objektivno bodisi subjektivno po*- 
gojeni, in ki vplivajo na hitrejše aH počasnejše izpolnjevanje zastavljenih 
ciljev. 

Prav te probleme in težnje pa je v posameznih fazah treba oceniti, opo- 
zoriti na najpomembnejše, na njihove vzroke, in podvzeti pravočasne ukrepe, 
ki naj zagotovijo postopno in dosledno izpolnjevanje osnovnih ciljev srednje- 
ročnega plana, ki seveda, kot smo že pred kratkim rekli, po vsebini predstavlja 
program izvajanja družbene in gospodarske reforme. Zato sta analiza in reso- 
lucija vendar potrebni in ju zato in kot taki tudi obravnavamo. 
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Pričujoča analiza skuša oceniti rezultate gospodarskih gibanj, pojave in 
tendenc v letu 1966 in pričakovana gibanja v letu 1967 s stališča, ali vse to 
zagotavlja izpolnjevanje osrednjih smotrov srednjeročnega plana in gospodarske 
reforme. Izhajajoč iz teh ocen pa hočemo v resoluciji opozoriti na tista osnovna 
področja ekonomske politike in v zvezi s tem na tiste naloge in ukrepe, ki so 
posebej pomembni v letu 1967 za uspešno izpopolnjevanje smotrov plana in 
reforme. Ne gre, da bi ponavljal vsa dejstva in ugotovitve iz analize ali iz re- 
solucije, dovolite pa mi, da se ustavim pri nekaterih najpomembnejših. 

Predvsem želim poudariti, da smo v letu 1966 dosegli nekaj pomembnih 
rezultatov, ki pomenijo začetek kakovostnih sprememb v gospodarjenju. Pro- 
duktivnost dela se je povečala za okoli 8 °/o, kar je nad doseženimi povprečnimi 
stopnjami njene rasti v preteklih letih in prav tako' nad povprečno stopnjo 
rasti, ki je predvidena s srednjeročnim planom. Zunanjetrgovinska menjava 
se je občutno povečala. Izvoz blaga in storitev se je povečal za okoli 20 %, kar 
je več, kot znaša pričakovano povprečje po srednjeročnem planu, k čemur so 
bistveno prispevali neblagovni dohodki iz turizma. Pa tudi izvoz blaga je rasel 
hitreje kot proizvodnja, saj je udeležba izvoza v industrijski proizvodnji na- 
rasla od okoli 14% v letu 1965 na približno 15<Vo v letu 1966. Prav tako je 
pomembno, da se je povečal izvoz na zahtevnejša konvertibilna področja, ki je 
dosegel okoli 69 % vsega blagovnega izvoza. Znatno se je povečala tudi aktiv- 
nost gradbeništva v inozemstvu. 

Prizadevanja za kakovostne spremembe v gospodarjenju so se odvijala v 
skladnejših odnosih med potrošnjo in razpoložljivimi sredstvi. Pri tem se je 
zlasti umirila investicijska potrošnja, ki je bila po svojem obsegu realno pod 
tisto iz leta 1965. Prav tako je bila dosežena približna globalna usklajenost 
rasti realnih osebnih dohodkov z rastjo produktivnosti. Gotovo je obdobje po- 
memben prispevek k stabilizaciji razmer na trgu k ustvarjanju pogojev za 
kvalitetnejše delovanje tržnega mehanizma. V takih razmerah je bila dosežena 
zadovoljiva rast proizvodnje v nekaterih gospodarskih dejavnostih, v kmetijstvu, 
gozdarstvu, prometu in inozemskem turizmu. Rast v teh dejavnostih je bila nad 
povprečno doseženo rastjo družbenega proizvoda vsega gospodarstva, ki se je 
realno povečal za okoli 6 %. Ta stopnja rasti je nekoliko nižja od pričakovanj, 
predvsem zaradi relativnega zaostajanja industrijske proizvodnje, ki pa je v 
povprečju značilna za ves jugoslovanski gospodarski prostor v letu 1966. Treba 
pa je hkrati poudariti, da so imele nadpovprečno visoko stopnjo rasti v slovenski 
industriji predvsem tri panoge: kemija, elektroindustrija in nekovine. Doseženi 
rezultati v začetku izvajanja srednjeročnega plana in reforme pomenijo, da so 
delovne organizacije v glavnem začele v novih zaostrenih razmerah usmerjati 
svoja prizadevanja tako, da bi dosegle smotre reforme in da so sprejeti ukrepi 
pozitivno delovali na začetek kakovosti sprememb v družbenih in gospodarskih 
gibanjih. Seveda pa so reformni ukrepi in ukrepi za stabilizacijo' morali od- 
kriti vrsto pomanjkljivosti, ki v veliki meri izvirajo iz prejšnjih pogojev gospo- 
darjenja, s katerimi smo se vsi, od delovnih organizacij pa do občin in republike, 
včasih bolj včasih manj uspešno spoprijemali v letu 1966. Te pomanjkljivosti 
pa seveda, v naših razmerah, ko terjamo povečanje učinkovitosti gospodarstva 
in se postavlja pri družbenih službah vprašanje obstoja in hkrati napredka, 
povzročajo tudi vrsto težav in problemov, ki jih bo treba upoštevajoč nove 
odnose hitreje in uspešneje reševati kot v letu 1966. 

Zadržal bi se samo' na nekaterih pomanjkljivostih in problemih, ki so se 
odrazili v letu 1966 in so pomembni tudi za ekonomsko politiko in konkretne 
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odločitve v letu 1967, oziroma za hitrost napredovanja reforme in za izpolnitev 
smotrov srednjeročnega plana. Njihovo reševanje je odločilnega pomena zato, 
ker od tega zavisi nadaljnje zboljšanje gospodarjenja oziroma prehod gospodar- 
jenja na višjo raven od današnje, da bi mogla proizvodnja dovolj hitro naraščati. 
Z reformo in srednjeročnim planom smo si postavili kot cilj, da mora proiz- 
vodnja oziroma družbeni proizvod v stabilnejših pogojih naraščati po dovolj 
visoki stopnji, ker sicer ni mogoče zadovoljiti zahtev naše in vsake sodobne 
družbe po stalnem naraščanju življenjske ravni. Tu pa ne gre samo za višje 
osebne dohodke, pač pa tudi za večjo zaposlenost, za zadovoljevanje potreb po 
izobraževanju, primerni zdravstveni zaščiti, za ustrezno urejanje pokojnin, 
dovolj hitro stanovanjsko graditev, urejanje komunalij, za boljše varstvo otrok, 
socialno varstvo itd. Zahtev sodobne družbe ni mogoče urejati brez dovolj 
visoke stopnje rasti gospodarstva in v tržnem gospodarstvu tudi ne brez za- 
dostne stabilnosti ter ob njej dovolj hitrem naraščanju družbenega proizvoda. 

V letu 1966 nismo dosegli ravno nizke rasti družbenega proizvoda, vendar 
pa smo videli, da ob taki rasti ni mogoče dovolj hitro povečevati zadovoljevanje 
družbenih potreb. Ob taki nižji rasti, kot smo jo imeli doslej, je nastajala 
vrsta drugih problemov, ki je ogrožala tudi že doseženo gospodarsko rast. Za- 
loge so čez mero narasle, povečalo se je medsebojno zadolževanje med gospo- 
darskimi organizacijami itd. To seveda pomeni, da je mogoče zagotoviti hitrejšo 
gospodarsko rast samo ob nadaljnjih kakovostnih spremembah v gospodarjenju. 

Te spremembe pa so samo v hitrejšem prilagajanju proizvodnje domačemu 
in tujemu trgu glede izbire, kakovosti in stroškov. To je zahtevna naloga, ki 
terja hitrejšo modernizacijo poslovanja in proizvodnje, ki zahteva znanje, študij, 
raziskovanje in je v večini primerov ni mogoče reševati v vsakem podjetju 
izolirano, samo z lastnimi sredstvi in z lastnim strokovnim potencialom. Te 
naloge tudi ni mogoče uspešno reševati nenačrtno in s kratkoročnih vidikov, 
oziroma z vidikov kratkoročnih koristi, pač pa le na p>odlagi dobro pretehtanih 
dolgoročnih razvojnih programov gospodarskih organizacij, ki bodo zagotovili 
kar največje učinke pri relativno najmanjših naložbah. 

Take naloge seveda zahtevajo tudi nadaljnje kvalitetne spremembe druž- 
benoekonomskih odnosov v gospodarskem sistemu, da prisilijo vse nosilce druž- 
benih sredstev in odločitev na vseh nivojih na koordinirana prizadevanja za 
njihovo razreševanje v prikazani smeri. 

S temi zahtevami in problemi glede nadaljnjih kvalitetnih sprememb in rasti 
smo prišli v leto 1967. Da bi pospešili in omogočili njihovo hitrejše in uspešnej- 
še razreševanje, so bile letos uveljavljene pomembne izpopolnitve gospodarskega 
sistema, zlasti na kreditno monetarnem, zunanjetrgovinskem in deviznem pod- 
ročju, izvršena je bila revalorizacija osnovnih sredstev in spremembe v režimu 
amortizacije, na področju potrošnje pa še spremembe v sistemu socialnega za- 
varovanja. Mislim, da ni potrebno ponavljati obrazložitev k posameznim spre- 
membam, te so bile med drugim na kratko dane tudi v predloženi analizi. 
Vendar pa ni odveč, če poudarim, da te spremembe pomenijo na eni strani 
zaostritev pogojev gospodarjenja, na drugi strani pa tudi povečanje samostoj- 
nosti in odgovornosti predvsem vseh gospodarskih organizacij in bank za po- 
slovanje in razvoj. 

Odprava avtomatične pravice na kredit terja od delovnih organizacij, da 
zelo premišljeno razpolagajo z lastnimi sredstvi, tako v delitvi za posamezne 
namene, kot pri njihovi uporabi ali pri naložbah. Bolj elastičen in bolj posloven 
kreditni sistem, liberalnejši uvoz, večja svoboda pri vzpostavljanju poslovnih 
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odnosov z inozemskimi, partnerji, možnost samostojnejše in bolj elastične po- 
litike amortizacije vsem delovnim organizacijam razširja osnovo za samostoj- 
nost in večjo poslovnost. 

Vloga bank se razširja od razdeljevalcev oziroma posredovalcev kreditov na 
vlogo izredno pomembnega in odgovornega gospodarskega faktorja, ki plasira 
svoja sredstva v naj rentabilnej še posle in perspektivno naj interesantne jša pod- 
jetja, pri, čemer je nujno, da morajo banke postati eden od nosilcev in pospeše- 
valcev integracijskih procesov in drugih kvalitetnih sprememb kot so izboljšanje 
kadrovske strukture v podjetjih, pospeševanje uporabe znanstveno-raziskoval- 
nega dela in njegovih izsledkov v proizvodnji. Nasploh morajo postati animator 
tehničnega in poslovnega napredka. Seveda pa taka vloga bank, kot jo dobivajo 
sedaj, tudi, zanje pomeni, da je ne bodo mogle opraviti, če bodo majhne, izo- 
lirane, nepovezane in če ne bodo poskrbele za bistveno izboljšanje lastne kadrov- 
ske strukture, ter za čim večjo povezanost s strokovnimi in znanstveno-raz- 
iskovalnimi organizacijami. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagatelj resolucije o izvajanju gospodar- 
ske politike v letu 1967 je izhajal iz osnovne zahteve današnjega časa, to je iz 
zahteve po pospešitvi gospodarske rasti na kvalitetnejših osnovah, ob upošteva- 
nju sistemskih pogojev ter materialnih in kadrovskih možnosti. Upošteval je tudi, 
da se nadaljnje kvalitetne spremembe ne morejo izvesti brez odločne podpore 
stabilizaciji. Prav tako smo smatrali, da mora biti resolucija prav zaradi tega 
konkretna, in da se mora osredotočiti na tiste naloge, ki naj v letu 1967 pri- 
spevajo k hitrejšemu izpolnjevanju osnovnih smotrov ekonomske politike sred- 
njeročnega plana in reforme. 

Iz teh razlogov je osnovni poudarek na kakovostnih spremembah v pro- 
izvodnji in na tistih akcijah, ki naj jih pospešijo. Zato so dobila najvidnejše 
mesto vprašanja pospešitve modernizacije gospodarstva in družbenih služb, 
integracijskih procesov, hitrejšega vključevanja znanstveno-raziskovalnega dela 
v razreševanje problemov razvoja, zboljšanja kadrovske strukture in kvalitetnih 
sprememb v poslovanju naših bank. Vzporedno s tem je ena najvažnejših nalog 
hitra izdelava dolgoročnejših razvojnih programov na podlagi širšega, medse- 
bojnega sodelovanja delovnih organizacij. Prav tako je dan poudarek sestav- 
ljanju tistih dolgoročnih razvojnih programov za posamezna področja, kjer se 
mora še posebej angažirati republika. 

Da bi pospešili učinkovitejši in družbenim potrebam ustrezni razvoj druž- 
benih služb, ki naj prispeva k doseganju smotrov reforme, je treba iskati 
določene sistemske spremembe ter opraviti študije in akcije, ki so naštete v 
resoluciji. Odločno je treba podpreti prizadevanja za stabilizacijo, zato terjamo, 
da bi se zadržala potrošnja na vseh področjih v okviru razpoložljivih sredstev. 
To še posebej velja za socialno zavarovanje, ki je lansko leto, kot je znano, 
trosilo yeč, kot je imelo razpoložljivih sredstev. Proračuni pa morajo letos 
pokriti tudi obveznosti iz preteklih let, in začeti ustvarjati rezerve, ki naj 
pripomorejo k postopnemu oblikovanju lastnih obratnih sredstev. V okviru 
prizadevanj za stabilizacijo razmer na trgu bo potrebno zagotoviti, da bodo 
osebni dohodki v globalu naraščali skladajo z rastjo proizvodnje in produktivnosti 
dela. Lani smo se tej zahtevi sicer približali, čeprav je znotraj tega globala 
seveda slika dosti manj ugodna. Osnovni instrument usklajevanja osebnih 
dohodkov z rastjo produktivnosti dela so samoupravni akti delovnih organi- 
zacij o delitvi dohodkov. Moramo ugotoviti, da je razvoj delitvenih sistemov 
zaostal za potrebami časa; zaostal je predvsem zato, ker se osebni dohodki 
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večkrat obravnavajo kot avtonomna kategorija, ne da bi delovne organizacije 
videle njihovo zvezo s poslovnimi rezultati in s perspektivnim razvojem pod- 
jetja, pa tudi z reševanjem perečih tekočih problemov. Samo s tega stališča 
bi morali delovni kolektivi iz lastnega interesa urejati svoje sisteme delitve 
dohodka, ker bodo sicer ogrozili svojo poslovno sposobnost in svoj razvoj. S 
tem pa resolucija tudi računa. Seveda pa so družbeni faktorji, od sindikatov, 
zbornice, do družbeno-političonih skupnosti zainteresirani, da pomagajo delovnim 
organizacijam pri iskanju boljših rešitev od dosedanjih in so tudi pripravljeni 
v tem smislu sodelovati. V določeni gospodarski dejavnosti, posebno tam, kjer 
obstoji monopolna situacija, često prihaja do neskladij gibanj mase osebnih 
dohodkov z rastjo dejanske produktivnosti. Ce bi tudi v prihodnje ne bi prišlo 
do večje skladnosti, bo potrebna ustrezna družbena intervencija, predvsem eko- 
nomska, če ta ni možna, pa tudi kaka druga. 

Ko govorimo o usklajevanju mase osebnih dohodkov z rastjo produktivnosti, 
je treba reči, da znotraj te mase ne moremo dopuščati uravnilovke. Današnji 
čas zahteva sposobne, prizadevne in ustvarjalne ljudi, željne napredka in s tem 
tudi boljšega življenja. Prispevek posameznikov k splošnemu napredku pa je 
zelo različen, zato morajo biti tudi nagrade različne. 

Resolucija posveča posebno skrb zaposlovanju. V zvezi s kvalitetnimi spre- 
membami v našem gospodarstvu je seveda nujno računati, da bomo vedno bolj 
sledili tehničnemu napredku v svetu. Ta pa prinaša s seboj tudi potrebo po 
novih proizvodih, medtem ko ukinja nekatere druge. Pa tudi proizvodnji istih 
proizvodov je v zvezi s posamezno enoto potrebno vedno manj ljudi, 
vendar z drugačno izobrazbo in drugačno strokovnostjo. To pomeni, da je nor- 
malno, da se potreba po delavcih v posameznih dejavnostih menja tako glede 
na število, kot glede na njihovo izobrazbeno strukturo. To pa na drugi strani 
zahteva odpiranje novih delovnih mest, tako za del že zaposlenih kot tudi za pri- 
rastek; in ker odpiranje novih delovnih mest zahteva nove investicije, so te 
mogoče samo ob zadostni rasti proizvodnje. Možnost zaposlovanja je torej funk- 
cija i tehničnega i gospodarskega napredka. 

iSkrb za zaposlovanje pa v situaciji, ko delovne organizacije že razpolagajo 
s 65®/o družbenega proizvoda, seveda ne more biti predvsem zadeva nekoga 
izven njih, ampak predvsem njih samih, čeprav mora družba kot celota skrbeti 
tudi za politiko zaposlovanja, in mislim, da se tej skrbi tudi ne odreka. Vendar 
resolucija obravnava ta problem v okviru prioritet in možnosti, kot jih vidimo 
v letu 1967. 

Glede izvajanja ekonomske politike računa resolucija z vsemi nosilci odlo- 
čitev v republiki in naslavlja na posamezne nosilce določene naloge, skladno 
z njihovo funkcijo v našem samoupravnem sistemu in sredstvi, s katerimi razpo- 
lagajo. Zato nalaga republiki oziroma njenim organom samo tiste naloge, ki 
jih v okviru svojih pristojnosti mora opraviti. 

Ta dokument je po svoji naravi obvezen za vse republiške organe s tem, 
da izvajajo sprejeto ekonomsko politiko in konkretne naloge za izpolnitev njenih 
smotrov; seveda pa je ta dokument tudi orientacija za vse gospodarske in 
družbene činitelje v republiki, na podlagi katere bodo usmerjali svojo samo- 
upravno delovanje. Pri. tem pa bodo računali s politiko republike in zveze in 
s pogoji gospodarjenja v letu 1967. 

Tovardšice in tovariši poslanci! Kot izhaja iz analize za leto 1967, moramo 
računati, da bo mogoče doseči bistvene nove dosežke v izpolnjevanju smotrov 
reforme in srednjeročnega plana, če bo vsak člen odločen in bo deloval v našem 
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samoupravnem sistemu tako, da bo opravil svojo nalogo pri izvajanju ekonom- 
ske politike, kot je začrtana v srednjeročnem planu in v predlagani resoluciji. 
Na tej osnovi je mogoče pričakovati, upoštevajoč vse materialne pogoje in 
znanje, da bo rast družbenega proizvoda nekoliko hitrejša kot v letu 1966, kar 
bo omogočilo, da bomo v naslednjih letih dosegli osnovna prizadevanja in opra- 
vili najvažnejše naloge srednjeročnega plana. Prosim vas, da upoštevate to 
obrazložitev pri razpravi o analizi in o resoluciji o izvajanju gospodarske poli- 
tike za leto 1967, ter v imenu Izvršnega sveta predlagam, da predlog resolucije, 
skupno z amandmaji, ki jih je danes sprejel odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov vašega ižbora, in s katerimi se je predstavnik Izvršnega sveta 
strinjal, sprejmete. 

Predsednik Leopold Krese: Naš odbor je danes razpravljal tudi o 
pripombah in amandmajih k resoluciji in prosim poročevalca odbora tovariša 
Tesovnika, da da poročilo. 

Inž. Franc Tesovnik: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora, kakor tudi odbor za družbeni plan, finance in prora- 
čun Republiškega zbora sta na dveh skupnih sejah obravnavala informacijo o 
značilnosti razvoja v letu 1966 in o ocenah razvojnih možnosti v letu 1967, 
ter predlog resolucije o ukrepih gospodarske politike v letu 1967. V načelni 
razpravi je naš odbor ugotovil, da sta tako analiza stanja gospodarstva v 
letu 1966, kakor tudi ocena za leto 1967 dobro utemeljeni in -da slonita na 
realnih podatkih, čeprav so člani odbora menili, da so nekatera predvidevanja 
v gradivu vendarle preoptimistična. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je na prvi seji. pridržal pravico, da se o 
spremembah in dopolnilnih predlogih, ki sta jih dala odbora, izjavi kasneje. 
Na današnji seji so bili vsi ti amandmaji usklajeni. 

Odbor pa je sprejel dodatno še tele spremembe in dopolnitve: 
V 2. točki na 3. strani naj se za 2. alineo vnese nova 3. alinea, ki se glasi 

— »Z združenimi sredstvi gospodarstva podpreti vlaganja v tiste perspektivne 
dejavnosti, ki 'bodo omogočile odpiranje novih delovnih mest in pospešile 
izboljšanje izobrazbene strukture.« 

Dosedanja 3. alinea, postane 4. alinea. 
V 3. točki na 5. strani naj se besedilo prve alinee dopolni tako, da se alinea 

glasi: »— izpopolnjevati sisteme notranje delitve v delovnih organizacijah, da 
bo delitev osebnih dohodkov v skladu z rastjo produktivnosti in s potrebami 
dolgoročnejšega razvoja delovnih organizacij.« 

V isti točki na 6. strani naj se besedilo 3. alinee spremeni tako, da se glasi: 
»— republiški organi bodo spremljali razvoj osebnih dohodkov tudi. na področjih 
in panogah ter predlagali ustrezne ukrepe, da bi zagotovili skladno rast osebnih 
dohodkov s produktivnostjo dela in poslovnimi rezultati.« 

K 4. alinei 10. točke je bil sprejet amandma našega odbora, ki je obrazlo- 
žen v poročilu. Sprejeta so mnenja Socialno-zdravstvenega zbora in prav tako 
tudi amandmaji tega zbora. Odbor sprejema tudi amandmaje zakonodajno- 
pravne komisije. 

V imenu odbora predlagam, da zbor sprejme predlog resolucije z navede- 
nimi amandmaji. 
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Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim, Drago Pere. 

Drago Pere: V resoluciji o izvajanju gospodarske politike V letu 1967 
bi bilo nujno omeniti vpliv (prostega formiranja amortizacije na ekonomičnost 
poslovanja, na modernizacijo in razširjeno reprodukcijo gospodarstva. 

Večina gospodarskih organizacij še nima izdelanega sistema formiranja in 
porabe amortizacije, ki bo v tem letu igrala pomembno vlogo v gospodarstvu in 
vplivala na splošne gospodarske tokove v naši republiki. Prosto formiranje 
amortizacije bo vplivalo na višino Skladov podjetja, skladov skupnih rezerv, 
na višino lastne cene ter s tem na tržne odnose, na višino investicijskih vlaganj, 
investicijsko potrošnjo, na splošno potrošnjo itd., z vsemi dobrimi in slabimi 
posledicami. 

Novi, sistem amortizacije je treba nujno prilagoditi dejanskim ekonomskim 
možnostim vsake gospodarske organizacije, da si tako zagotovi delna sredstva 
za modernizacijo in stabilnost gospodarjenja nasploh. Neproučena uporaba infor- 
miranja sredstev proste amortizacije lahko povzroči žarišča družbenih proble- 
mov. Problem amortizacije moramo obravnavati in ga predvideti, da tako 
preprečimo deformacije, ki lahko nastanejo. Zato mora biti postavka »investi- 
cijska potrošnja« deležna skrbi in kontrole družbenih organov. 

Predlagam, da se problem proste amortizacije vnese kot posebna točka 
v resolucijo o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, in sicer naj se med 
2. in 3. točko vnese besedilo: »Gospodarskim organizacijam se priporoča, da 
skrbno proučijo delovanje proste amortizacije in uskladijo amortizacijo s sploš- 
nimi potrebami podjetja, da ne bo ogrozila splošnih odnosov ekonomičnosti in 
delitvi in da bo obenem zagotovila del sredstev za razširjeno reprodukcijo, kot 
stalnega vira sredstev za daljše obdobje. Republiški organi in občinske skupščine 
pa naj sprejmejo ukrepe glede na vpliv amortizacije na splošno ekonomsko situ- 
cijo po panogah in dejavnostih, da ne pride do deformacij.« 

Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi besedo? Tovariš Riko 
Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši, poslanci! V resoluciji o izvajanju 
gospodarske politike za leto 1967 so omenjene tudi naloge, ki, jih imajo banke, 
da bi se taka gospodarska politika realizirala. V zvezi s tem bi želel povedati 
svoje mišljenje glede nekaterih problemov, ki so bodisi direktno ali pa bolj 
posredno vidni iz te resolucije. V zvezi s poslovanjem bank se namreč v Slove- 
niji pri raznih razpravah včasih v direktnih ali pa v indirektnih kritikah in 
spodbudah omenjajo različna mnenja o funkcijah bank v našem gospodarskem 
sistemu. Vse te razprave, in kritike in spodbude smo v bankah proučevali z 
vso dolžno pozornostjo in skrbnostjo, pri čemer smo lahko upoštevali le tiste 
pripombe, ki niso bile v nasprotju z osnovnimi načeli bančnega poslovanja, ki so, 
kot vam je znano, predvsem skrb za likvidnost bank in varnost ter rentabilnost 
naložb rekli bi skoraj za vsako ceno. Če kje, potem se v bankah prav gotovo 
zavedamo, da je v pogojih gospodarske reforme in napovedane kreditne poli- 
tike integracije investicijskih sredstev nujna in možna le v takih integracijskih 
oblikah, ki slonijo na podrobnem tehnološko in komercialno preverjenem pro- 
gramu, ki ni interesanten le za neposrednega investitorja, ampak tudi za širši 
krog poslovno zainteresiranih gospodarskih organizacij. Uspešno investiranje 
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in s tem pogojeni finančni dogovori so torej odvisni od realnosti in privlačnosti 
takih investicijskih programov, ki so osnova za bodoče investicijske odločitve. 

Glede tega pa že dalj časa ugotavljamo, da v Sloveniji takih konkretnih 
programov nimamo pripravljenih in da zato nimamo koncepcij dolgoročnega 
razvoja, bodisi za posamezna gospodarska področja, bodisi za pomembnejša, 
podjetja oziroma skupine podjetij, niti niso enotna mnenja, kdo so nosilci in 
iniciatorji izdelave, ne mislim nekih takih načelnih programov, ampak tistih 
popolnoma konkretnih, rekel bi praktičnih programov, za katerih izvedbo manj- 
kajo samo še neke finančne konstrukcije, kot to pravimo. Zdi se nam, da na 
tem področju preveč pričakujemo od bank. Ni dvoma, da banke lahko dajo 
iniciativo za izdelavo projektov in da se pokažejo še posebej zainteresirane za 
razvoj posameznih podjetij oziroma grupacij podjetij. Ne morejo pa banke biti 
nosilec ali organizator za izdelavo konkretnega programa. Nosilec razvojnega 
programa in investiranja je lahko samo podjetje ali skupina podjetij, ki bodo 
predvsem nosili tako rizik kot koristi tega investiranja. Iz tega sledi., da so 
lahko nosilci razvojnih programov le gospodarske organizacije same in noben 
drug organ izven njih, pa naj bo to 'državna uprava ali zavodi za plan ah 
gospodarska zbornica, pa tudi. banke ne morejo nadomestiti podjetij in njiho- 
vega poslovnega združenja v teh njihovih, po mojem mišljenju zelo odgovornih 
funkcijah. 

Banka pri realizaciji investicijskega programa le sodeluje, in sicer tako, 
da sprejema tehnološko in ekonomsko že povsem dognane proizvodne programe 
in jih uvršča v svoj načrt izrabe lastnih razpoložljivih kreditnih sredstev, in 
kadar je to potrebno, vstopa banka kot organizator zbiranja finančnih sredstev. 
Šele taki programi so lahko osnova za konkretna dogovarjanja o financiranju 
in vlogi bank pri izvajanju teh programov, pri čemer pa bo za banke še vedno 
veljalo načelo, da imajo primarno pravico pri usmerjanju bančne politike inte- 
resi vlagateljev v banko, ki se izražajo v že prej omenjenih principih bančnega 
poslovanja. Banke s svojimi sredstvi so lahko zato le vir dopolnilnega, ne pa 
tudi, rekel bi, bazičnega, osnovnega financiranja zamišljenih investicijskih pro- 
gramov. V tem smislu naj bi se banke zavzele. Tako nekako se snuje v našem 
slovenskem gospodarstvu financiranje objektov, kot na primer za razvoj indu- 
strije in drugih dejavnosti, ki so pogojene z možnostmi, ki jih daje sam obsoj 
luke Koper; dalje za skupne projekte papirne industrije, za rekonstrukcijo 
kovinske industrije, ki bi omogočila večje koriščenje proizvodov modernizira- 
nih slovenskih železarn, za projekte velike kemije in na podobno. Vendar je 
vse to sodelovanje bank v teh programih mogoče le na osnovi takšnih progra- 
mov, za katerimi stoji večina zainteresiranih partnerjev, in to ne le, kako bi 
rekel, načelno, ampak čisto konkretno, praktično', to pomeni s svojo sposob- 
nostjo in s svojo pripravljenostjo, da se materialno, torej finančno, udeležijo 
takšne investicije. Povsem prostih depozitov banke danes niso sposobne pri- 
dobivati od gospodarskih organizacij — pravim, prostih depozitov. Kot veste, 
so čisto prosti depoziti samo hranilne vloge, kolikor jih državljani vežejo v 
raznih bankah. Upoštevati namreč moramo okolnost, da so banke v letih infla- 
cije prevzele pomembne obveznosti, ki jih v pogojih gospodarske stabilizacije 
lahko poravnajo le v daljšem časovnem obdobju. Zato imajo investicijski pro- 
grami bank ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod v Jugoslaviji v zadnjih letih 
—■ mislim eno* ali dve leti — glede na obveznosti, ki so jih prevzeli, lahko bi 
rekli sanacijski značaj. Podjetniški programi pa so zlasti v predelovalni indu- 
striji usmerjeni v nove investicije, pri katerih pa banke zaradi teh svojih starih 
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obveznosti doslej niso mogle bistveno sodelovati. Šele v prihodnjem letu, tako 
ugotavljamo, bodo investicijska kreditna sredstva bank v Sloveniji bolj spro- 
ščena, zato je izdelava in vsestranska proučitev širših razvojnih programov zelo 
aktualna naloga našega gospodarstva, kateri je dano tudi v tej naši resoluciji 
pomembno mesto. 

Nov kreditni sistem glede kreditiranja obratnih sredstev, ki v zadnjem 
času dobiva vedno izrazitejšo vsebino, nosi s seboj tudi značilnosti prejšnjega 
bančnega in kreditnega sistema. Posledice prejšnjega sistema so najboj očitne 
na področju kratkoročnega kreditiranja obratnih sredstev. Znano vam je, da 
so to vrsto kreditiranja prej opravljale samo komunalne banke, ki so za to 
dobivale potrebna kreditna sredstva od Narodne banke. Ker so obratna sredstva 
za gospodarstvo kreditirale saimo te banke, je gospodarstvo tudi svoja a vista 
sredstva preneslo v korist teh bank. Dokler so bile poslovne banke v glavnem 
le distributer obratnih kreditov, za gospodarske organizacije ni bilo posebno 
pomembno, pri kateri banki so najemale obratne kredite. V preteklosti, kot 
vam je znano, je veljalo tudi teritorialno načelo vezanosti podjetja na banko. 
To teritorialno načelo gospodarskih organizacij v preteklosti ni motilo, saj so 
pod enakimi pogoji bile upravičene do kreditov pri vsaki banki in so jih 
tudi, rekel bi, praviloma dobivale. 

Značilnosti sprememb v kreditni politiki, ki prihaja do izraza zlasti letos, 
pa so v tem, da so bankam določene vsote, do katerih smejo dajati obratne 
kredite. Te kvote, kot pravimo, so rezultat dejanskega stanja obratnih kredi- 
tov konec maja lanskega leta, ki ga Narodna banka zmanjšuje od časa do časa 
glede na cilje in naloge, ki jih ima kreditna politika pri stabilizaciji gospodar- 
stva. V takih pogojih, ko obseg kratkoročnih kreditov ne raste več, kot smo 
bili vajeni v preteklih letih, ampak se zmanjšuje, pa postaja za gospodarske 
organizacije vedno bolj pomembno, kakšna je glede na kreditni potencial banka, 
ki določeno -podjetje kreditira za obratna, sredstva. Spremenil se je položaj tudi 
pri bankah. Poslovne banke morajo zniževati, obratne kredite gospodarskim orga- 
zacijam. Narodna banka jim zmanjšuje svoj čas dane kredite, ki pomenijo 
znaten del kreditnega potenciala teh poslovnih bank. Da pa bi banke zadržale 
svojo likvidnost, so postale zelo pozorne tudi na a vista sredstva gospodarskih 
organizacij. Poprej, pred leti, glede tega banke niso bile preveč pozorne. Poprej 
zelo poenostavljeno kreditiranje obratnih sredstev postaja v novih pogojih 
kreditne politike vedno bolj odgovorno. Prejšnje administrativno predpisane 
pogoje kreditiranja je zamenjala neizogibna in nujna potreba poslovnih bank, 
da temeljito analizirajo gospodarjenje z obratnimi sredstvi pri vsaki gospodar- 
ski organizaciji, preden se odločijo, da bodo kredit odobrile ali podaljšale. Pri 
tem gre dejansko za zagotovitev varnosti, da bo kredit ob zapadlosti res lahko 
vrnjen, in pa seveda, da dani kredit ne ogroža bančne likvidnosti. Tudi če so 
podani najbolj idealni pogoji glede varnosti in smotrnosti kredita, ga poslovna 
banka ne bo mogla dati, če ji to njena likvidnost ne omogoča. Glede na take 
pogoje kratkoročnega kreditiranja, ki jih po mojem mnenju banke morajo 
uveljavljati, težijo nekatere gospodarske organizacije, da bi najele potrebne 
obratne kredite pri drugih bankah. Ce take možnosti pri drugih bankah obsta- 
jajo, zahtevajo te banke kot pogoj za odobritev kredita prenos a vista sredstev 
na to banko. 

Banka, ki jo podjetje, zapušča s svojimi a vista sredstvi, seveda ne bo več 
kreditirala tega podjetja, že dane kredite pa bo ob zapadlosti izterjala. Obnoviti 

u* 
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bi jih morala banka, ki je prevzela ta sredstva, znano pa je, da znašajo taka 
sredstva običajno le nekaj odstotkov od potrebnih kreditov, ki bi jih naj 
obnovili oziroma nadomestili.. Ker je kreditni potencial posamezne banke pred- 
vsem rezultat kreditov Narodne banke, ki jih poslovna banka trajno uživa pri 
Narodni banki, prehod gospodarske organizacije iz ene banke v drugo banko 
praktično ni mogoč. Nobena banka ne bo prostovoljno pristala na znižanje 
obsega svojega kreditnega potenciala v korist druge banke. Takšen prehod je 
mogoč samo sporazumno, vemo pa, da v praksi takega sporazuma praviloma ni. 
V obstoječem kreditnem sistemu je veliko dosedanjih problemov in neskladnosti, 
moramo reči, zelo uspešno rešenih, vendar pa menim, da je ena od pomembnih 
pomanjkljivosti obstoječega kreditnega sistema prav v tem, da tudi praktično 
ne omogoča gospodarskim organizacijam, da si izberejo banko, s katero i,n pri 
kateri bodo najemali kredite. Formalno je to mogoče, praktično pa ne, zaradi 
okolnosti, ki sem jih skušal pravkar razložiti. 

2e do sedaj znani ukrepi na področju kreditne politike so prisilili nekatera 
podjetja, da iščejo možnost kreditiranja pri drugih, po kreditnem potencialu 
močnejših bankah, tako v Sloveniji, kot tudi v drugih republikah. Take težnje 
podjetij so naletele na zelo različna razmišljanja in stališča pri nas na Sloven- 
skem. Po mojem so take pobude v gospodarskih organizacijah predvsem posle- 
dica razdrobljenosti bančne organizacije v Sloveniji. Ta razdrobljenost pa je 
vzrok za majhne kreditne potenciale posameznih bank. Menim, da je normalno, 
da gospodarska organizacija išče kredite tam, kjer jih pod sprejemljivimi pogoji 
lahko dobi, brez kakršnihkoli drugih ozirov. Očitno je, da bodo močnejše banke 
v Jugoslaviji uspešneje pritegovale gospodarske organizacije iz Slovenije in da 
bodo bolj izkoriščale svoj močnejši položaj, če bodo banke v Sloveniji po svojem 
kreditnem potencialu šibke. Problemi obratnih sredstev, tako kot jih spozna- 
vamo v zadnjem času, silijo tako banke kot gospodarske organizacije, ki so 
ustanovitelji, teh bank, da nehajo o tem samo razmišljati, ampak da nekaj kon- 
kretno store za to, da bi prišlo do smotrne integracije bančnega potenciala v 
Sloveniji. Upoštevati moramo, da gospodarstvo Slovenije spada v enotni jugoslo- 
vanski prostor. Zato tudi kreditno poslovanje bank ne moremo omejevati zgolj 
na slovensko ozemlje, oziroma povsem normalno mora biti, da se tudi druge 
jugoslovanske banke bolj kot doslej Vključujejo v gospodarsko dogajanje na 
Slovenskem, pa tudi. obratno, da se slovenske banke vključujejo v gospodarska 
dogajanja v drugih republikah, in predvsem takrat, kadar programi realno 
zamišljenih gospodarskih integracij in poslovnih povezav med podjetji to zahte- 
vajo. Težnjam po gospodarskem združevanju, ki ne more poznati republiških 
meja, morajo slediti tudi ustrezni organizacijski ukrepi bank, ki morajo svoje 
poslovanje prilagoditi takim za" gospodarstvo smotrnim težnjam. Integracija 
kreditnega potenciala poslovnih bank pa mora biti seveda zelo preudarna, to. 
je temeljito proučena glede vseh možnih pozitivnih pa tudi' vseh negativnih 
posledic, ki bi lahko nastale. Kakršnokoli združevanje bank seveda ne sme 
ustvariti pogojev za absolutizem te nove integrirane bančne organizacije. Inte- 
gracija je potrebna zato, da se dosežejo boljše in pa širše poslovne možnosti 
doma in v tujini za gospodarske organizacije, ki se na tako integrirano banko 
vežejo. Pa tudi zaradi ravnovesja z drugimi, po kreditnem potencialu močnej- 
šimi bankami, ki imajo danes lahko ekskluzivni položaj, na primer pri pre- 
vzemanju kreditov federacije, ali pri najemanju kreditov od mednarodne banke, 
torej tudi zaradi ravnovesja s temi dosedanjimi bankami, je treba iskati poti 
k integraciji kreditnega potenciala bank v Sloveniji. 
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Naš zbor je pred dobrim letom zavrnil predlog za zvišanje minimalnega 
zneska kreditnega sklada, ki je pogoj za poslovno samostojnost posameznih vrst 
bank. Takrat nam bodoči razvoj kreditnega sistema ni bil tako jasen kot nam 
je danes in tudi gospodarstvo še ni spoznalo, vsaj tako nazorno ne kot danes, 
da so mu potrebne močne banke, saj je prav kreditiranje obratnih sredstev 
takrat potekalo brez posebnih težav in lahko bi rekli skoraj avtomatično. Danes 
so razmere jasnejše, ne samo glede ukrepov, ki so v kreditni politiki že izve- 
deni, ampak tudi glede bližnjih perspektiv razvoja. Ne mislim, da bi bilo 
potrebno s predpisi vplivati na integracijska prizadevanja pri bankah v Slove- 
niji. To je lahko zelo nevarna distributivna teza za doseganje potrebnih ciljev, 
ki često bolj škoduje kot koristi. Smatram pa, da bi bilo zelo koristno, če bi 
proučili zaključne račune bank za leto 1966 in njihova bilančna poročila, da bi 
proučili praktično izvajanje kreditne politike v bankah in problematiko obratnih 
sredstev v gospodarstvu. Gospodarski zbor bi na osnovi takih proučitev po 
mojem mnenju lahko zavzel svoja stališča do problemov obratnih sredstev in 
kreditne politike bank. Prepričan sem, da bo problematika obratnih sredstev 
zelo odločilno vplivala na pogoje gospodarjenja in proizvodnje v letošnjem 
letu. To pa je neposredno povezano z ukrepi gospodarske politike, glede katere 
danes sprejemamo resolucijo. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Miran Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Tovarišice in tovariši! Gospodarska zbornica SR 
Slovenije je prek odborov Skupščin in Izvršnega sveta sodelovala pri obravnavi 
resolucije o izvajanju gospodarske politike ter v raznih diskusijah, ki jim danes 
tu nimamo kaj bistvenega dodati. 

Je pa gospodarska zbornica zadolžena od Združenega železniškega trans- 
portnega podjetja v Ljubljani, da da določene pripombe k resoluciji. To želez- 
niško transportno podjetje v Ljubljani nas je zadolžilo, da k samemu tekstu 
resolucije damo več predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Osnovni razlog za te predloge je, da resolucija o izvajanju gospodarske 
politike železnice kot izredno pomembne panoge gospodarstva, kot enega naj- 
bolj kritičnih objektov infrastrukture, sploh ne navaja. Ravno tako je tudi 
z republiškim proračunom, katerega sicer ta zbor ne sprejema, v katerem pa 
niso vsebovane obveznosti, ki jih je Izvršni svet na osnovi zakona pravzaprav 
dolžan pokriti. Tu gre predvsem za pokrivanje izgub na nerentabilnih progah, 
to je progah, glede katerih je predlagala železnica, da se ukinejo, republiški 
Izvršni svet pa je smatral, da je potrebno, da te proge ostanejo in se zato niso 
ukinile; po zakonu pa je republika dolžna izgubo, ki jo je ugotovila komisija 
republiškega sekretariata za gospodarstvo tudi pokriti in je to izdatek, ki bi ga 
moral republiški proračun obsegati. Kot sem rekel, ta zbor ne sprejema repu- 
bliškega proračuna, vendar obstaja vsaj ta možnost, da te probleme v takšni ali 
pa v drugačni obliki povemo, pri čemer zbornica podpira predlog železnic, da 
se v takšni ali pa v 'drugačni obliki to v resoluciji tudi navede. 

Tovariš predsednik, gre za več predlogov za spremembe ali dopolnitve v 
besedilu predlagane resolucije, ki jih bom skušal na kratko pojasniti. 

Predlagamo, da bi se na 1. strani, poleg nekaterih manjših pripomb, ki jih 
imam zapisane, vstavil tudi stavek, da je v prometni dejavnosti značilna nizka 
stopnja porasta železniškega tovornega prometa in padec obsega potniškega 
prometa. 
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Nadalje, na 2. strani, naj se v zadnji alinei na koncu doda nov odstavek, 
ki se glasi: »V tercialnih dejavnostih predstavlja rposeben problem neusklajenost 
pogojev poslovanja med transportnimi panogami, kar ima za posledico stalno 
povečanje transportnih stroškov v gospodarstvu.« 

Na 3. strani naj bi se na koncu prvega odstavka 1. točke še dodalo: »Kot 
posebna naloga se postavlja proučitev in določitev skladno delujočega enotnega 
transportnega sistema, v katerem naj bi se vsaka panoga udejstvovala na 
področju, na katerem je družbeno najrentabilnejša, vse pa bi v prevozu tesno 
sodelovale.« 

Na koncu sedmega odstavka na 4. strani naj bi se dodalo: »Republika bo 
podprla prizadevanje organizacij železniškega prometa za sanacijo njihovega 
poslovanja tako glede družbeno in ekonomsko utemeljenega krčenja železniške 
mreže, kakor tudi glede subvencioniranja obratovanja na družbeno potrebnih a 
slabo izkoriščenih progah.« 

In na 8. strani naj bi se na koncu druge alinee 9. točke dodalo: »Republika 
bo na podlagi določb zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic zagotovila 
posebna sredstva za regresiranje obratovanja na železniških progah, ki bi jih 
bilo sicer potrebno iz razlogov nerentabilnosti ukiniti, vendar pa tega iz 
družbenih razlogov ni mogoče storiti. Razen tega bo republika nudila železnici 
vso pomoč pri njenih naporih za najetje kreditov pod ugodnimi pogoji.« 

Tovariši, želim pojasniti predloge, ki jih je dalo združeno železniško trans- 
portno podjetje. Verjetno, da bo predstavnik Izvršnega sveta in tudi člani 
odbora ugotovili, da so nekateri teksti preveč obširni in bo mogoče takoj dana 
pripomba, češ, če je treba železnico tako obdelati, potem bi bilo treba tudi 
nekatere druge panoge obširneje obdelati ter bi imeli potem pred seboj reso- 
lucijo, ki bi imela 20 ah 50 strani. Jaz in tovariši iz Združenega železniškega 
transportnega podjetja se s tako pripombo strinjamo*. Naš namen je predvsem 
ta, da problem prezentiramo in ga damo v obravnavo odboru z željo, da odbor 
poskuša smisel teh stvari v takšni ali pa v drugačni obliki vnesti v resolucijo. 

Na koncu naj rečem, da smo kot predstavniki Gospodarske zbornice na 
odborih Izvršnega sveta, kjer se je predlog resolucije obravnaval, opozorili, 
da je popolnoma nerazumljivo, zakaj v tej resoluciji, ki navaja posamezne 
panoge, ni niti besedice o železnici, čeprav je jasno-, da je problem moderniza- 
cije prog in s tem v zvezi, problem koriščenja mednarodnega posojila zelo evi- 
denten, in je skorajda res nejasno, zakaj se take panoge, kot je železnica, niti 
z besedo ne omenja v resoluciji. 

Zato predlagam, da odbor te predloge prouči. Nihče ne vztraja pri tem, da 
se popravki dobesedno vnesejo v besedilo resolucije, prosim pa zbor, da v duhu 
tega, kar sem rekel, najde prostor tudi za problematiko železnice, ki jo bo 
treba v letu 1967 zelo resno obravnavati. .. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš 
Ivan Zivič. 

Ivan Zivič: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi le pojasnilo k 
besedilu predloga resolucije, kjer je na 5. strani v tretji alinei 2. točke rečeno: 

»Intenzivneje razvijati storitvene dejavnosti, kar naj bi podprle tudi 
poslovne banke in občinske skupščine.« In naslednji stavek: »Proučiti je treba 
tudi možnosti za spremembo zveznih predpisov, ki še zavirajo hitrejši razvoj 
zasebne dejavnosti, kot je omejevanje (poslovnega prostora in število zaposle- 
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nih.« Prosil bi za pojasnilo, kaj so predlagatelji te resolucije s tem mislili, 
ker ustava določa, da je pri zasebnih obrtnikih lahko največ pet zaposlenih. 
Tu gre v bistvu za spremembo ustave, in kaj so torej predlagatelji te resolu- 
cije pri tem mislili. Odkod in zakaj tako stališče v tej resoluciji ter poziv v tem 
predlogu ? 

Predsednik Leopold Krese: Kdo prosim še želi besedo? Tovariš 
Jože Lesar. Prosim. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci! Navezal bom na diskusijo 
tovariša Jermana. Hotel sem namreč diskutirati pri tisti točki dnevnega reda, 
pri kateri smo obravnavali turizem, vendar, ker je tovariš Jerman sprožil 
problem, ki ima svojo težo in je povezan s to točko dnevnega reda, bom glede 
tega povedal svoje mnenje. 

Značilno je namreč, da čeprav smo že večkrat imeli pred seboj programe 
glede prizadevanj naše gospodarske politike, često ugotavljamo in poudarjamo, 
da je naš osnovni problem pomanjkanje konceptov o našem razvoju. Nimam 
tu v mislih nekih administrativnih konceptov, v tem smislu, da bi ti idealizi- 
rali naš razvoj; mislim na koncepte, ki bi bih sposobni vezati naše ustvarjalne 
sile v materialnem, pa tudi v ljudskem smislu, da tako rečem, za nadaljnje 
izvajanje naše gospodarske politike, skratka, koncepte, ki bi navezovali na vse 
tisto, kar naše resolucije vsebujejo in žele. Smatram namreč, da takoj ocenim 
gradivo, ki smo ga prejeli k tej točki dnevnega reda, da me analiza in ocena 
možnosti razvoja v letu 1967 v glavnem zadovoljujeta, in da me tudi resolucija, 
ki jo imam v rokah, glede nakazovanja želja zadovoljuje, ne zadovoljuje me pa 
tehnika, oziroma dejstvo, da ni nikjer nakazan način in tudi ni zagotovila, da 
bo taka politika vsaj v glavnih potezah izvajana. 

Tovariš Jerman je npr. rekel, in s-tem se strinjam, da je potrebno preta- 
kanje kapitala poslovnih bank med posameznimi republikami; vendar pa ima 
ta problem lahko tudi svojo negativno obliko. 

Obrazložil bom to na konkretnem primeru. Včeraj je bilo v Gorskem 
Kotarju medobčinsko srečanje predstavnikov občin Delnice-Čabar in Cerknica, 
kjer smo* ugotavljali, da je to področje za turizem izredno atraktivno in zato 
predstavlja neke vrste depandanso, kot pravijo temu strokovnjaki, našim jadran- 
skim kapacitetam. Ugotavljali smo, da je to področje izredno interesantno ne 
samo zaradi turistične atraktivnosti, pač pa da bi ureditev ceste, ki je sicer 
makadamska, pomenila odpravo nujnega zastoja, ki bo letos nastal na relaciji 
Ljubljana—Postojna'—Reka. Ugotovili smo, da kljub izredno ugodnim pogojem 
in možnostim te občine materialno niso sposobne — ker so to občine, ki so v 
glavnem dotirane iz republiškega proračuna — pristopiti k realizaciji te želje, 
ki je nakazana ne le v naši resoluciji, ampak tudi v posebnem priporočilu 
občinskim skupščinam, gospodarskim in družbenim organizacijam o nalogah 
itd. itd., v zvezi z mednarodnim letom turizma, ki je tudi na dnevnem redu 
današnje seje zbora. Te konference se je udeležil tudi tovariš Brilej, predsednik 
zveznega komiteja za turizem in ugotovili smo pri tem, da v Kvarner ju letos 
investirajo nad 30 milijard v gostinske in turistične kapacitete, in da je od 
tega kapitala 10 milijard slovenskega kapitala, ker sodelujejo slovenske banke. 
Vse v redu in prav, vendar Kvarner ima program, za nas pa ne vem, če ga 
imamo, vsaj včeraj se je ugotovilo, da ga nimamo. To pomeni, da v nekaterih 
republikah imajo izdelane programe razvoja, pri nas pa jih nimamo. V takšni 
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situaciji pa je politika pretakanja kapitala problematična. Mislim, da ni treba 
posebej dokazovati, da lahko pride do neenakopravnosti, in to samo zaradi tega, 
ker pri nas nismo v stanju ali, pa nismo sposobni zagotoviti, da bi nastopali 
kot enakopravni partnerji z drugimi republikami nasproti kapitalu, kjer gre 
za usmerjanje določenega kapitala v določene gospodarske dejavnosti. 

Druga stvar, ki je pri tem karakteristična, je, da bomo letos v Jugoslaviji, 
po podatkih, ki so bili včeraj več ali manj oficialno objavljeni, dobili novih 
20 000 postelj, od česar odpade na Slovenijo le 600 postelj. Ponovno poudarjam, 
da ne obravnavam tega vprašanja samo z vidika turizma, ampak predvsem z 
vidika, da ta primerjava z 20 000 posteljami v Jugoslaviji in 600 posteljami v 
Sloveniji zopet kaže, da v našem programiranju in v tej naši tehniki zagoto- 
vitve izvajanja take politike kot jo danes sprejemamo, nekaj ni v redu, da tu 
nekaj manjka. 

Ce k temu dodam še to, da je za letošnje in za prihodnje leto- zvezni 
komite za turizem angažiral in že skoraj persektuiral, kot pravi, 30 000 $ zu- 
nanjega kapitala za naložbe v to gospodarsko dejavnost, potem se zopet postav- 
lja vprašanje, kje imamo pogoje, oziroma kje imamo kakršnakoli zagotovila, 
da bomo enakopravno nastopali. To pa bomo samo takrat, če bomo imeli 
kvalitetne programe, kot je obrazložil že tovariš Jerman. Zato sem hotel pouda- 
riti, da je nevarnost, da se bodo tudi ta sredstva vlagala mimo nas, mimo naših 
podjetij itd. 

Nadaljnji primer takega delovanja imamo pred seboj: naš apel na področju 
turizma je v tem dokumentu o gospodarskem razvoju za letos po mojem mnenju 
dokaj mil, ker samo pravi, da se nalagajo gospodarskim in družbenim orga- 
nizacijam naloge, ki naj bi izvajale v pričakovanju večjega priliva inozemskih 
turistov itd. Iz prakse vem, da naša gostinska podjetja, kakršna so, razdrobljena 
in brez smotrne organizacije, težko sprejemajo, ko se zadolžujejo, takšne kre- 
ditne pogoje, kakršni normalno so, in da 10 celo 11 %> obresti, kot smo že raz- 
pravljali, njihovi ekonomski računi ne morejo prenesti. Hkrati pa je tu Adria- 
Turist, ki obvladuje vso Istro in, ki je enotna organizacija za ves Kvarner, ki 
pa svojo dejavnost razširja še v smeri Dubrovnika, in ki je sposobna najemati 
kredite celo na 10 let pri ugodnih obrestih ali pa celo na dve leti odplačilne 
dobe. Tega je sposobna seveda samo takšna velika organizacija, ki združuje 
kapital in ga neprestano preliva. 

Namen moje razprave je predvsem samo ta, pokazati na problem, o kate- 
rem sem že sam dvakrat razpravljal v tem zboru, o katerem se dosti govori 
in piše, nikjer pa ne vidim resne pripravljenosti, da bi to vrzel v našem gospo- 
darstvu zapolni. Smatram, da ne zadovoljujejo takšni ukrepi, kakršni so v tej 
resoluciji nanizani, in da od tu pa do konkretne prakse, kakršna je v našem 
gospodarstvu, nastopa praznina, glede katere menim, da ne daje garancije za 
izvedbo in koristek vseh tistih možnosti, ki jih imamo. Zaradi tega se bom 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda, to je o resoluciji, vzdržal. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Vladimir Klavs. • 

Inž. Vladimir Klavs: Tovarišice in tovariši poslanci! Tudi jaz se 
želim pridružiti razpravi tovariša Jermana, in sicer v tem, da podpiram predlog, 
da bi se izdelala kompleksna analiza o bančništvu oziroma zaključnih računih 
bank in o problemih obratnih sredstev, ker menim, da bi le na podlagi take 
kompleksne analize lahko tudi razpravljali o problemu bančništva ter o vseh 
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finančnih problemih. Mislim, da se vsi. strinjamo, da je s prehodom na tržni 
gospodarski sistem postala vloga bančništva in financ ena izmed vedno bolj 
odločilnih in da bi zaradi tega taka analiza brez dvoma koristno služila vsem. 
Spričo pojava, kot je bil tu omenjen, da se posamezne gospodarske organizacije 
dogovarjajo in da se bodo mogoče vedno bolj dogovarjale z bančnimi hišami 
zunaj naše republike, se človek sprašuje, čemu in zakaj je to, in je vprašanje 
v tem, ali je samo razdrobljenost naših bančnih hiš kriva, da je zaradi, tega naš 
bančni potencial tak, da onemogoča in ne zagotavlja gospodarskim organizaci- 
jam zadostne intervencije glede financ, ali pa so vzroki nekje drugje. Mislim, 
da bi analiza finančnega stanja morala te stvari jasno pokazati in nakazati tudi 
ukrepe, kako naše bančne oziroma finančne stvari planirati. Ze na prejšnjih 
sejah sem o teh stvareh postavljal vprašanja. Odgovor ni bil zadovoljiv, tudi 
ne glede osnovnega, rekel bi bančnega kapitala, ki je v Jugoslaviji razdeljen 
tako, da je pretežno na področju drugih republik in je Slovenija v teh stvareh 
bistveno prikrajšana. Jaz bi kot rečeno, podprl tak predlog. Ne vem pa, kdo 
je sploh kompetenten, da tak predlog dokončno sprejme, in da se dejansko taka 
analiza napravi. 

Razen tega pa bi predlagateljem resolucije postavil vprašanje. Prva alinea 
na prvi strani ugotavlja, da so se prizadevanja delovnih organizacij za pove- 
čanje produktivnosti dela omejila predvsem na zmanjšanje števila zaposlenih. 
S to ugotovitvijo se nikakor ne strinjam in kolikor to besedilo ostane, ne mo- 
rem glasovati, za tako resolucijo; v podatkih, ki so v priloženih tabelah, je na- 
vedeno, da je industrija povečala produktivnost za 5,8%, dočim je le za 0,6% 
zmanjšala števik* zaposlenih. Od kje potem taka ugotovitev, kar je navedeno 
v prvi alinei, da je največji problem našega gospodastva v tem, da so se go- 
spodarske organizacije usmerile predvsem na zmanjševanje števila zaposlenih. 
S tem se ne morem strinjati, razen če mi predlagatelji to utemeljijo. Glede tega 
pa bi seveda prosil za pojasnilo. Hvala. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Prosim, predstavnik 
Izvršnega sveta, tovariš Tone Tribušon. 

Inž. Tone Tribušon: Glede predlogov za spremembe in dopolnitve 
mislim, da se bo tako ali tako sestal odbor in da bomo tam stvari razčistili. 

Glede vprašanj pa tole: Prvo vprašanje se nanaša na alineo, ki govori o 
nadaljnjem razvoju zasebnih dejavnosti. Tovariši poslanci, gotovo se spominjate, 
da je že v razpravi o srednjeročnem planu prav na vašem zboru in na vaših 
odborih bila zelo jasno izražena iniciativa, da je vendar že treba razčistiti, kaj 
hočemo pravzaprav s tem'zasebnim sektorjem, ali ga hočemo razvijati ali ne itd. 
In če se enkrat odločimo, potem je treba ustrezne zakonske predpise, take ali 
drugačne, tudi spremeniti. To je smisel tega, ker je v resoluciji zapisano. 

Drugo vprašanje je, zakaj je prišla v resolucijo formulacija, da so se delovne 
organizacije omejile predvsem na zmanjševanje števila zaposlenih. 

Mnenja sem, da so delovne organizacije v času, ko so se začele orientirati 
na izpolnjevanje smotrov reforme, seveda hotele predvsem izkoristiti najvid- 
nejše rezerve in kot ena prvih takih rezerv je bilo zmanjševanje števila zapo- 
slenih povsod tam, kjer niso mogli ah pa kjer nismo videli perspektive za po- 
večanje proizvodnje. Nič ni slabega v tem, da so začeli izkoriščati take rezerve, 
samo mislim, da pri tem ne moremo ostati. Ze v obrazložitvi sem navedel, da je 
sedaj pred nami naslednja faza, ker so vse vidne rezerve, ki smo jih imeli, tiste, 
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ki se najlažje izkoriščajo, pravzaprav več ali manj mimo. In sedaj prihaja na- 
slednja faza, če naj vse naštejem, to so integracijski procesi in še cela vrsta 
kvalitetnih premikov, ki nam lahko omogočijo racionalnejšo in tako proizvodnjo, 
ki bo konkurenčno sposobna na domačem, še bolj pa seveda na tujem trgu. 
To ni nobena graja in je predlagatelj tudi ni hotel izreči,; hotel je samo ugoto- 
viti dejstvo, da so se podjetja orientirala predvsem na to, kar je zapisano. To 
dejansko tudi drži, čeprav ne velja za vse, zato pa pravi besedilo, da se je 
večina oziroma, da so se podjetja v glavnem orientirala, ne pa da so se vsa 
podjetja tako orientirala. Mi iz tega izvajamo potem nasledno celotno kon- 
strukcijo, da si moramo sedaj prizadevati, iskati tiste rezerve, ki jih doslej 
nismo izkoristili, in ki nam pravzaprav dajejo že končne rezultate, mislim tiste 
rezultate, ki jih pričakujemo po srednjeročnem planu in po reformi. 

Predsednik Leopold Krese: Se tovariši z odgovorom oziroma s po- 
jasnilom zadovoljujejo? 

Inž. Vladimir Klavs: Nisem zadovoljen. Nisem navajal podatkov, 
da se je produktivnost dvigala toliko in toliko, zaposlenost pa toliko. Vendar 
ugotovitev v resoluciji zame ne drži, čeprav jo nisem demantiral s številkami. 
Ce pa bi še naprej razpravljal, bi pa ravno za industrij sko^predelo valno- indu- 
strijo moral ugotoviti, da so se po reformi dvignili stroški proizvodnje za 
okoli 40 % pri dejansko istih prodajnih cenah, in se je morala bistveno dvigniti 
in povečati proizvodnja. Zato mislim, da je taka trditev žaljiva za kolektive, ki 
so si maksimalno prizadevali, da se je izvajala reforma. Spričo tega se s takim 
odgovorom ne morem strinjati. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Ivan Zivič! 

Ivan Zivič: Povedal bi samo to, da nisem zadovoljen z odgovorom. 
Nisem proti temu in vem, da smo pri obravnavi o perspektivnem razvoju re- 
publike Slovenije razpravljali tudi o zasebnem obrtništvu; sodim, da naj bi 
glede na število zaposlenih.zasebno obrtništvo res bilo omogočeno na vseh pod- 
ročjih, mislim pa, da ni potrebno, da bi se število zaposlenih sedaj lahko pove- 
čalo v vseh dejavnostih in na vseh področjih, ampak da bi bilo to mogoče 
samo v določenih dejavnostih. 

Predsednik Leopold Krese: Mislim, da to, kar je zapisano v reso- 
luciji, ni v nasprotju z ustavo. Resolucija nakazuje samo perspektivo, pod 
kakšnimi pogoji in kako bodo posamezne panoge privatnega obrtništva delale,, 
to pa je stvar konkretnih zakonov, ki veljajo sedaj ali pa, ki jih bomo še v 
prihodnje sprejemali. Ustava sama ne določa ničesar, kar bi preprečevalo z 
resolucijo predvideni razvoj, ustava samo> zagotavlja, da je privatna iniciativa 
omogočena in spodbujena pod pogoji, ki jih predpisujejo konkretni zakoni. 
Mislim, da ustavne določbe ne prejudicirajo stališč v predlagani resoluciji, ki 
pravi, da bomo razvijali tudi zasebno dejavnost, to pa vemo, da moramo, tako 
v turizmu kot v ceh vrsti dejavnosti, kjer primanjkuje raznih uslug, servisov 
itd. Tudi jaz predlagam, da ostane v resoluciji taka formulacija, kot je. 

Sedaj imamo dva amandmaja, in sicer amandma tovariša Perca in tovariša 
Klavsa ter predlog inž. Mirana Mejaka v imenu Združenega železniškega trans- 
portnega podjetja. Predlagam, da prekinemo sejo in da se odbor za proučevanje 
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zakonskih in drugih predlogov našega zbora sestane s predstavniki Izvršnega 
sveta in s predlagatelji sprememb in dopolnitev ter da uskladi oziroma zavrne 
stališča, da bomo po odmoru lahko sklepali o predlogu resolucije. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Besedo ima tovariš 
Milan Ritonja. 

Milan Ritonja: Tovarišice in tovariši poslanci! Zavedam se, da že 
moreče vplivamo z razpravo o predloženi resoluciji, vendar mi dovolite, da 
postavim vprašanje glede zasebne kmetijske proizvodnje. Pri tem se opiram 
na 4. stran predložene resolucije, 5. odstavek, ki dobesedno pravi takole: 

»Občinske skupščine bodo vodile takšno davčno politiko, ki, bo spodbu- 
jala naložbe v modernizacijo kmetijske proizvodnje pri zasebnih proizvajalcih.« 

Ne morem molče mimo dejstva, da smo v tem in v preteklem mesecu imeli 
zbore volivcev, na katerih nismo imeli možnosti dati razlage, ki bi bila v skladu 
s tem določilom. Skratka, davki na zasebno kmetijsko proizvodnjo so ostali v 
mejah lanskoletnih, ali pa so celo višji, predvsem v občinah 4. razreda zem- 
ljišče klasifikacije. V gradivu za naslednje točke dnevnega reda lahko zasledimo 
celo nove obdavčitve republiškega in zveznega značaja. Postavljam vprašanje 
predlagateljem oziroma predstavnikom Izvršnega sveta, da mi pojasnijo, kako 
naj občinske skupščine vodijo takšno politiko, zlasti ker je večina kmetijskih 
občin v seznamu dotiranih občin. Dveh stvari ne razumem: Prvič, obdavčitve 
so iste kot lansko leto, o tem govorijo akontacije obremenitev, ki smo jih 
sprejeli v tem kvartalu, drugič kakšne bodo republiške in zvezne obremenitve, 
to so tiste, ki bodo povečevale obdavčitve, o katerih smo že razpravljali na zborih 
volivcev. Ti dve vprašanji me zanimata zlasti zato, ker gre v večini primerov, 
kot sem že omenil za dotirane občine in za ugotovitev proračunske potrošnje po 
prebivalcu. 

Prosil bi, če se mi lahko na to- odgovori. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Morda kdo od pred- 
stavnikov Izvršnega sveta lahko odgovori na postavljeno vprašanje? Besedo 
ima tovariš inž. Tone Tribušon. 

Inž. Tone Tribušon: Ta formulacija v resoluciji je rezultat vseh 
naših razprav, ki smo jih imeli izven Skupščine in v Skupščini sami. Vsekakor 
je za nas izredno pomembno1, da poskušamo spodbuditi te naložbe ne samo 
v družbenem sektorju kmetijstva, ampak tudi v zasebnem sektorju. To se da 
spodbujati na različne načine. Eden izmed načinov spodbujanja je tudi, vo- 
denje davčne politike. Po zakonu imajo občine seveda to možnost ne samo v 
kmetijstvu, ampak tudi na področju zasebnega gostinstva, obrti itd. Znano je, 
da nekatere občine oproščajo, ali pa zmanjšujejo davke tistim, ki investirajo 
v razširjeno reprodukcijo. Taka politika je po mojem mnenju pravilna in 
verjetno se z njo strinja tudi tovariš poslanec. Večje težave pa so pri, konkret- 
nem izvajanju take politike, posebno na tistih področjih, kjer imajo občine 
predvsem težave, kako pokriti določeno proračunsko potrošnjo. Mi vemo, da ti 
problemi obstajajo. Toda v načelu od začrtane politike ne moremo zaradi tega 
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odstopiti.. Mi hočemo samo formulirati tako, da bi bilo prav, čeprav vemo, da 
je tam, kjer je proračunska situacija izredno težka, to dokaj težje kot tam, 
kjer so občinske finance bolje urejene. Ugotoviti moram, da se v na- 
čelu s tako politiko torej strinjamo, da nekatere občine tako že delajo in da mi 
podpiramo tako politiko tam, kjer je seveda možnost podana. 

Predsednik Leopold Krese: Si zadovoljen z odgovorom? 

Milan Ritonja: Formulacija v resoluciji je torej le fakultativna to se 
pravi, da bi bilo vseeno, če je, ali če je ni. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne priglasi k besedi, prosim predstavnika odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov, da poroča o spremenjenem tekstu resolucije. 

Inž. Franc Tesovnik: Pri obravnavi amandmajev Draga Perca, 
Vladimira Klavsa ter predlogov predstavnika Gospodarske zbornice SR Slo- 
venije inž. Mirana Mejaka, sta na seji odbora sodelovala razen članov odbora 
tudi člana Izvršnega sveta Mirko Jamar in Milan Vižintin ter direktor Zavoda 
SR Slovenije za plan inž. Tone Tribušon in podpredsednik Gospodarske zbor- 
nice SRS inž. Miran Mejak. 

Odbor je sklenil predlagati zboru tele spremembe in dopolnitve k predlogu 
resolucije: 

V 'drugem odstavku na 1. strani besedila naj se v 4. vrsti za besedo »pro- 
izvodnje«, vnesejo besede »in železniškega prometa«. V prvi alinei se besedilo 
na 1. strani dopolni tako, da se glasi. »Prizadevanja znatnega števila delovnih 
organizacij za proučevanje produktivnosti dela, so se omejevala še vedno le 
na zmanjšanje števila zaposlenih«. Besedilo druge alinee se priključi nepo- 
sredno k prvi alinei brez odstavka. V 4. alinei se na drugi strani na koncu 
dostavi besedilo »in prometnih poti«. 

V prvi točki resolucije se vnese tretji odstavek, kot nov drugi odstavek 
na 4. strani, ki se glasi: »Za realizacijo nakazane usmeritve v modernizacijo, 
bo zlasti pomembna uporaba pooblastil pri oblikovanju amortizacije, zato bi. 
morale delovne organizacije pri tem upoštevati stanje svojih osnovnih sredstev 
in program svojega nadaljnjega razvoja. »Torej v 9. točki se vnese nova 4. 
alinea, druga alinea na 9. strani pred alineo »pomembno vlogo v prizadevanjih« 
in tako naprej, ki se glasi: »Republika bo> podpirala prizadevanje železniškega 
transportnega podjetja za načrtno izvajanje programa modernizacije železnic. 

"S sprejetimi spremembami in dopolnitvami so se strinjali predlagatelji 
amandmajev in predstavnik gospodarske zbornice, ki je dal predlog za spre- 
membo v imenu železniškega transportnega podjetja. Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora predlaga, da Gospodarski 
zbor sprejme navedene predloge, spremembe in dopolnitve v predlagani re- 
soluciji. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
ni nikogar več, ki bi želel razpravljati o predlagani resoluciji, dajem resolucijo 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je resolucija sprejeta z enim vzdržanim glasom. 



38. seja 173 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo informa- 
cije o nalogah v mednarodnem' letu turizma. 

Informacijo je predložil Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil 
člana Izvršnega sveta Milana Vižintina. O tej informaciji je razpravljal tudi 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki je predložil svoje po- 
ročilo. Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovariša Vižintina, da da uvodno 
obrazložitev. 

Milan Viži,ntin: Tovariši in tovarišice poslanci! Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je predložil informacijo o mednarodnem letu turizma z na- 
menom, da seznani Skupščino SR Slovenije z vsebino proklamacije Organiza- 
cije združenih narodov v zvezi s razglasitvijo mednarodnega leta turizma, obe- 
nem pa, da mobilizira vse sile, ki bi morale vplivati na uveljavitev turistične 
dejavnosti v našem gospodarskem in družbenem življenju, upoštevaje pri tem 
pomen, ki ga ima turizem v zbliževanju ljudi, držav in narodov, v spoznavanju 
različnih kultur in v prispevku k napredku gospodarstva doma in v svetu. 

Mednarodni turizem postaja danes tudi družbeni in gospodarski, činitelj, ki 
pospešuje sodelovanje med narodi in učvršćuje mir v svetu. To pa so tiste 
vrednote, za katere se bori vse progresivno človeštvo, še prav posebej Jugosla- 
vija, saj je že doslej aktivno sodelovala v vseh tistih iniciativah, katerih smoter 
je bi.l razvijanje mednarodnega sodelovanja in miroljubne koeksistence med 
državami in narodi. Dosledna tem svojim prizadevanjem, je bila Jugoslavija 
tudi pri razglasitvi mednarodnega leta turizma eden od najaktivnejših zago- 
vornikov te zamisli in obenem, z nekaterimi drugimi državami, tudi predla- 
gatelj ustrezne resolucije v Organizaciji združenih narodov. V okviru medna- 
rodne unije uradnih turističnih organizacij, v okviru Ekonomsko-socialnega 
sveta Organizacije združenih narodov, pa tudi na zadnjih dveh zasedanjih 
Generalne skupščine Organizacije združenih narodov se je Jugoslavija prav 
tako vztrajno in aktivno prizadevala za sprejem priporočil, s katerimi so bile 
povezane vlade članice Organizacije združenih narodov, da v mednarodnem 
letu turizma podvzamejo vse ukrepe za odpravo ovir, ki zavirajo večji in bolj 
dinamični razvoj turističnega prometa, zlasti pa, da se v tem letu zagotovi po- 
večana tehnična in finančna pomoč pri razvijanju turističnega potenciala v 
tistih krajih, kjer so pogoji za povečevanje turističnega prometa. 

Dosledno izpolnjujoč svoja stališča in prizadevanja tudi v praksi je bila 
Jugoslavija prva država na svetu, ki se je takoj po razglasitvi mednarodnega 
leta turizma odzvala pozivu Generalne skupščine Organizacije združenih na- 
rodov za čimvečjo liberalizacijo potovanj v mednarodnem turističnem prometu 
ter že 24. novembra 1966 v zvezni skupščini sprejela zakon o odpravi viz za tuje 
turiste v letu 1967. Naša država je tudi poudarila, da ta ukrep ni pogojen z 
reciprociteto odprave viz za naše državljane s strani drugih držav, naša želja pa 
je, da ostane tudi, v naslednjih letih, to je po končanem jubilejnem letu, v 
veljavi do kar največjega števila držav. 

Takšna naša pozitivna stališča do razvoja mednarodnega turizma, kot 
važnega faktorja mednarodnega sporazumevanja, izražajo našo voljo po med- 
narodnem sodelovanju in kažejo na stabilnost našega družbeno-političnega si- 
stema. Ta prizadevanja so že doslej dobila svojo praktično potrditev s tem, da 
smo v preteklem obdobju na podlagi bilateralnih sporazumov ukinili vize z 
21 državami, da tečejo pogovori za nadaljnjo obojestransko ukinitev viz z več 
državami, kakor tudi, da so v lanskem letu v turistični sezoni lahko dobili na 
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meji vize turisti vseh tistih držav, ki z Jugoslavijo še niso sklenile posebnih 
sporazumov o ukinitvi mejnih formalnosti, če priznavajo na svojih mejah enake 
ugodnosti za jugoslovanske državljane. Med zelo pomembne ukrepe za liberali- 
zacijo potovanj pa je treba šteti tudi sporazume o maloobmejnem prometu, ki 
so sklenjeni že z vsemi sosednjimi, deželami, z izjemo Albanije, pri čemer zlasti 
za sporazuma o maloobmejnem prometu z Italijo in Avstrijo lahko upravičeno 
trdimo, da ustvarjata eno najbolj odprtih meja na svetu. 

Ob tem je treba podčrtati, da vsa ta prizadevanja, pobude in ukrepi Jugo- 
slavije na področju turizma niso nekaj specifičnega, nekaj, kar bi bilo izven 
celotnega konteksta mednarodne politike. Ta prizadevanja so njen logičen in 
konkreten izraz, saj je naša država jasno določila že v ustavi, da temelji njena 
mednarodna politika na načelu miroljubne, aktivne koeksistence med državami, 
z različnimi družbenoekonomskimi, sistemi, na razvijanju najširšega mednarod- 
nega sodelovanja in na utrjevanju miru med narodi. V sklopu take mednarodne 
politike postaja turizem dejavnost, ki ne pozna meja in za katerega resolucija 
Organizacije združenih narodvo pravi, da je najbolj humana aktivnost, ki zasluži 
pozornost in podporo vseh ljudi in vlad sveta in da je izredno učinkovit način 
za medsebojno posredovanje družbenih, gospodarskih in kulturnih pridobitev 
z vsemi narodi sveta. 

Turizem pa ne pomeni samo enega od pomembnih kazalcev, ki kažejo sta- 
nje odnosov med narodi ter državami in čigar rast prispeva k nadaljnjemu po- 
litičnemu uveljavljanju in povečanju ugleda naše države. Poleg izrednega 
družbenega pomena, ki se izraža v njegovi politični, kulturni, zdravstveni, so- 
cialni in rekreativni funkciji, predstavlja sodobni turizem tudi močno družbeno- 
ekonomsko silo, ki nastaja pod vplivom gospodarstva, s svojo aktivnostjo pa 
tudi spodbuja ekspanzivnejši, gospodarski razvoj. Velike ekonomske, socialne 
in politične' spremembe v povojnem svetu so povzročile močan razvoj gospo- 
darstva, splošen napredek proizvajalnih sil in porast življenjske ravni prebi- 
valstva v skoraj vseh deželah sveta. Socialna zakonodaja se je uveljavila ne le 
v deželah s socialistično družbeno ureditvijo, temveč se široko razvija tudi v 
kapitalističnih deželah. Samo v Evropi si je pridobilo pravico do plačanega do- 
pusta okoli 175 milijonov zaposlenih. To, kakor tudi razvoj modernih prometnih 
sredstev, omogoča danes desetinam milijonov ljudi letno, da potujejo čez mejo 
svoje domovine in prihajajo v stik s prebivalci drugih držav in kontinentov. 
Prav zaradi tega lahko v prihodnje pričakujemo, da bodo ti tokovi še nadalje 
naraščali, saj postaja v sodobnem svetu atomske energije in tehničnega napred- 
ka turizem nujnost, odraz življenja sodobne družbe in njena kulturna potreba. 

Sodobni turizem je posledica vse intenzivnejšega gospodarskega in sploš- 
nega družbenega razvoja, ki mu ekonomska razvitost omogoča realizacijo. Na 
osnovi tendenc dosedanjega razvoja turizma in perspektiv, ki se mu v bodoče 
odpirajo, lahko pričakujemo, da se bo< tudi v prihodnje turistični promet po- 
večeval povprečno za 10 do 12 ®/» na leto, kar je znatno več od predvidenega 
porasta katerekoli druge dejavnosti svetovnega gospodarstva. Vse to nam daje 
možnost, da postane v našem gospodarskem razvoju turistično gospodarstvo še 
pomembnejši činitelj. Od naše pripravljenosti in usposobljenosti pa bo odvisno, 
koliko bomo vse tiste ekonomske učinke, ki jih turizem omogoča, tudi reali- 
zirali, 

V Skupščini SR Slovenije so bili problemi turizma že večkrat obravnavani. 
Leta 1960 je bila sprejeta resolucija o razvoju turizma, pred tremi leti pa sta 
Republiški in Gospodarski zbor po obravnavi osnovnih problemov turizma in 
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gostinstva v zvezi s sestavo 7-letnega plana razvoja za obdobje 1964—1970 
sprejela stališča in smernice glede nadaljnjega razvoja turizma in gostinstva 
v naši republiki. Ob tej priložnosti so bili osvetljeni vsestranski vplivi, turizma 
na gospodarstvo, kakor tudi problemi, ki zadevajo njegov nadaljnji razvoj. V 
februarju letošnjega leta pa je bil sprejet družbeni plan razvoja naše republike 
v letih 1966—1970, ki obsežno obravnava vprašanja s področja turizma. 

Ce objektivno ocenimo dosežene uspehe v turizmu od sprejetih prvih dveh 
omenjenih skupščinskih aktov pa do danes, moramo ugotoviti, da možnosti na 
tem področju nismo dovolj izkoristili. Imam celo vtis, da nam, kljub očividnim 
ekonomskim prednostim, še vedno niso zadosti jasni pomembni, vplivi, ki jih 
ima turizem na celotno ekonomiko, da še vedno nismo dovolj znali ovrednotiti 
vseh njegovih ekonomskih funkcij, predvsem v pogledu pridobivanja deviz, 
vpliva turizma na ponovno delitev narodnega dohodka in s tem povečanja 
dohodka v tistih gospodarsko manj razvitih krajih, kjer se turizem navadno 
tudi razvija. Ker so v turizmu najmočneje zastopane terciarne dejavnosti, se z 
razvojem turizma ustvarjajo nova delovna mesta, ker daje možnost za nove 
stalne in občasne zaposlitve. Turizem vpliva na razvoj in povečanje prometa 
vrste gospodarskih panog in tako povečuje družbeni produkt in narodni doho- 
dek, kar označujemo- kot multiplikativni učinek turizma, in končno- v turizmu 
prodajamo blago in storitve, ki jih v izvozu ne bi mogli plasirati. 

Razvoj, ki smo ga v turizmu dosegli, v zadnjih letih, zlasti glede porasta 
deviznega priliva, je znatno večji od rasti drugih gospodarskih panog. Tako 
postaja turizem vse pomembnejši činitelj pri reševanju problemov naše pla- 
čilne bilance. V letu 1966 je znašal devizni priliv i,z turizma v Sloveniji okoli 
40 milijonov dolarjev, s čimer se je turizem uvrstil na drugo mesto v skupni 
masi deviznega dotoka, takoj za izvozom kovinsko-predelovalne industrije. V 
skupnih neblagovnih deviznih dohodkih je bil turizem lani celo- na prvem 
mestu, prav tako pa je na prvem mestu med izvoznimi dejavnostmi po razmerju 
med prilivom in odlivom deviz;, saj tvori neto devizni priliv okrog 85 % celot- 
nega priliva turističnih deviz. Pri ocenjevanju dejanske vrednosti deviznega 
priliva iz turizma pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da odpade okoli 91% 
turističnega deviznega priliva na konvertabilne valute, da v turističnem prometu 
prodani proizvodi dosežejo nekajkratno ceno tega blaga v blagovnem izvozu, 
da prodajamo v turističnem prometu za devize blago- iz storitve, ki jih sicer v 
blagovnem izvozu ne bi mogli prodati, da na turizem ne vplivajo diskrimina- 
cijski ukrepi, raznih mednarodnih gospodarskih integracijskih skupnosti, ki 
pogosto zelo otežujejo naš blagovni izvoz in da smo v turizem intenzivneje 
investirali, samo zadnjih nekaj let. Prav zato lahko upravičeno trdimo, da je 
turizem tista dejavnost, ki nam zagotavlja najbolj rentabilen devizni priliv in 
ima zato vedno bolj pomembno vlogo pri pokrivanju deficita trgovinske bilance. 

Leta 1960 je turizem kril komaj 7 %>, v letu 1965 pa že 54% negativnega 
salda jugoslovanske blagovne izmenjave s tujino. Računamo pa, da bo, kolikor 
bomo dosegli v srednjeročnem planu predvidene.rezultate, Jugoslavija leta 1970 
z deviznim prilivom iz turizma krila že 75% deficita trgovinske bilance. 

Ekonomski posegi turizma v gospodarske aktivnosti pa se ne omejujejo samo 
na ustvarjanje deviznih sredstev, čeprav je to njegova najbolj otipljiva eko- 
nomska korist. Turizem je zelo kompleksna dejavnost, v kateri se prepleta 
vrsta gospodarskih in negospodarskih aktivnosti, ki imajo predvsem storitveni 
značaj. Na tem področju, ki se bo vzporedno z rastjo življenjske ravni bolj in 
bolj razširjalo, je danes v Sloveniji zaposlenih 26,4 % aktivnega prebivalstva,. 
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medtem ko je v razvitejših državah ta odstotek še enkrat višji. Srednjeročni plan 
razvoja računa, da se bo do leta 1970 zaposlitev v terciarnem sektorju dvignila 
za okoli 30%. Prav turizem ima tako še precejšnje možnosti, da nudi zaposli- 
tev številnim, zlasti mlajšim, ki bodo v naslednjih letih iskali zaposlitev, s 
čimer lahko turistična dejavnost v znatni meri prispeva k reševanju proble- 
matike zaposlenosti in izboljša gospodarski položaj občanov. Po drugi strani 
pa stanje in kakovost storitev v dejavnostih, ki so udeležene ali pa bi morale 
biti udeležene v turizmu, nujno narekujejo povečanje zaposlenih. Če vzamemo 
kot primer samo dnevno potrošnjo inozemskega turista pri nas in v drugih 
turističnih deželah, lahko ugotovimo izredno nizko stopnjo organizacije tistih 
dejavnosti, ki sodelujejo v turizmu, še prav posebej pa izredno ozek obseg turi- 
stičnih storitev. Pri nas porabi tujec okrog 10 dolarjev dnevno, v Franciji 24 
dolarjev, v Italiji 18 dolarjev. Tudi ta podatek nam kaže na premajhno' anga- 
žiranost nas vseh, na našo premajhno skrb za zadovoljitev potreb turista in za 
povečanje turističnega prometa. 

Zato se mi zdi potrebno, da ob letošnjem mednarodnem letu turizma skrbno 
preverimo našo turistično politiko ter jasno opredelimo mesto in vlogo turizma 
v našem gospodarskem in družbenem življenju. To pa ne samo zaradi tega, ker 
je tak poziv izražen v resoluciji Generalne skupščine Organizacije združenih 
narodov, ampak tudi zato, ker resnično želimo, da bi postalo mednarodno leto 
turizma prelomnica v našem odnosu do turizma ter da bi pomenilo začetek 
dolgoročne in načrtne politike na tem področju. Konkretni prispevek Jugoslavije 
k liberalizaciji turističnega prometa je vzbudil po vsem svetu nedelj eno pri- 
znanje naši državi za ta edinstveni ukrep. Zaradi odprave viz za tuje turiste 
v tem letu lahko pričakujemo, da bo obiskalo Jugoslavijo veliko več inozemskih 
turistov kot kdaj koli doslej. Čez slovensko ozemlje bo potoval pretežni del teh 
tujcev, in ne vem, če se zadosti zavedamo velikih obveznosti, ki jih je prevzela 
v tem letu prav Slovenija do mednarodne turistične publike. 

Vzporedno' s tem pa ne bi smeli pozabiti, da imamo nemajhne obveznosti 
tudi do naših državljanov, ki. naj bi se v jubilejnem turističnem letu intenzivno 
vključevali v vseljudsko gibanje doma in v svetu. Čeprav so naše možnosti za 
turistična potovanja v inozemstvo glede na devizne omejitve še razmeroma 
skromne, bi bilo treba le upoštevati, da so odobrena devizna sredstva name- 
njena predvsem turizmu, spoznavanju krajev, ljudi in njihovega življenja, kar 
bi bilo prav s primernimi ukrepi tudi usmerjati. Na tem področju je prav 
gotovo delo Turistične zveze Slovenije in turističnih društev na terenu izredno 
pomembno. Ne bi smeli prezreti prizadevanj in uspešnega dela teh organizacij, 
čeprav je še vedno morda prešibko njihovo sodelovanje s sorodnimi organiza- 
cijami, kot so planinske in taborniške organizacije, organizacije počitniške zveze, 
športne organizacije in še prav posebno mladinske organizacije, saj bi morala 
biti tudi v turističnem gibanju mladina socialistične Jugoslavije tista, ki bi bila 
nosilec sodobne turistične misli doma in v tujini.. 

Iz informacije o mednarodnem letu turizma, ki ste jo prejeli za današnjo 
sejo, so razvidni vsi tisti ukrepi, ki so jih že, ali, pa jih še bodo izvedli upravni 
organi, Gospodarska zbornica SR Slovenije, Turistična zveza Slovenije ter go- 
spodarske in družbene organizacije. Ti ukrepi pomenijo le tiste neposredne 
ukrepe, ki so nujni in M jih lahko storimo še v tem letu. S tem pa prav gotovo 
še nismo izpolnili vseh tistih akcij, ki so potrebne, da bi, turizem tudi v Slove- 
niji predstavljal tako ekonomsko silo, ki bi spodbujala ekspanzivnejši razvoj 
vsega našega gospodarstva. Pretežni del turističnega prometa je bil do sedaj 
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realiziran v razmeroma majhnem številu turistično bolj ali manj razvitih krajev 
ob morju, v gorskih krajih in delno tudi v zdraviliščih. V zadnjih leta pa se 
je močno uveljavil izletniški in tranzitni turizem, ki zajema predvsem turistične 
kraje v bližini meje in tranzitne kraje ob glavnih prometnih žilah v Sloveniji. 
Zaradi svoje množičnosti je postal izletniški in tranzitni turizem enakovreden 
partner stacionarnemu turizmu in tako postaja Slovenija postopoma enovita 
turistična pokrajina z izrednimi možnostmi turističnega udejstvovanja. To pa 
postavlja pred nas tudi izredne zahteve glede izkoriščanja teh možnosti, kar 
bo terjalo določene napore vseh gospodarskih pa tudi družbenih činiteljev. Z 
vso objektivnostjo bi zato morali preveriti, če smo gospodarsko in organizacijsko 
dovolj močni, da v čim krajšem času usposobimo bolj ali manj vso Slovenijo 
za sprejem turistov, ki potujejo čez naše ozemlje, in tako primerno ovrednotimo 
vse prirodne in druge pogoje, ki jih imamo, ali pa bomo vse razpoložljive sile 
usmerili samo v tiste kraje, ki so že v sedanjem prometu pokazali določene 
uspehe in te uredili tako, da bodo gostje zadovoljni, in da bo možno res hitro 
doseči optimalne ekonomske rezultate. 

Pri tem bi morali upoštevati, da je vloženi kapital v turistične objekte zelo 
skromen in da so možnosti za razširjeno' reprodukcijo v okviru gospodarskih 
organizacij, ki razpolagajo s temi turističnimi objekti, razmeroma majhne. Ker 
obenem ugotavljamo vsestranske koristi turizma za celotno naše gospodarstvo, 
je zato nujno, da gospodarstvo kot celota sodeluje v turizmu. Opustiti bi morali 
misel, ki se nam tako rada vsiljuje, da je turizem privilegij nekaj entuziastičnih 
posameznikov in da hoče imeti, za svoj obstanek in razvoj privilegirane pogoje. 
Ugotoviti moramo', da turizem ne bo dobil svojega pravega mesta v našem 
gospodarstvu vse dotlej, dokler ne bo postal sestavni del delovnega programa 
sleherne gospodarske dejavnosti in poslovnih bank. Se tako številni tokovi 
turistov namreč ne bodo prinesli gospodarstvu ustreznih koristi, če ni turi- 
stična potrošnja primerno obsežna in ustrezna po svoji strukturi. Pogoj za učin- 
kovito potrošnjo pa je tudi v turizmu učinkovita ponudba. Program gradnje 
objektov in naprav, ki služijo turistom, zato ne more biti nek abstrakten pro- 
gram razvoja turizma nasploh, ampak mora biti vsebovan v programih gostin- 
stva, trgovine, javnega prometa, prav ta!ko pa mora biti prisoten tudi v pro- 
gramih industrije in kmetijstva, komunalnih in drugih javnih služb, kar vse 
naj omogoči, da se s povečanimi zmogljivostmi in kvalitetnimi storitvami 
pritegne čim širši krog tujih, pa tudi domačih obiskovalcev. Investicijska sred- 
stva, potrebna za tako graditev, pa ne bodo smela biti več samo skrb turističnih 
organizacij, temveč se bodo morala zagotoviti v okviru finančnih sredstev 
celotnega gospodarstva, ki bo moralo pokazati večji interes za učinkovito eko- 
nomsko ovrednotenje velikega turističnega potenciala, ki ga ima Slovenija. Na 
osnovi teh rešitev se odpirajo tudi možnosti za inozemske naložbe v naše turi- 
stično gospodarstvo, kakor tudi, potrebe po ekonomsko utemeljenih integracij- 
skih procesih zaradi ustvarjanja boljših osnov za razširjeno reprodukcijo. 

Po razpoložljivih statističnih podatkih lahko ugotovimo, da je od zelo 
številnih prehodov tujcev čez državno mejo na slovenskem ozemlju samo vsak 
enaindvajseti turist, ki, je obiskal Jugoslavijo, prenočeval vsaj eno noč v Slo- 
veniji. To pa ni samo posledica tranzitnega značaja naše republike, pač pa 
tudi posledica slabega obveščanja turistov o možnostih bivanja pri nas, o 
možnosti prehranjevanja, nakupu blaga vseh vrst, obiska športnih in kulturnih 
prireditev in podobno. Naša turistična propaganda je izredno skromna, v veliki 
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meri pa tudi odraz premajhne skrbi gospodarskih organizacij za razvijanje 
turistične ponudbe povsod tam, kjer je možno doseči ugodne učinke. Sredstva 
za splošno turistično propagando bi marala prispevati vse v turizmu sodelujoče 
gospodarstvo in se s tem vključiti v tiste turistične propagandne akcije, ki ni- 
majo namena služiti samo neposredno prizadetim gospodarskim organizacijam, 
temveč širšemu krogu potrošnikov turističnih dobrin v Sloveniji. Sklep Gospo- 
darske zbornice SR Slovenije, ki je bil sprejet na zadnjem občnem zboru, je 
prav gotovo prvi korak v tej smeri. Želeti bi, bilo le, da bi neposredni koristniki 
pokazali več zanimanja in iniciative, s čimer bi bila celotna akcija tudi bolj 
uspešna. 

Kakor v naši gospodarski aktivnosti,, tako tudi v našem družbenem življe- 
nju turizem ne more biti nekaj samosvojega in izoliranega. Ugled turistične 
dežele bomo naši ožji domovini pridobili, oziroma obdržali tako doma kot v 
tujini le tedaj, če bodo obiskovalci naših krajev čutili na vsakem koraku do- 
mačnost in tisto prijetno vzdušje, ki je sicer nam lastno, se pa tako rado izgublja 
v pozabo med vsakodnevnim hitrim tempom sodobnega življenja. To pa ne 
bomo dosegli samo z lepo urejenimi in oskrbovanimi slovenskimi vasmi in 
mesti, pač pa tudi s primernim in prijaznim odnosom vsakega posameznika doma 
ali, na delovnem mestu do tujca, pa naj bo ta iz zamejstva ali iz drugih krajev 
naše 'države. Zato je tudi treba posvetiti vprašanju turistične vzgoje državljanov 
več pozornosti:. To naj bi ne bila samo deklaracija v vsakoletnih programih turi- 
stičnih organizacij, pač pa bi moralo to postati tudi, pomembna stvar v raz- 
pravah družbenih organizacij in tudi prosvetno vzgojnih ustanov. Če bi vzgojili 
že v prvih razredih osemletke v naši. mladini zavest, da je Slovenija zaradi 
svojih prirodnih lepot in svoje geografske lege turistična dežela, ter da je raz- 
vijanje turizma del našega vsakodnevnega dela na vseh področjih gospodarstva, 
družbenih služb in tudi našega zasebnega življenja, potem bi imeli, dobre turi- 
stične delavce, ki bi znali doseči uspehe, kot jih že dosegajo turistične dežele 
v svetu. 

Poziv Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, ki je vsebovan 
v resoluciji o razglasitvi mednarodnega leta turizma, je naslovljen na vlade 
članice Organizacije združenih narodov z namenom, da v letošnjem turističnem 
jubilejnem letu odpravijo ovire, ki zavirajo nemoten razvoj te humane aktiv- 
nosti in ki lahko bistveno prispeva k napredku gospodarstva posameznih dežel 
in držav ter k napredku gospodarstva v svetu. Upoštevaje veliko pozornost, ki 
je bila posvečena razvoju turizma v srednjeročnem planu razvoja slovenskega 
gospodarstva in upoštevaje priporočilo Generalne skupščine Organizacije zdru- 
ženih narodov v resoluciji o razglasitvi mednarodnega leta turizma, je prav, 
da Skupščina SR Slovenije v letošnjem turističnem letu posveti vso skrb pro- 
blematiki nadaljnjega razvoja turizma, usmeri, delo vseh činiteljev, ki sodelujejo 
oziroma bi morah sodelovati v turizmu ter podpre prizadevanja občinskih in 
upravnih organov v republiki, da bi dosegli pričakovane uspehe. V ta namen 
predlagam, da Republiški zbor in Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta predlagane sklepe, ki naj bi pokazali našo pripravljenost in resno 
voljo, da se tudi, turizmu zagotovi ustrezno mesto v naši družbeni in gospodarski 
aktivnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima predsednik sveta za gostin- 
stvo' in turizem pri Gospodarski zbornici Zmago Likar. 
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Zmago Likar: Tovariš predsednik, tovari.šice in tovariši poslanci! Do- 
volite nekaj besed o mednarodnem letu turizma. 

Gradivo, čeprav v zgoščeni obliki, dovolj nazorno in prepričljivo dokazuje 
gospodarski pomen turizma v slovenskem gospodarstvu. Tudi v srednjeročnem 
programu gospodarskega razvoja republike Slovenije je turizem dobil ustrezno 
mesto in so poudarjene njegove razvojne možnosti in potrebe. Tako spoznanje, 
ki temelji na dosedanjih gospodarskih dosežkih turističnega prometa v Slove- 
niji, zahteva določene premike tudi pri konkretnih odločanjih o vlaganjih v nove 
gospodarske naložbe v Socialistični republiki Sloveniji. 

Glede na izreden pomen tranzitnega turizma za Slovenijo bo nujno potrebno 
graditi in usposobiti cestno omrežje in ob njem trgovske, gostinske in druge 
lokale, da bomo sposobni tranzitnega turista zadovoljiti in iz te oblike turizma 
izvleči največji gospodarski učinek. Vendar sem prepričan, da bomo v bližnji 
perspektivi morali dati prednost .dograditvi nekaterih turističnih krajev oziroma 
ožjih območij. Samo taka, v določeni meri koncentrirana vlaganja bodo lahko 
dala maksimalni ekonomski učinek, prav gotovo pa boljše učinke, kot razdrob- 
ljena investicijska vlaganja širom po Sloveniji. 

Ob sedanjem sistemu decentraliziranih sredstev bo smotrna vlaganja težje 
doseči, ker neposredni interesi posameznega kolektiva niso vselej skladni s 
širšimi ekonomskimi prednostmi. Zato bi. morale banke, ki bodo združevale 
tudi sredstva tistih gospodarskih organizacij, ki so se doslej malo zanimale za 
turizem, in ker so sredstva repulike minimalna, igrati, usmerjevalno funkcijo 
tako, da se za investicije razpoložljiva sredstva gospodarskih organizacij vla- 
gajo skladno z interesi turističnega razvoja Slovenije. Menim, da bo pri tem 
odločilna vloga in politika bank, saj je tako za banke, kot za gospodarske 
panoge turizem danes zanimiv zaradi deviznega priliva. 

Kot ugotavlja že sama informacija, se prehod na nov način kreditiranja, 
oziroma financiranja investicij, ki ga je prinesla gospodarska reforma, tudi na 
turističnem področju le počasi uveljavlja. Zato bodo za letošnjo turistično se- 
zono nočitvene kapacitete in kapacitete za prehrano, turistov le malenkostno 
povečane. To dejstvo postavlja neposredno prizadete gospodarske panoge v 
izredno odgovoren in težaven položaj, saj smo obenem za mednarodno leto 
turizma odprli državne meje, kar bo povečalo turistični promet. 

Obstoječe zmogljivosti in .dejstva, da so na razpolago relativno, majhna 
sredstva za nove kredite, je Gospodarska zbornica SR Slovenije upoštevala pri 
predlogu okvirnega akcijskega programa zbornice in tistih gospodarskih orga- 
nizacij, ki so neposredno vključene v turistični promet. Ta okvirni akcijski 
program v mednarodnem letu turizma so predstavniki gospodarstva sprejeli na 
posvetovanju, ki sta ga skupno s komisijo za turizem Izvršnega sveta organi- 
zirali Turistična zveza Slovenije in zbornica. Program zbornice zajema dejavnost 
zbornice in gospodarskih organizacij s področja gostinstva, trgovine, prometa, 
obrti, komunalne in turistične agencije. Izhajajoč iz dosedanjih izkušenj, dose- 
danjih uspehov in napak ter iz objektivnih pogojev, programi naštetih gospo- 
darskih dejavnosti predvidevajo tele najpomembnejše naloge: povečati kapaci- 
tete v gostinstvu, trgovini, obrti, prometu s pospešenim izkoriščanjem razpo- 
ložljivih sredstev, izboljšati zunanji in notranji izgled poslovnih prostorov in 
kvaliteto storitev posebno v gostinstvu, v obrti, v prevozu potnikov in pri 
PTT službi, utrditi solidnost v politiki cen, izpopolniti strokovno usposabljanje 
kadrov, splošno in komercialno turistično propagando, založenost trgovine, po- 
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daljšati obratovalni čas v trgovini in uslužnostni obrti, pravočasno obnoviti 
ceste v okviru razpoložljivih sredstev, urediti cestno prometno signalizacijo in 
znake za obvestila na cestah, omogočiti pravilno delovanje komunalnih naprav, 
skratka,- v program so zajeta vprašanja, ki so odvisna pretežno od neposrednega 
prizadevanja posameznih delovnih kolektivov, ter vprašanja, ki jih je možno 
rešiti brez večjih dodatnih finančnih vlaganj. 

O sprejetem okvirnem programu je zbornica obvestila vse svoje člane z 
objavo programa v vestniku zbornice. O programih bodo ponovno razpravljali 
sveti panog, ki bodo s posameznimi nalogami podrobneje seznanili delovne 
kolektive. Zbornica bo s svojimi strokovnimi službami nudila gospodarstvu za 
izvajanje programa vso pomoč. Pri tem se bo posluževala zlasti bazenskih stro- 
kovnih odborov, ki omogočajo neposreden stik s terciarnim gospodarstvom. 
Razen dosedanjih oblik sodelovanja s člani bo uvajala tudi nove delovne oblike 
in metode, predvsem take, ki bodo v danem primeru in času najbolj primerne. 

Nekatera v programu zajeta vprašanja pa niso odvisna samo od delavnosti 
zbornice in prizadevanj gospodarskih organizacij. Nujno potrebno bo, da se bodo 
v prizadevanja za čimbolj uspešno razvijanje turističnega prometa v medna- 
rodnem turističnem letu vključile tudi občinske skuščine, saj je od njihove po- 
litike na področju prometnega davka in drugih družbenih obveznosti, od odo- 
britve lokacij za začasne prodajalne, od splošne politike do poslovnih prosto- 
rov, od pravočasne zagotovitve sredstev za kolektivne komunalne storitve v 
veliki meri odvisen turistični promet in ekonomski učinek turizma v letošnjem 
in v prihodnjih letih. Pričakujem, da bo današnja razprava v Skupščini spod- 
budila občine tudi v tej smeri. 

Kot je ugotovljeno že v sami informaciji, je skupščina zbornice 24. januarja 
sprejela obvezen sklep o zbiranju posebnih sredstev za financiranje splošne 
turistične propagande in informativne dejavnosti. Za te namene bodo prispevale 
sredstva gostinske in turistične organizacije, gospodarske organizacije notranje 
trgovine, prometa in dela obrti, zasebni gostilničarji in obrtniki storitvenih 
dejavnosti. Gospodarstvo je s tem pokazalo, da se zaveda, da mora v pogojih 
gospodarske reforme sprejeti tudi neposredno pokrivanje določenih dejavnosti, 
ki so se doslej krile iz proračunskih sredstev. Ker pa smo zaradi neurjenega 
vprašanja financiranja splošne turistične propagande v lanskem letu ostali 
letos praktično brez propagandnih materialov, je nujno pospešiti vsaj nekatere 
propagandne ukrepe. Pričakujemo, da bo> tudi Izvršni svet, oziroma Skupščina 
SR Slovenije v kratkem določila svoj delež za splošno turistično propagando, 
da bi se čimprej lahko sprejeli konkretni enotni propagandni programi in bi 
se najbolj nujne akcije lahko pričele tako izvajati. 

Dovolite mi, da v imenu prizadetega gospodarstva naslovim na ta zbor še 
eno prošnjo. V preteklih turističnih sezonah je bila tako v gostinstvu kot v 
trgovini preskrba turistov v mnogih primerih slaba. V veliki meri je bil temu 
vzrok tog režim pri prometu s kmetijskimi proizvodi. Prosim Skupščino, da na 
podlagi pooblastil zveznega temeljnega zakona o blagovnem prometu čimprej 
uredi z ustreznim republiškim zakonom odprta vprašanja blagovnega režima s 
kmetijskimi proizvodi in pri tem upošteva specifične zahteve in potrebe tu- 
ristov. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima predsednik Turistične zveze 
Slovenije dr. Danilo Dougan. 
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Dr. Danilo Dougan: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na izčrpna 
izvajanja tovariša Milana Vižintina o pomembnosti mednarodnega leta turizma 
in o nalogah, ki nas v tem letu čakajo, bi se omejil samo na to, da vam pojasnim 
program, ki ga je sprejel upravni odbor Turistične zveze Slovenije že v začetku 
tega leta. 

Po tem programu bo Turistična zveza Slovenije izvedla naslednje akcije: na 
področju organizacije bo posebno pozornost posvetila učvrstitvi turistične druž- 
bene organizacije, pri čemer bo posebej priporočila vključevanje novega član- 
stva, zlasti iz gospodarskih organizacij, v turistična društva, in poglobitev od- 
nosov med turističnimi organizacijami -in občinami. Vsem našim organizacijam 
smo že poslali zadevna navodila, v katerih zlasti dajemo nasvete za začetek 
konkretnih akcij, udeležujemo pa se tudi že vseh posvetovanj, na katerih se 
podrobneje obravnavajo organizacijska vprašanja turistične družbene organi- 
zacije. Področnim zvezam in turističnim društvom bomo priporočili izvedbo čim- 
večjega števila tekmovanj v urejanju krajev ter akcij za pridobitev novih za- 
sebnih turističnih sob, pri čemer jim bomo pomagali tudi pri urejanju poslo- 
vanja turističnih informacijskih birojev, kot neobhodno potrebnih uradov za 
informiranje domačih in tujih gostov. Vsem turističnim društvom bomo še po- 
sebej priporočili, da posvetijo posebno pozornost izboljšanju in razširitvi lokalne 
informacijske službe, ureditvi recepcijske službe za zasebne turistične sobe in 
skrbi za vse zvrsti domačega turizma. Tudi te akcije so že v teku, Ta vprašanja 
pa bomo še obravnavali na posebnih posvetovanjih in ob priliki naših obiskov 
na terenu. Turističnim društvom bomo priporočili prirejanje meddruštvenih 
tekmovanj, zlasti pa turističnih tednov, v katerih naj bi se razvila pred in po 
sezoni široka društvena aktivnost, v sami sezoni pa bogat program turističnih 
prireditev. Na osnovi takega našega priporočila so že mnoga društva sprejela 
to pobudo in nekatera že imajo izdelane programe. Meddruštvena tekmovanja 
bodo po dosedanjih podatkih najbolj obsežna na območju gorenjske turistične 
zveze. Dali bomo iniciativo za povečanje turističnih prireditev ter priporočili 
društvom, ki že prirejajo tradicionalne turistične prireditve, da jim dajo po- 
sebno slavnostno obeležje in s tem poudarijo pomen mednarodnega leta tu- 
rizma. Po dosedanjih obvestilih bo letošnje leto v tem pogledu znatno pestrejše, 
zlasti v pogledu števila in kvalitete manjših krajevnih prireditev. Vsa društva 
žele z neko prireditvijo dati svoj prispevek v mednarodnem letu turizma. Zato 
lahko pričakujemo, da bodo vse prireditve tako kot že dosedanje imele pred- 
vsem poudarek na proslavi tega turističnega leta. Izhajajoč iz prepričanja, da 
bi bil najpomembnejši dosežek v mednarodnem letu turizma izboljšati kvaliteto 
turističnih uslug vseh vrst, zlasti tistih, ki jih nudijo gostinske, trgovske, pro- 
metne in druge delovne organizacije, bo turistična zveza priporočila turističnim 
društvom in regionalnim zvezam, da v sodelovanju z vsemi lokalnimi činitelji, 
zlasti pa s prizadetimi gospodarskimi organizacijami, temu vprašanju na svojem 
območju posvetijo kar največjo pozornost. Nekatera društva so o tem že razr- 
pravljala in se dogovorila o načinu sodelovanja s temi činitelji. Pričakujemo, da 
bo žlasti ta akcija zavzela širok razmah in da bodo tako s skupnimi napori do- 
seženi zaželeni rezultati pri odpravljanju stalno se ponavljajočih pomanjkljivosti 
v našem turističnem prometu. 

Na področju propagande bo Turistična zveza Slovenije v okviru finančnih 
možnosti, ki bodo to leto glede na akcijo Gospodarske zbornice znatno boljše, 
ojačila republiško splošno turistično propagando v vseh njenih oblikah In v 
ustrezni kvaliteti ter podprla enako dejavnost v regijah in občinah. Letos 
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nameravamo izdati splošni prospekt Slovenije, camping - prospekt, zimski 
prospekt itd. Zaključili pa bomo tudi vse priprave za izdajo edicij za sezono 
leta 1968. Zvezam, 'društvom in podjetjem ibomo z nasveti pomagali pri izdaji 
njihovih prospektov. Sodelovanje je predvideno tudi v mednarodnem in med- 
republiškem merilu. Na vseh mejnih prehodih bomo postavili posebne oznake, 
s katerimi bo manifestirana vključitev Jugoslavije v mednarodno turistično leto 
turizma, še posebej pa bomo skušali doseči, da se bodo na mejnih prehodih 
odpravile vse tiste pomanjkljivosti, ki danes še ovirajo* nemoten in hiter prehod 
naših meja. Vsi mejni prehodi, bodo imeli izobešene zastave z grbom med- 
narodnega leta turizma, posebno pozornost pa bodo organizacije, ki imajo svoje 
poslovalnice na mejah, posvetile tudi ureditvi oziroma izgledu svojih lokalov in 
okolice. Svoje edicije, ki, jih bo Turistična zveza izdajala v letu 1967, in vse 
druge propagandne akcije, ki jih bo izvrševala v tem letu, bo obeležila z ustrez- 
nimi teksti oziroma emblemi, ki bodo odražali proslavljanje leta turizma. Isto 
bo priporočila tudi vsem turističnim zvezam in (društvom, ki bodo izdajale svoje 
propagandne edicije ali izvajale druge turistične propagandne akcije. Izvedla bo. 
akcijo za izdelavo plakatov in zastavic z emblemom mednarodnega leta turizma 
za hotelska podjetja, za trgovska in prometna podjetja, ter za turistična društva, 
obenem pa tudi za izdelavo zastav z emblemom, ki bi bile obešene na mejnih 
prehodih in na drugih javnih mestih. Akcija je v teku, številna podjetja in 
organizacije so material že prejele, ostale pa ga sprejemajo* sproti. Velike zastave 
bodo nameščene pri campingih, kopališčih, gradovih, nekaterih hotelih itd., 
kartoni z emblemom v avtobusih, zastavice v hotelih, gostiščih, birojih in izr- 
ložbah. Posredovali bomo, da bodo potovalne agencije, gostinska, trgovska in 
prometna podjetja v mednarodnem letu turizma popačile svojo lastno propa- 
gandno dejavnost. Pri vseh navedenih bomo tudi posredovah, da svojo lastno 
turistično propagando usmerijo tudi na domače tržišče. Vsem potovalnim agen- 
cijam bomo priporočili, da ustrezno povečajo svojo propagandno aktivnost in 
na ta način prispevajo k povečanju turističnega prometa v tem letu. To pripo- 
ročilo je bilo že 'direktno posredovano, bo pa posredovano tudi preko vseh naših 
organizacij na terenu filialam turističnih agencij. 

Skušali bomo vključiti tisk in radio-televizijsko službo, da sodelujeta v 
propagandni. aktivnosti v najrazličnejših oblikah, s posebnim poudarkom na 
mednarodno leto turizma. Vse razpoložljive podatke o zanimivostih s terena, 
o akcijah, Iki se pripravljajo, smo in bomo tudi v bodoče posredovali tisku in 
RTV, zlasti pa jih obveščali o vsem, kar bi lahko vplivalo na večji turistični 
promet in na boljši potek sezone. 

Predlagali bomo foto in kinoamaterski zvezi Slovenije organizacijo foto 
razstave, na kateri bi bili razstavljeni nekateri najboljši turistični posnetki, 
obenem pa dali pobudo, da se organizira tudi umetniška razstava slikar j ev-kra- 
jinarjev. Razgovore za organizacijo razstave turistične fotografije smo že pričeli 
in bomo* verjetno te razgovore v najkrajšem času uspešno zaključili. Taka raz- 
stava nam bo hkrati poleg svojega splošnega, propagandnega učinka dala tudi 
potrebne materiale, ki jih bomo lahko uporabili v naših propagandnih edi- 
cijah. 

Glede razstave slikarjev je že sklenjen dogovor z muzejem v Škof ji Loki, 
da bo organizator take razstave, ki bo obiskala vse večje kraje v Sloveniji. S 
področja informacijske službe bomo izboljšali in razširjali dejavnost turističnega 
informacijskega centra ter na novo uvedli še nemško in italijansko izdajo in- 
formacij za vse interesente v Avstriji, Italiji, Nemčiji in Švici, zlasti pa v ob- 
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mejnih .pokrajinah Avstrije in Italije. Informacijski center bo v sezoni zbiral 
in objavljal podatke o prostih zmogljivostih vsaj 2-krat tedensko, obenem pa 
bo pomagal pri organizaciji dnevnega zbiranja teh podatkov v večjih turističnih 
centrih in mestih. Izdajanje informacij za interesente v inozemstvu že teče od 
začetka letošnjega leta. V krajih, kjer delujejo turistična društva, bomo organi- 
zirali vrsto predavanj o pomenu turizma in možnostih vključevanja prebivalstva 
v turistično gospodarstvo. Turistična društva so o tem obveščena in prve prijave 
smo že prejeli. 

Republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo bomo predlagali uvedbo 
enkratnih predavanj o turizmu na šolah. Predavali naj bi učitelji ali znani tu- 
ristični delavci s terena. Turistična zveza Slovenije bo v ta namen pripravila 
ustrezne teze, ki naj bi bile predavateljem orientacija za sestavo predavanj, 
učenci naj bi o tem pisali domače ali šolske naloge, najboljše naloge pa naj 
bi društva primerno nagradila. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
se s predlogom strinja, teze so že v pripravi in akcija bo prihodnji mesec že 
lahko stekla. Ker bodo v šolah imeli tri mesece časa za predavanja, bo dovolj, 
da se bo mladina pripravila za sez-ono in s tem tudi pripomogla k dobremu 
poteku turističnega prometa. 

Med svoje posebne naloge je upravni odbor uvrstil še naslednje: med letom 
bo posebna komisija Turistične zveze Slovenije ugotavljala, kako na terenu iz- 
vršujejo naloge, ki izhajajo iz danes objavljenega programa. Ta komisija, ki je 
že formirana, bo obiskovala teren, zbirala podatke za zaključno poročilo in po 
potrebi pomagala z nasveti. Nadalje bomo vplivali na to, da bi tudi druge na 
turizmu zainteresirane organizacije izdelale svoje lastne konkretne programe 
za proslavo leta turizma in popularizirale in spremljale njihovo realizacijo. Ne- 
katere organizacije, med njimi je prva Planinska zveza Slovenije, so tak svoj 
program že izdelale. Prav gotovo bo pri nekaterih akcijah drugih organizacij 
potrebno sodelovanje tudi naše zveze, da bi bili rezultati ugodnejši in da ne bi 
prišlo- do neposrednega drobljenja in ponavljanja. Glede na to, da je bil ta 
program na terenu ugodno sprejet, lahko pričakujemo, da ga bodo turistične 
družbene organizacije, dopolnjenega z lastno iniciativo v celoti izvedle in tako 
doprinesle znatni delež ;k tej veliki mednarodni manifestaciji. 

V tej zvezi bi vas obvestil, da je Turistična zveza Slovenije že izvedla ši- 
roko zborovanje o pomenu turističnega leta, ki se ga je udeležilo preko 400 
predstavnikov gospodarskih, družbenih organizacij in občinskih skupščin, kakor 
tudi predstavniki Republiške skupščine in Izvršnega sveta, kakor tudi o tem, da 
je bilo slično zborovanje v regionalnem merilu že v Prekmurju, v petek pa bo 
v Kranju. Razumljivo je, da bodo Turistična zveza Slovenije, regionalne turi- 
stične zveze in turistična društva uresničila svoje delovne programe le v pri- 
meru, če bodo njihove pobude in napore vsestransko podprla republiška in ob- 
činske skupščine, ki, bi v tem letu morale preveriti svojo dosedanjo politiko 
za razvoj turizma in jo akcijsko prilagoditi gospodarskim in družbenim inte- 
resom naše skupnosti, izhajajoč iz ekonomskih primerjalnih prednosti in koristi, 
kakor tudi rekreacijskih vrednot turizma, o čemer je že izčrpno govoril pred- 
stavnik Izvršnega sveta tov. Milan Vižintin. 

Predsednik Le opold Krese: Besedo ima tovariš Ivan Živič. 

Ivan Zivič: Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da je prav, da naš 
zbor razpravlja o informaciji o mednarodnem letu turizma. Saj bodo v letu 
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turizma v naši republiki prav gotovo večje zahteve po storitvah in prodaji 
blaga tistim, ki bodo prišli v Jugoslavijo. Posebej želim razpravljati o odstavku 
na strani 7, kjer je govora o slovenskih zdraviliščih. 

Točna je ugotovitev, da število domačih gostov v -naravnih zdraviliščih 
pada, ali pa jih sploh ni. Zdravilnost vrelcev je poznana preko slovenskih meja. 
Tak primer so Cateške toplice, kjer so se zdravih naši in tuji vidni državniki. 
Toplice, v katere je bilo investiranih preko 750 milijonov starih dinarjev, niso 
dograjene, saj so plani ostali neuresničeni zaradi ukinitve klimatsko-kopališkega 
zdravljenja v naravnih zdraviliščih iz sredstev sklada zdravstvenega zavaro- 
vanja. Zgrajeno hotelsko poslopje ne moremo oddajati inozemskim gostom, ker 
ni dokončana zunanja ureditev, parkirni prostori, dostopne poti, kiosk na od- 
prtem kopališču itd. V teku so razgovori s Švedsko, Izraelom itd., vendar ne 
bodo rodili sadov, če ne bo poleg hotela in restavracije urejeno tudi vse drugo.. 
Ker zdravilišča niso zašla po lastni krivdi v tak položaj, podpiram predlog, da 
se za ureditev in osposoibitev zdravilišč za spremljanje tujih gostov uporabijo 
v določeni meri sredstva rezervnega sklada. Sodim, da se naj sredstva rezervne- 
ga sklada porabijo tam, kjer se lahko z manjšimi vlaganji doseže dograditev 
in usposobitev že začetih investicij. 

Leto turizma je tu. Ce se hočemo aktivno vključiti v izvajanje tega, tedaj 
moramo pohiteti, da bi bili vsaj v začetku sezone pripravljeni sprejeti goste. 
Taka pomoč bo učinkovita, če bo hitra. Na ta način bomo rešili marsikateri 
kolektiv iz težkega položaja in iz dosedanjih vidikov gledano brezizhodnega po- 
ložaja. Po drugi strani pa bo- ustvarjenih precej deviznih sredstev. V Cateških 
toplicah so npr. ustvarili v letu 1966 18 200 $ deviznega prometa, v letošnjem 
letu pa predvidevajo 35 000 $ deviznega prometa. To vsoto je mogoče še preseči, 
če bodo na razpolago sredstva za razširjeno reprodukcijo. 

V primerih, ko lahko z manjšimi sredstvi pomagamo zdraviliščem, ne sme- 
mo čakati. Takojšnje ukrepanje lahko uresniči del tistega, kar ie v informaciji 
napisano. Seveda pa pri tem niso izvzete občinske skupščine in druge organi- 
zacije, ki morajo storiti vse, da bi bih sposobni opravičiti pričakovanja turistov. 
Poleg moralne pomoči je seveda osnovna materialna pomoč. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Riko 
Rižnar. 

Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Medtem smo že prejeli 
osnutek sklepov v zvezi s to točko dnevnega reda. Dovolite mi, da predlagam 
k predzadnjemu sklepu dopolnitev, in sicer v tem smislu, da bi se glasila 
ta alinea tako: »— Delovne in družbene organizacije, tisk, radio in televizija 
naj izčrpno obveščajo javnost o mednarodnem in gospodarskem pomenu medna- 
rodnega leta turizma in s tem spodbujajo k vsesplošni mobilizaciji prebi- 
valstva in vseh pri, tej akciji sodelujočih činiteljev, tujino pa naj informirajo o 
odprtju naših meja ter inozemske goste usmerjajo v posamezna turistična 
območja, turistične kraje in prireditve.« 

To dopolnitev predlagam zato, ker smo lahko v preteklosti večkrat ugoto- 
vili, da smo z informiranjem tujine običajno nastopili, ali oprezno, ah pa zelo 
skromno in pomanjkljivo. 

Menim, da bi morali v večji meri angažirati naša turistična predstavništva 
v tujini, naše potovalne agencije in druge naše gospodarske organizacije, ki 
imajo stike z inozemskim turističnim tržiščem in predvsem poudarjati, da smo 
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odprli jugoslovansko mejo in da viz ni. Ce bi podoben ukrep napravila neka 
druga država, bi bilo v propagandnem smislu napravljenega mnogo več, kot 
pa je bilo pri nas. 2al moramo ugotoviti, da se mi samo doma prepričujemo in 
doma govorimo, da smo odprli mejo. S tako propagando tujcev ne bomo priva- 
bili. Mislim, da je temu potrebno dati več poudarka. 

Nadalje smatram, da bi javna informacijska sredstva morala biti bolj 
preudarna, kadar pišejo o naši nepripravljenosti. Te ugotovitve so mnogokrat 
enostranske, ali. pa preveč kritične in s tem nam škodujejo. Konkurenca na 
tujih trgih izrablja to zelo koristno sebi, v prid. Zlasti je ta ugotovitev značilna 
za Slovenijo. Naši sosedi sta Italija in Avstrija, ki si močno prizadevata doma 
pospeševati turizem, zadržati doma kar največ gostov in od njih iztržiti kar 
največ. V tujini je mnogo časopisnih vesti, ki po svoje zelo izrabijo in priredijo 
take naše informacije. Zato bi se morali odločiti, da bi, posamezne primere 
neposredno in konkretno obravnavali ter kritizirali. S tako kritiko bomo ver- 
jetno več dosegli. 

Prosim, da bi zbor o mojem predlogu, ki sem ga dal in obrazložil, razprav- 
ljal in zavzel stališče. Hkrati mi dovolite, da opozorim tudi na naslednje: 

2e predgovornik tovariš Likar iz Gospodarske zbornice je opozoril na 
problem preskrbijenosti v času, ko se obseg turizma veča. Mi, smo v tem zboru 
že zavzemali stališča in določali načela glede sprostitve trgovine. Sedaj je 
temeljni zakon o blagovnem prometu dal možnost republikam, da te specifič- 
nosti rešijo. Prosim, da vodstvo našega zbora opozori pristojne republiške organe, 
ki pripravljajo ta zakonski predlog, da naj ga pospešeno izdajo in da naj pri 
tem upoštevajo že dognana in«.sprejeta stališča v tem zboru. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovariši, ponovno se oglašam v zvezi z diskusijo, ki sem 
jo že imel danes. 

V celoti se strinjam z ocenami predgovornikov, ki so se spraševali ali 
imamo, gledano z vidika vsega gospodarstva, pravilen odnos do turizma. V oči 
padejo tudi analitični podatki v materialu, ki smo ga sprejeli, ko ugotavljamo, 
da je Skupščina že nekajkrat razpravljala o teh vprašanjih, nazadnje leta 1964, 
hkrati pa na istem mestu ugotovimo, da od takrat do danes niso bile izkoriščene 
tiste možnosti, kot bi lahko bile. Skratka, tempo razvoja na tem področju gre 
prepočasi. Ugotoviti moramo, da bi morali vsi činitelji v republiki, ki se ukvar- 
jajo z gospodarstvom, biti bolj odločni in prekiniti z nerazumljivo sramežljivo 
obravnavo te panoge gospodarstva. 

V informaciji me nekatere formulacije motijo-. Na strani 3 se glasi 2. odsta- 
vek: »gospodarski učinek turističnega prometa je zato pomemben tudi za slo- 
vensko gospodarstvo«. Po mojem mnenju bi morala biti ta misel povedana 
bolj odločno: »gospodarski učinek turističnega prometa je eminenten za sloven- 
sko gospodarstvo«. V drugem odstavku na isti strani se dajejo primerjave, kako 
raste devizni priliv iz turizma in da je samo še kovinsko predelovalna industrija 
tista, ki, ustvarja večji priliv deviz kot pa turizem. Za nas pa ni pomemben 
za devizni priliv samo v absolutni višini, temveč tudi neto devizni priliv, kjer 
je turizem na prvem mestu. 

V teh razpravah sem pogrešal obrazložitev, kako bomo rešili pereča vpra- 
šanja cestnega omrežja in gostega prometa na naših cestah. Posebej želim 
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poudariti ozko grlo, kot je na primer cesta Postojna—Reka, ki je v zelo slabem 
stanju. 

Se enkrat želim poudariti, da bi morali prevzeti propagando1, o kateri smo 
danes govorili, tudi naši občani, saj foo od razvoja turizma v znatni meri odvisen 
njihov lastni razvoj in s tem v zvezi tudi perspektivni ekonomski razvoj naše 
republike. Po mojem mnenju so sklepi pomanjkljivi in zato predlagam nekatere 
spremembe. Sklep na 2. strani se v drugi alinei glasi: »Gospodarske organizacije 
vseh panog in poslovne banke naj takoj prično realizirati vlaganja in izboljšave, 
s katerimi bo mogoče že v tem letu povečati obseg in kvaliteto turističnih 
storitev. S tem bodo v skladu s smernicami družbenega plana ... itd.« Ta sklep 
poziva h konkretnim akcijam, ki naj omogočijo povečanje kapacitet v turizmu 
v skladu s smernicami družbenega plana razvoja naše republike. Strinjam se s 
tem pozivom, vendar sodim, da do akcijskega programa ne moremo priti, če 
nimamo izdelanih konkretnih načrtov, na podlagi katerih bi se razpoložljiva 
sredstva najbolj učinkovito vlagala. Zato predlagam, ida bi se sklepi dopolnili, 
še z naslednjim besedilom: »Pristojni republiški organi naj pospešijo izdelavo 
razvojnega turističnega programa po regijah naše republike, predvsem v pogledu 
urbanosti in strukture turizma, ob upoštevanju razvojnih planov področij, ki se 
neposredno navezujejo na republiko SR Slovenijo.« S tem dopolnilom bi bilo 
postavljeno logično zaporedje in poziv na konkretno akcijo, ki naj bi bila uskla- 
jena z regionalnimi načrti in razvojnim planom, ki smo ga sprejeli na zadnjem 
zasedanju. 

Predsednik Leopold Krese : Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Matko Kavtičnik. 

Matko Kavtičnik: Tovariši poslanci! Ko poslušam razna priporo- 
čila, oziroma napotila za turistično leto, ugotavljam, da dajemo premalo1 poudar- 
ka našim cestam. Vemo namreč, da so ceste eden izmed osnovnih pogojev za 
uspešen razvoj turizma in za velik obisk tujih turistov v naši deželi. Zgovoren 
primer sta cesti Dravograd—Vič in Holmec—Pliberk, vsega skupaj 3 km izredno 
slabega cestišča. Avstrijci, in Nemci, ki so na dopustu ob koroških jezerih, se 
često obrnejo že ob meji, saj se ustrašijo jam in prahu na naši strani. Slaba 
cesta je torej velik vzrok, da se mnogo turistov Ustraši obiska pri nas. Ta dva 
primera kažeta, da vprašanju turizma v konkretnih odločitvah posvečamo zelo 
malo pozornosti. Ce vlagamo v propagandne namene znatna sredstva, zanemar- 
jamo pa tako majhna pomembna dela, kot bi bilo na primer popravilo teh 
3 km cest, lahko imenujemo to že malomarnost. Čeprav smo od upravnih orga- 
nov, družbenih organizacij in društev dobili že nešteto zagotovil, da se bosta 
ti dve cesti popravili, beseda ni, meso postala, ampak je ostala tišina. Oprostite 
mi, toda ne verjamem, da še drži pregovor, da Slovenci malo govorimo in raje 
delamo. Zdi se mi, da se je tu nekaj spremenilo. Proti temu pa le moramo 
nekaj napraviti. Samo poglejte! Turist, ki potuje iz Graza preko Maribora v 
Celovec, se bo samo enkrat peljal po Dravski dolini. Ce kdo vidi 3 km cestišča, o 
katerem sem govoril, primejdevet, da se nikoh več ne bo vrnil. Ce pa bi mi to 
cestišče uredili, bi bil dotok turistov verjetno trikrat večji. 

Se ena stvar me moti. V naših propagandnih centrih v inozemstvu so 
zaposleni ljudje, ki ne znajo niti jezika dežele, v kateri delajo. Na ta delovna 
mesta bi morali poslati sposobne delavce. Prepričan sem, da jih imamo. Tudi 
to bi pospeševalo naš turizem. Poglejmo samo propagando naših sosedov Avstrij- 
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cev. Vsak dan je peljalo preko Dravograda najmanj 50 polnih avtobusov v 
Celovec na obisk drsalne revije. Kaj pa pri nas v podobnih primerih? Skoraj 
nobenega avtobusa ni. Ugotavljam pa, da premalo žrtvujemo za propagando, 
da se bo stanje izboljšalo itd. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima Alojz 
Stegu. 

Alojz Stegu: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke! V 
obravnavi o nalogah v mednarodnem letu turizma želim poudariti, da moramo- 
turistu omogočiti, udobno in neovirano pot do njegovega cilja, to je do turi- 
stičnega objekta, hotela, morja, planin itd. Prav tu pa nismo veliko napravili. 
Precej cest je v zelo slabem stanju, do začetka sezone pa imamo le dobra dva 
meseca. 2e moj p-redgovomik je omenil dva cestišča. Opozoriti želim le na eno 
cesto, takih je pa menda več. Gre za cesto Postojna—Ilirska Bistrica—Rupa, 
smer Reka—Opatija. Ta cesta je bila ob konicah v preteklem letu obremenjena 
tudi s 16 000 vozili v 24 urah. Poleg tega, da je cesta preozka za tak promet, 
je zelo dotrajana, valovita in kotanjasta. Potrebna je nujnega popravila, ker 
se že sedaj na njej dogaja veliko prometnih nesreč, ob naraščajočem premiku 
pa jih bo še več. Brez dvoma je to najbolj prometna žila na Kvarnersko obalo. 
V interesu jugoslovanskega turizma nas ne sme motiti, da se po tej cesti preva- 
žajo turisti v turistična središča sosednje republike Hrvatske. Umestno bi bilo, 
da ustrezni republiški organi, oziroma ustanove poskušajo doseči sporazum, da 
bi v lastnem interesu republika Hrvatska prispevala del sredstev za popravilo 
te ceste. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? Besedo ima Inž. Ivan 
Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov je obravnaval to tematiko in skrbno 
proučil tudi važnost tega problema na pragu mednarodnega turističnega leta. 
Dobro se zavedamo, da nismo zadosti pripravljeni; odbor sam je ugotovil, da 
smo v pripravah malo kasni. Odbor je imel tudi pripombo glede stanja cest. 
Komunikacije so namreč osnova za pester in razširjen prometni turizem. Seveda 
so to osnovni problemi,. Odbor je tudi ugotovil, da je potrebno dobro premisliti 
vsako investicijsko- odločitev in jo uskladiti z obstoječimi možnostim. Ko govo^ 
rimo o cestah, moramo predvsem vedeti, kako je s cestnim skladom, kakšen je 
njegov program in s kakšnimi sredstvi razpolaga. Prav pa je, da v zvezi z akcijo 
pospeševanja turizma te probleme predočimo in v okviru možnosti ob sodelo- 
vanju vseh merodajnih organov, bank in organizacij izvršimo kar največ nalog. 
Pred nami je vrsta nalog, ki ne zahtevajo veliko- sredstev. Predvsem bi morah 
tem nalogam -posvetiti vso pozornost. Naš odbor se s predlaganimi akcijami v 
celoti strinja. Obravnaval je -dva predloga sklepov, in sicer z dne 21. 2. 1967 in 
15. 2. 1967. Ugotovili smo, da sta oba predloga po svoji vsebini praktično iden- 
tična. Predlog odbora je, da sprejmete besedilo sklepov v formulaciji, kot vam 
je bila danes predložena. 

Glede pripomb, ki so jih posamezni poslanci dali., bi prosil, da jih predlaga- 
telji točno formulirajo, nakar bo odbor do njih zavzel stališče. Pripombe naj 
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bodo dane v obliki amlandmajev, da jih bo odbor lahko obravnaval kot take 
k predlaganim sklepom. 

Predsednik Leopold Krese: Ali se zbor strinja s to obrazložitvijo in 
s predlogom in ali želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Riko Rižnar. 

Riko Rižnar: Moj predlog je formuliran in dopolnjen v obliki amand- 
maja. Mislim, da je to zahteva odbora. 

Predsednik Leopold Krese: Iz razprave izhaja, da sta bila oba 
amandmaja sprejeta; odbor naj pripravi dokončno formulacijo, ki naj se predloži 
Republiškemu zboru, ki bo jutri razpravljal in sklepal o tem gradivu. Ali se 
strinjate? (Da.) Če se strinjate, dajem na glasovanje predlog sklepa z obema 
amandmajema. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep o nalogah v mednarodnem letu turizma sprejet. 

Prehajamo' na 4. točko dnevnega reda, to je obravnava predloga 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1967, ki ga je predložil v obravnavo- 
Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil pomočnika republiškega sekretarja za 
finance Vinka Maroška. Razen predloga zakona o proračunu ste prejeli tudi 
štiri zakonske predloge, poročilo' odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov in poročilo zakonodajno-pravne komisije, vlogo občinskih skupščin 
Kočevje in Črnomelj in vlogo Združenja železniških transportnih podjetij 
Ljubljana. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je pripravil 
dodatno poročilo, ki ste ga prejeli pred sejo. Naš zbor sicer ne sklepa o zakonu 
o proračunu in o spremnih predpisih, lahko pa o njem razpravlja in daje svoje 
mnenje pristojnima zboroma, to je Organizacij sko^poli,ti čnemu in Republiškemu 
zboru. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da ustno poročilo- k proračunu. 

Vinko Marošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet je predložil republiški skupščini v obravnavanje predloge zakonov 
in druge predpise, ki naj urede in določijo okvire in osnovna delitvena razmerja 
za proračunsko potrošnjo v Sloveniji v letu 1967. Predloženih je več predlogov 
predpisov, ki skušajo s svojimi rešitvami, prispevati k uresničevanju politike, 
ki je bila začrtana z ukrepi za izvedbo gospodarske reforme in z družbenim 
planom razvoja Slovenije v letih 1966 do 1970. V nadaljevanju se bom omejil 
le na predlog zakona o republiškem proračunu za leto 1967. 

Značilnosti predloga republiškega proračuna za letošnje leto so predvsem: 
večja realnost v planiranju dohodkov, nespremenjeni, instrumenti za oblikovanje 
proračunskih dohodkov, ki se spremenijo samo v tem, da se prispevek iz oseb- 
nega dohodka znižuje od 3 na 2,8 %>, odločna usmeritev republike za poravnavo 
obveznosti iz preteklih let in oblikovanje potrebnih obratnih sredstev z 2 °/o 
vlaganjem dohodkov v rezervni sklad. Ekstenzivna proračunska potrošnja v 
preteklih letih je zapustila precej neporavnanih obveznosti. Cilj proračuna je, 
da se čim več teh obveznosti poravna. Tako so v republiškem proračunu za 
leto 1967 zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti za benifikacijo pokojnin 
borcev NOB za leto 1967 v višini 28 milijonov N dinarjev, za dodatek zaposle- 
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nim borcem v višini, 4 milijone 930 tisoč N dinarjev, za zdravstveno zavarovanje 
kmetov-borcev NOV v višini 3 milijone 950 tisoč N dinarjev, za priznavalnine 
2 milijona 250 tisoč N dinarjev; nadalje je za odplačilo anuitet za gospodarske 
investicije in za nove naložbe po sprejetih finančnih programih za leto 1966 ter 
za plačilo proračunskih obveznosti iz prejšnjih let zagotovljeno 42 milijonov 
786 tisoč 830 N dinarjev. Poleg tega je zveza letos prenesla na SR Slovenijo 
obveznost financirati službo državne varnosti, mejno službo in nuklearne in 
geološke raziskave. 

Ker pa je bilo jasno, da republiški proračun v letu 1967 ne bo razpravljal 
s potrebnimi sredstvi za kritje vseh tekočih in še starih obveznosti, so bili v 
Skupščini SR Slovenije že sprejeti ustrezni zakoni za plačilo dela obveznosti iz 
drugih virov. V predlogu zakona o proračunu je določeno, da najame SR Slo- 
venija 70 milijonov N dinarjev kredita za odplačilo obveznosti iz prejšnjih 
let. Kljub takim prizadevanjem pri sestavljanju predloga proračuna pa so 
ostale nekatere obveznosti nepokrite. Tu gre za kritje izgube pri nerentabilnih 
progah, za vprašanje sredstev za nakup stanovanj za potrebe republike in za 
zagotovitev sredstev za vozne olajšave za kolektivna potovanja mladine od 
1. aprila 1967 dalje, ker so v ta namen sredstva v zveznem proračunu zagotov- 
ljena samo do tega roka. Za te probleme bo treba kmalu najti ustrezne rešitve 
z angažiranjem izvenproračunskih sredstev. Brez sredstev za fiksne obveznosti, 
ki so v republiškem proračunu za leto 1967 višja od lanskih za 49,4 mili- 
jona N din, znašajo' razpoložljiva sredstva republiškega proračuna le 5,2 °/o več 
kot v letu 1966. 

S temi sredstvi bo skušal republiški proračun v letu 1967 v okviru možnosti 
izboljšati materialno stanje na področju šolstva, znanosti, prosvete in kulture, 
kljub temu, da se povečuje potrošnja na nekaterih drugih področjih. Tu torej 
niso predvidena sredstva za nove investicije, ampak samo sredstva za investi- 
cije, navedene v že sprejetih finančnih programih v letu 1966. 

Skladu SRS za šolstvo se zagotavljajo v letu 1967 sredstva v višini 95 in 
pol milijona N din, kar je za 12,7 °/o več kot v letu 1966. Kljub takemu poveča- 
nju pa na tem področju še ne 'bodo rešeni vsi problemi. Seveda pa ne smemo 
prezreti dejstva, da pritiskajo načela gospodarske reforme na vsa področja. 
Zato je treba tudi na področju visokega in višjega šolstva odločneje ukrepati v 
smeri boljše organizacije dela in racionalnejše potrošnje proračunskih sredstev. 

Sklad Borisa Kidriča dobi leta 1967 poleg sredstev iz republiškega prora- 
čuna v višini 10,2 milijona N din še sredstva iz drugih virov, v višini 12,5 mili- 
jona N din in je s tem bistveno nad potrošnjo v letu 1966. Večja sredstva 
temu skladu so utemeljena zaradi, prenosa obveznosti financiranja nuklearnih 
in geoloških raziskav od zveze na republiko. 

Skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti se zagotavljajo sredstva v 
višini 13,8 milijona N din ali za 7% več kot v letu 1966. Pri tem pa je treba 
pripomniti, da so v letošnjem letu vnesene na tem področju nekatere spremembe 
v sistemu financiranja. V sredstvih tega sklada so namreč vračunana tudi 
sredstva za potrebe zavodov s področja kulture, ki so se doslej financirali iz 
predračuna republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. Menim, da bo 
na ta način doseženo enotnejše financiranje kulturnih dejavnosti, s čimer naj 
se doseže tudi večja učinkovitost. 

Iz enakega razloga se prenašajo na sklad za pospeševanje založništva sred- 
stva za tisk, ki so se v prejšnjih letih zagotavljala pri sekretariatu Izvršnega 
sveta za informacije. Ker nekateri časopisi v letošnjem letu ne bodo več potre- 
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bovali, subvencij npr. Delo, Tovariš, Polet, in ker naj tudi drugi listi težijo k temu, 
•da postopno preidejo na zaračunavanje po ekonomski ceni, se v letu 1967 pre- 
našajo na ta sklad le sredstva v višini 1 milijona Ndin; lani je znašala subven- 
cija tisku 2 in pol milijona N din. Sicer pa se temu skladu za njegovo' dosedanjo 
dejavnost, kakor tudi skladu za pospeševanje proizvodnje in predvanjanja 
filmov zagotavljajo 5% več sredstev kot v lanskem letu. 

Za delo državnih organov je predvideno v republiškem proračunu za leto 
1967 197 milijonov 964 tisoč novih dinarjev ali globalno 7,2 % več kot v letu 
1966. Od sredstev za delo državnih organov odpade največji del na organe za 
notranje zadeve, in sicer 131 milijonov 750 000 N din ali 66,6 % na predstavniške 
organe 16 950 000 N din ali 8,6 %, na republiške sekretariate brez republiškega 
sekretariata za notranje zadeve 15 739 000 N din ali 7,9 °/o, na ostale upravne 
organe 11 374 000 ali 5,7%, na pravosodne organe 15 966 000 ali 8,1 °/o in na 
zavode, to sta arhiv in uprava zgradb 2 931 000 ali 1,5 %. Spričo dejstva, da se 
sredstva za redno dejavnost republiških sekretariatov in ostalih organov pove- 
čujejo le za 2 % nasproti potrošnji v letu 1966, je treba poudariti, da bodo 
morali ti organi vložiti maksimalne napore v smeri racionalizacije in moderniza- 
cije dela, s čimer naj bi se sprostila sredstva v obliki prihrankov. Tako pri- 
hranjena sredstva bodo republiški organi lahko uporabili za boljše nagrajevanje 
kvalitetnih kadrov. Na ta način naj bi se tudi zmanjšala razlika med osebnimi 
dohodki delavcev v gospodarstvu in med osebnimi dohodki enakovrednih delav- 
cev v republiških organih. 

Republiška uprava je večkrat predmet kritike raznih organov in organizacij. 
Zato dovolite, da v ilustracijo navedem podatke o številu delavcev v posa- 
meznih skupinah organov. Konec leta 1965 je bilo v republiški upravi zaposle- 
nih seveda brez resora notranjih zadev 1892 delavcev. Do 1. 10. 1966 se je to 
število znižalo na 1822 ali za 3,7 %. Od skupnega števila zaposlenih odpade 
438 'delavcev ali 24 % na predstavniške organe, 396 ali 22 "/o na republiške 
sekretariate brez organov za notranje zadeve, 456 delavcev ali 25 °/o na druge 
upravne organe, kot so zavod za statistiko, hidrometeorološki zavod, zavod 
za cene, zavod za mednarodno in tehnično sodelovanje ipd., 532 ali 29 %> na 
pravosodne organe, to je na Vrhovno sodišče SRS, višje gospodarsko, okrožna 
gospodarska in občinska sodišča. Taka razvrstitev delavcev na posamezne 
organe nujno terja, da se temeljito prouči delovanje vse republiške uprave in 
ne samo republiških sekretariatov, na katere največkrat pravzaprav leti kritika. 
Ce pogledamo strukturo zaposlenih delavcev republiških sekretariatov, ki pred- 
stavljajo strokovno jedro republiške uprave, ugotovimo, da od 396 delavcev 
odpade 253 ali 64 % na strokovne delavce, 143 ali 36 na računovdstvene, admi- 
strativne, pisarniške, tehnične in druge delavce. Od 253 strokovnih delavcev 
odpade 225 na delavce z visoko strokovno izobrazbo, 18 na delavce z višjo 
strokovno izobrazbo in 10 na delavce s srednjo strokovno izobrazbo-. 

Mislim, da bo treba v republiški upravi predvsem raziskati in razčistiti 
delovanje raznih pomožnih služb, to se pravi računovodstvenih, administrativnih 
ipd. ter te službe modernizirati, saj na te delavce odpade 36'% vseh zaposlenih. 

V letošnjem predlogu republiškega proračuna so predvideni ostrejši kri- 
teriji za sredstva, ki so namenjena družbeno-političnim organizacijam. V 
povprečju se družbenim organizacijam v letu 1967 zagotavljajo sredstva v enaki 
višini kot v letu 1966, s tem, da se sredstva za strokovna društva v proračunu 
za leto 1967 ne zagotavljajo. Ta društva bodo morala svojo dejavnost sama 
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financirati. Posebna postavka pa predvideva pomoč pri izdatkih za posamezne 
osrednje proslave, kongrese in posamezne družbeno pomembne akcije. 

Spričo takega zagotavljanja sredstev družbenim organizacijam bodo morale 
te napeti vse sile, da bodo svoje poslovanje prilagodile razpoložljivim sredstvom. 
Menim pa, da bo treba na tem področju še marsikaj napraviti za zmanjšanje 
proračunske potrošnje. Čeprav pomeni letošnji predlog republiškega proračuna 
korak naprej v pogledu razčiščevanja konkretnih postavk in konec prora- 
čunskega financiranja tistih zadev, ki več ne sodijo v proračun, menim, da bo 
nujno v bodoče težiti k vse večji selektivnosti, in sicer tako, da se zagotovi 
normalno in racionalno poslovanje na vseh področjih, ki se financirajo iz 
sredstev republiškega proračuna. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim predstavnika odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov, da da svoje poročilo. Besedo ima tovariš 
Rino Simoneti. 

Rino Simoneti: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov se je danes sestal in obravnaval položaj železnic 
in pri tem ugotovil, da ibi bilo treba glede tega vprašanja, oib upoštevanju 
predloga Gospodarske zbornice dopolniti naše mnenje, ki smo vam ga pismeno 
posredovali. Mnenje o proračunu naj bi se dopolnilo v tem smislu: »Odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodarskemu zboru, da 
v svojem mnenju k republiškemu proračunu opozori tudi na obveznosti 
republiškega proračuna, ki izvirajo iz določb zakona o železnicah.« Gre za tiste 
obveznosti, ki, jih republika mora plačati železnicam, ker zahteva, da nekatere 
nerentabilne proge še nadalje obratujejo. Na seji odbora je bilo pojasnjeno, 
da so te obveznosti ugotovljene in da je bil v glavnem tudi že dosežen sporazum 
o načinu odplačevanja teh obveznosti. Glede na to, da torej ne gre za stvari, 
ki bi jih bilo treba šele razčiščevati, je odbor mnenja, da bi predlog republiškega 
proračuna moral vsebovati tudi, postavke o kritju obveznosti, ki izvirajo iz 
zakonskega določila. 

Predsednik Leopold Krese: Ker je odbor šele pred to sejo sestavil 
poročilo in ga niso vsi člani zbora pravočasno prejeli, predlagam, da se to 
mnenje, ki je bilo 'danes dokončno izdelano, prečita. 

Dr. Rastko Močnik: Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 23. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1967 in v zvezi, s tem tudi predlog zakona o določitvi dopolnilnih sredstev 
občinam, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, predlog zakona o spremembah 
zakona o prispevkih in davkih občanov, predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o republiškem davku jod prodaje blaga na drobno ter predlog odloka o 
razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1967. Po razpravi, o> navedenih 
predlogih zakonov na seji zbora in na seji odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov daje Gospodarski zbor na podlagi 160. člena ustave SR Slo- 
veje naslednje mnenje: 

Predvidena celotna proračunska potrošnja v SR Sloveniji v letu 1967 je po 
mnenju zbora usklajena z okviri in načeli, srednjeročnega plana družbenega 
razvoja republike ter se v glavnem prilagaja zahtevam gospodarske in družbene 
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reforme. V primerjavi s prejšnjimi leti so letošnja predvidevanja glede ustvar- 
janja dohodka republike mnogo realnejša, čeprav je po sodbi zbora predvideno 
10 °/o nominalno povečanje osebnih dohodkov nekoliko preoptimistično. Smo- 
trna je tudi usmeritev v predlogu proračuna, da se predvsem urejajo obveznosti 
in zadolžitve republike iz prejšnjih let, čeprav ostaja pri tem še vrsta nerešenih 
vprašanj. Gospodarski zbor ugotavlja, da racionalne proračunske potrošnje, ki 
je usklajena z zahtevami reforme, ne moremo doseči, samo z zmanjševanjem 
sredstev, temveč tudi z uresničevanjem enotnega in racionalnega koncepta 
razvoja posameznih služb v republiki. Od deklarativnih izjav je treba preiti h 
konkretnim in odločnim ukrepom in uresničiti, tak koncept nekaterih pomembnih 
družbenih dejavnosti kot so šolstvo, kultura, znanstveno-raziskovalno delo, 
javna uprava itd., ki bo ustrezal dejanskim potrebam in materialnim možnostim 
republike. 'S selektivno proračunsko potrošnjo lahko odločilno- vplivamo na 
racionalen razvoj posameznih dejavnosti in tako z istimi sredstvi dosežemo večji 
napredek in boljše rezultate. 

Na vseh področjih je treba zaostriti kriterije za gospodarjenje s proračun- 
skimi, sredstvi. To velja tudi za družbene organizacije. Družbeno-politične orga- 
nizacije, posebno pa vodilne družbeno-politične organizacije morajo biti vzor 
pri izvajanju reforme. Zato si. morajo prizadevati, da z deprofesionalizacijo 
kadrov in z modernejšim poslovanjem znižajo administrativne stroške. Zbor 
pa opozarja, da imajo vodilne družbene organizacije SZDL, ZKS, ZMS, Zveza 
sindikatov, Zveza društev prijateljev mladine, organizirane strokovne službe, 
ki pravzaprav opravljajo isto delo kot strokovne službe pri republiških predstav- 
niških, izvršilnih in upravnih organih. To povzroča večtirnost pri delu, iste 
podatke zbirajo po več linijah, mnogi že objavljeni podatki, se ponovno razpore- 
jajo po drugih kriterijih in prilagajajo potrebam in željam vodstev teh organi- 
zacij, neusklajeno se pripravljajo družbene analize in na njihovi, osnovi predla- 
gajo ukrepi in tako dalje. 

Vse delo strokovnih služb v republiki naj se uskladi in združi ter zmanjša 
število v teh organizacijah zaposlenih kadrov. Poleg tega zbor predlaga, naj 
se že končno prouči in določi, z vidika smotrnosti, katere podatke in katerim 
organom so delovne organizacije dolžne dajati. Za vse ostale podatke, ki jih 
sedaj vsak dan zahtevajo razni organi, institucije in družbeno-politične organi- 
zacije in ki, močno obremenjujejo delovne organizacije, pa naj delovne organi- 
zacije predložijo račun in zahtevajo plačilo. 

V zvezi z omejevanjem proračunske potrošnje in racionalno uporabo teh 
sredstev zbor opozarja na dejstvo, ki ga ostro zavrača, da je namreč federacija 
letos precej povečala svoja sredstva, obenem pa prenesla vrsto obveznosti na 
republike in občine, ne da bi zanje v celoti zagotovila potrebna sredstva. 

Zbor meni, da je sicer pravilno, da federacija prenaša pristojnosti na repu- 
bliko in občine, vendar mora pri tem odstopiti ustrezen del sredstev. Zbor 
ugotavlja, da je sedanja delitev sredstev med federacijo, republiko in občinami 
ter povečanje sredstev federacije nevzdržno in v popolnem nasprotju s priza- 
devanji delovnih kolektivov in ostalih družbenih činiteljev, da svojo potrošnjo 
uskladijo z materialnimi možnostmi. V prihodnje je treba glede teh vprašanj 
bolj odločno uveljaviti in zastopati ustavna načela, republiška stališča in za- 
hteve reforme. 

Zbor nadalje ugotavlja, da obrazložitev k predlogu proračuna in njemu 
predloženih drugih aktov, predvsem pa obrazložitev predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
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davkov in taks poudarja možnost, da lahko občinske skupščine zajamejo vse vire 
dohodkov iz zasebnega sektorja in revidirajo tiste olajšave in oprostitve, ki 
naj bi bile v nekaterih občinah preobširne. Ta neprikrit poziv k stiskanju davč- 
nega vijaka je po mnenju odbora gospodarsko in politično škodljiv in v na- 
sprotju z napovedmi in stremljenji, ki jih želimo uresničiti s srednjeročnim 
planom razvoja do leta 1970. Zbor meni, da so takšna predvidevanja tudi odraz 
določene miselnosti, da je zasebni sektor že toliko konsolidiran, da ga lahko 
zopet občutno obdavčimo, in dalje, da naj rešujemo finančne težave v federaciji 
in republiki predvsem z uvajanjem novih davščin in uveljavljanjem uravnilovke. 

Mnenja smo, da se od sprejema republiškega zakona o prispevkih in davkih 
občanov niso spremenili pogoji in razlogi, ki bi na primer narekovali drugačno 
obravnavanje vikend hišic in ki naj bi jih sedaj obdavčili. Zbor se ne strinja 
z utemeljitvijo amandmaja o plačevanju davka na vikend hišice, ki ga je 
predlagal odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, in 
ki ga je Izvršni svet sprejel, saj oprostitev v zakonu iz leta 1946 ni temeljila 
na tem, da se pospeši stanovanjska graditev in rešujejo pereče stanovanjske 
razmere. Pri obravnavanju vseh teh vprašanj je zbor mnenja, da je bilo v pre- 
teklosti podobnih, v bistvu fiskalnih ukrepov precej, vendar pa smo jih morali 
praviloma vedno korigirati. Pri tem pa smo ugotavljali občutno škodo. Gospo- 
darska in družbena reforma sloni na stabilizaciji pogojev gospodarjenja. To 
pa se doseže tudi s tem, da se ne spreminjajo predpisi samo zaradi finančnih 
potreb, temveč da predpisi zagotovijo neko pravno varnost. To pravno varnost 
pa je potrebno zagotoviti vsem gospodarskim dejavnikom, torej tudi zasebnemu 
sektorju. 

Na podlagi takih stališč zbor meni, da se mora v obrazložitvi predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks besedilo ustrezno spremeniti in da ni ustrezno spre- 
jeti amandma k predlogu zakona o uvedbi davka na weekend hišice. 

Zbor nadalje opozarja tudi na obveznosti republiškega proračuna, ki izvi- 
rajo iz določb zakona o železnicah, namreč na tiste obveznosti, ki jih je republika 
dolžna kriti železnicam, ker vztraja, da nekatere nerentabilne proge še nadalje 
obratujejo. Te obveznosti so, kot je bilo pojasnjeno na seji odbora, razčiščene 
in je bil v glavnem tudi že sprejet sporazum o načinu odplačevanja. Glede na 
to, da ne gre za stvari, ki bi jih bilo treba šele razčiščevati,, bi bilo umestno 
vnesti postavko za te obveznosti v proračun. 

Gospodarski zbor nadalje ugotavlja, da je iz obrazložitve predloga pro- 
računa možno razbrati, naj bi se nekatere obveznosti iz proračuna, za katere 
sredstva niso zagotovljena, reševale tudi s sredstvi skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij. Zbor je mnenja, da tako reševanje ni v skladu niti s predpisi niti 
z nalogami, ki jih ima sklad skupnih rezerv, niti z načelom naj se sredstva iz 
gospodarstva ne prelivajo v proračunsko potrošnjo. Zato naj se ta dvoumnost 
v obrazložitvi odpravi. 

V zvezi s sredstvi, ki so namenjena GO SZDL, je zbor mjnenja, da je obraz- 
ložitev, zakaj so potrebna ta sredstva in zakaj se celo povečujejo, nepopolna, 
nezadostna in zato nesprejemljiva. Nujno je treba obrazložitev dopolniti in 
razčleniti ali pa sredstva zmanjšati. Prav tako zbor sodi, da je bolj umestno 
vnesti devizna sredstva, ki so pri glavnem odboru SZDL in so namenjena za 
posebne namene v republiško devizno rezervo pri Izvršnem svetu. Te devize 
naj bodo vnaprej rezervirane za namensko porabo GO SZDL, vendar pa bi bila 
tako zagotovljena večja kontrola predstavniških organov. 'S tem pa bi v tabelar- 
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nem pregledu deviz za potrebe SR Slovenije za leto 1967 odpadla postavka, ki po 
višini močno odstopa od ostalih postavk, pri tem pa ni niti obrazložena. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo? Kdo želi prosim, 
besedo. Besedo ima Nada Beltram. 

Nada Beltram: Tovarišice in tovariši poslanci! Kljub temu, da le 
razpravljamo o predlogih proračuna in nekaterih zakonov, dovolite, da vprašam 
predlagatelje za nasledje pojasnilo. 

Naša politika v kmetijstvu je zelo kratkoročna, lani so bili oproščeni pla- 
čevanja prispevka iz kmetijstva vsi zavezanci z višinskih krajev in dosedanjega 
četrtega okoliša z namenom, da bi zaustavili vse bolj naraščajoče opuščanje 
obdelovanja površin v višinskih krajih. S tem v zvezi zastavljam dve vprašanji: 

Kateri kriteriji so se upoštevali, pri določanju cenzusa 200 N dinarjev? 
Predlog sprememb zakona o prispevkih in davkih občanov namreč določa, da 
so prispevka od kmetijstva oproščeni lastniki zemljišč, katerih skupni katastrski 
dohodek ne presega 200 dinarjev, in drugo, kateri kriteriji so bili upoštevani 
pri določitvi predloga cenzusa 2000 N dinarjev letnega katastrskega dohodka,, 
do katerega lahko predpišejo občinske skupščine oprostitev prispevka od kme- 
tijstva zavezancem iz višinskih krajev. 

To vprašujem zato, ker sodim, da bodo zbrani prispevki, iz kmetijstva v vi- 
šinskih krajih komaj zadoščali za kritje socialnih ali drugih podpor starim in 
onemoglim osebam v višinskih krajih, ki so nesposobni, ustvarjati dohodek. 
Vedeti moramo, da mladih zdravih ljudi v goratih krajih skoraj ni več. To je 
bil tudi eden izmed razlogov, da so bila lani ta zemljišča oproščena davka. Prav 
tako so bila oproščena davka zemljišča 4. proizvodnega okoliša. Isto vprašujejo 
tudi naši volivci, zato prosim za pojasnilo. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, prosim predstavnika Izvršnega sveta Vinka 
Maroška, da pojasni vprašanje, ki ga je postavila tovarišica Beltramova. 

Vinko Marošek : Tovarišice in tovariši poslanci! Z zakonom o pri- 
spevkih in davkih občanov v Sloveniji smo kmetijske proizvajalce razdelili v 
štiri okoliše. Četrti okoliš je bil po republiškem zakonu v celoti oproščen pri- 
spevka iz kmetijskih dejavnosti. To določilo pa ni bilo v skladu s temeljnim 
zakonom o prispevkih in davkih občanov. Prizadevali smo si, da bi se dosegla 
sprememba temeljnega zakona v tem smislu, da bi republike lahko samostojno 
odločale o oprostitvi prispevka iz kmetijstva v takem smislu, kot je bilo to 
urejeno v Sloveniji. Tega nismo dosegli. Kljub večkatnim predlogom je bil 
temeljni zakon le delno spremenjen in sicer tako, da lahko občina prepiše 
različne stopnje, oziroma oprostitve v okviru katastrske občine, ne pa v okviru 
okolišev, kot smo imeli, to v Sloveniji. 

Pojasnilo na prvo vprašanje, to je glede cenzusa 200 dinarjev. Lastniki 
manjših zemljišč so bili leta 1964 več ali manj zaradi davčno tehničnih razlogov 
oproščeni plačevanja prispevka iz kmetijstva do višine katastrskega dohodka 
do 50 000 dinarjev letno. V zadnjih dveh letih se je pokazalo, da taka oprostitev 
ni povsem primerna, da so pogoji za pridobivanje dohodka na teh malih zem- 
ljiščih v posameznih-območjih izredno različni. Zato so občinske skupščine že 
lani predlagale republiškemu sekretariatu za finance in Izvršnemu svetu, da se 
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te stvari drugače uredijo. Skupščini torej predlagamo, da republika z zakonom 
oprošča vse lastnike zemljišč do 200 N dinarjev katastrskega dohodka. Lani je 
podobna oprostitev veljala do 100 dinarjev. Občine pa imajo vso možnost, to pa 
so tudi predlagale, da lahko same oprostijo tiste zavezance, ki imajo od 200 do 
500 novih dinarjev katastrskega dohodka. Skratka, predlaga se, da občine lahko 
na osnovi konkretnih razmer in pogojev vodijo samostojno davčno politiko. To 
je torej bistven in osnovni namen te spremembe. 

Glede drugega vprašanja, to je cenzusa do 2000 dinarjev v višinskih krajih 
oziroma v bivšem četrtem proizvodnem okolišu moram povedati, da smo do tega 
predloga prišli na podlagi; zaključkov skupnih sestankov s predsedniki občin. Na 
teh sestankih smo ugotavljali, da je bil četrti okoliš 1. 1964 in 1. 1965 oproščen 
z namenom, da se v višinskih krajih zadržijo mlajši kmetje in da se prepreči 
množični beg s hribovskih krajev. Ugotovljeno pa je bilo, da četrti okoliš ni 
v skladu s temeljnim zakonom. Zato so se iskale druge rešitve. Predlaga se cen- 
zus do 2000 N dinarjev. S tem cenzusom smo zakonski predlog uskladili s te- 
meljnim zakonom, ohranili pa smo tudi prvotni namen, ki ga je imela opro- 
stitev 4. proizvodnega okoliša. Cenzus 2000 dinarjev je tako visoko plafoniran, 
da dejansko pomeni oprostitev tega proizvodnega okoliša. Tista kmetijska go- 
spodarstva pa, ki presegajo ta cenzus, so večja in je prav, da tudi nekaj pri- 
spevajo. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo razpravljati? Ali je tovari- 
šica Beltramova zadovoljna z odgovorom? 

Nada Beltram (iz klopi): Strinjam se in bom v tem smislu tudi po- 
jasnjevala volivcev, ki to sprašujejo. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo-? (Ne javi se nihče.) 
Ce se nihče več ne oglasi k razpravi, predlag&m, da glasujemo o predloženem 
mnenju, ki ga bomo poslali Republiškemu in Organizacijsko-političnemu zboru. 
Predlagam tudi, da izvolimo predstavnike, ki bi v teh dveh zborih zastopali 
Gospodarski zbor. Predlagam tovarišieo Tatjano Menno in tovariša inž. Miloša 
Kobeta. Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejeto mnenje k republiškemu proračunu. 
Besedo ima tovariš Kolar. 

Drago Kolar: Sprejeto mnenje zbora je kompleksno in nakazuje vrsto 
problemov, s katerimi smo se v skupščinskih debatah že večkrat srečali. Zaradi 
tehtnosti tega mnenja predlagam, da se z njim seznani širša javnost. Zato naj se 
to mnenje posreduje javnim in formativnim .organom s priporočilom, da ga ob- 
javijo in na ta način seznanijo z njim našo javnost. 

Predsednik Leopold Krese: Mislim, da o tem predlogu ni treba 
glasovati. 

Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je na poslanska 
vprašanja. 

13* 
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Med tema dvema zasedanjima ni bilo poslanih nikakršnih poslanskih vpra- 
šanj. Ali imajo člani zbora danes kakšna vprašanja? Besedo ima tovariš 
Pukmajster. 

Vili Pukmajster: Tovarišice in tovariši poslanci! V Trbovljah je 
bilo 12. 7. 1966 posvetovanje zasavskih rudnikov in predstavnikov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Med drugimi so bili navzoči inž. Viktor Kotnik, Sveto Kobal in Drago 
Dolinšek, predsednik Gospodarske zbornice. 

Ob tej priložnosti je član Izvršnega sveta inž. Viktor Kotnik obvestil na- 
vzoče tudi o naslednjem: 

1. Predvidevanja srednjeročnega plana uvrščajo zasavske rudnike med 
perspektivne in jih je potrebno rekonstruirati. Republiški rezervni fond je v 
ta namen že rezerviral 2,5 milijarde starih dinarjev. 

Premogovniki, zbornica in sekretariat za gospodarstvo SRS so se zavzeli 
za akcijo, da bodo zvezni organi sprejeli ukrepe za sprostitev cen. Republiški 
sekretariat za gospodarstvo in zbornica se bosta zavzela, da bo banka čimprej 
pričela razpravljati s premogovniki o rekonstrukciji na osnovi predloženih 
elaboratov s tem, da oba rudnika organizirata izdelavo skupnega sanacijskega 
načrta. 

Vprašanje se glasi: »Ali sta 2,5 milijarde v republiškem rezervnem fondu 
določeni za udeležbo za rekonstrukcijo rudnikov in ali so ta sredstva li- 
kvidna. 

2. Kakšni so izgledi za sprostitev cen premoga in kaj je s tem v zvezi 
ukrenil Izvršni svet? 

3. Ah se pripravlja skupni sanacijski program za oba rudnika in kako 
daleč so razgovori z banko? 

4. Kaj po oceni Izvršnega sveta predvsem zadržuje integracijske procese 
med rudniki in termoelektrarnami in ali je Izvršni svet mnenja, da je pri 
sedanjem položaju termoelektrarn, ki izhaja iz zakonov o elektrogospodarstvu, 
realno pričakovati odločitev integracije rudnikov in termoelektrarn? Ce takšno 
pričakovanje ni realno, kakšna so stališča in predlogi Izvršnega sveta za odkla- 
njanje vzrokov, ki kljub izraženim željam ne vodijo do integracije? 

Predsednik Leopold Krese: Ali predstavnik Izvršnega sveta lahko 
odgovori? (Ne, na prihodnji seji zbora.) Se strinjate s tem? (Da.) Hvala! 

Se kaj prosim? (Ne.) Če ne, zaključujem to točko dnevnega reda in s tem 
tudi 38. sejo Gospodarskega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 14.05.) 
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(21. februarja 1967) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 34. sejo Prosvetno-kulturnega 
zbora. 

Opravičili so se naslednji poslanci: Marija Urbančič, Dora Jelenko, Slavko 
Tihec, Milan Filipčič, Dane Tovornik, France Stigli c, Beno< Zupančič in Dušan 
Sinigoj. Tovariš Filipčič je imel avtomobilsko nesrečo in mu seveda želimo, 
da bi čimprej ozdravel, prav tako Mariji Urbančič, ki je v bolnišnici. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 33. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. razprava o značilnostih razvoja v letu 1966 in o oceni razvojnih mož- 

nosti v letu 1967; 
3. obravnava predloga zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem pro- 

računu) za leto 1967; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju Višje gospodinj- 

ske šole v GrOblj ah in njenega internata; 
6. obravnava predloga zakona o prispevku SR Slovenije za socialno zava- 

rovanje samostojnih umetnikov; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k spremembi finanč- 

nega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1966; 
8. razprava o stanju in problemih kinematografije na Slovenskem; 
9. razprava o telesni vzgoji v vzgojno-izobraževalnih zavodih v SR Slo- 

veniji. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo? (Ne javi se 

nihče.) Če ne, menim, da je predloženi dnevni red sprejet. 
Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo 

poleg stalnih gostov oziroma predstavnikov Izvršnega sveta, republiškega se- 
kretariata za prosveto in kulturo, Glavnega odbora Socialistične zveze, Zveze sin- 
dikatov in Zveze mladine povabil še predsednike vseh republiških skladov s 
področja prosvete, kulture in znanosti, predstavnika Zavoda SRS za planiranje, 
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Gospodarske zbornice SRS, republiškega sekretariata za finance, višje gospo- 
dinjske šole, biotehnične fakultete, ljubljanske pedagoške akademije ter za- 
stopnike umetniških društev in filmskih podjetij, RTV Ljubljana, Visoke šole 
za telesno kulturo, komisije SRS za telesno kulturo in Zveze za telesno kulturo 
Slovenije. 

Vse predstavnike in vse goste vabim, da se udeleže razprave. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika prejšnje seje. Ima kdo k osnutku zapisnika kakšno pripombo? (Ne javi 
se nihče.) Če ne, menim, da je zapisnik odobren in ga lahko podpišem. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o zna- 
čilnostih razvoja v letu 1966 in o oceni razvojnih možnosti v letu 1967. 

Gradivo je predložil Izvršni svet .in sporočil, da bo v razpravi sodeloval 
tovariš Franc Kragelj, pomočnik direktorja Zavoda SRS za planiranje. Ah 
želi predstavnik zavoda uvodno besedo? (Ne želi.) 

Predloženo gradivo je obravnaval naš stalni odbor in predložil poročilo ter 
kratek predlog mnenja, ki naj ga naš zbor sprejme po obravnavi na današnji 
seji. Predmet obravnave pri tej točki dnevnega reda je tudi predlog resolucije 
o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, ki ste ga danes dobili na po- 
slanske klopi. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ni razprave, 
prosim, da tisti, ki so za predloženo mnenje, dvignejo roko, (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) Hvala 
lepa. 

S tem ugotavljam, da je predloženo mnenje sprejeto. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na razpravo o republiškem 
proračunu. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in sporočil, da bo sodeloval v raz- 
pravi Vinko Marošek, pomočnik republiškega sekretarja za finance. Ali želi 
uvodno besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona je obravnaval naš stalni odbor in predložil poročilo ter 
predlog mnenja, ki naj bi ga sprejel naš zbor k republiškemu proračunu. Pred- 
loženi sta vam tudi poročili zakonodajno-pravne komisije in stališča Izvršnega 
sveta do amandmajev skupščinskih odborov. 

Začenjam razpravo. Prosim, poslanec Miro Stiplovšek želi besedo. 

Miro Stiplovšek: Tovarišioe in tovariši poslanci! Želel bi poudariti, 
da so bih predlagatelji republiškega proračuna pri povečanju razpoložljivih 
sredstev le za 5,2 %, pred zelo težko nalogo. Republika je zopet dobila nove 
obveznosti, med drugim tudi financiranje nuklearnih raziskav, ne da bi fede- 
racija odstopila ustrezna finančna sredstva. V takem položaju je seveda težko 
zadovoljiti številne akutne finančne probleme, ki jih je morda po reformi prav 
na področju prosvete in kulture največ. 

V obrazložitvi razporeditve sredstev republiškega proračuna je poudarjeno, 
da je predvidena močnejša rast sredstev za financiranje šolstva, kulturnih de- 
javnosti in znanstveno raziskovalnega dela. Sklad SR Slovenije za šolstvo bi 
dobil po predlogu proračuna za financiranje osnovne dejavnosti visokošolskih 
zavodov, manjšinskega in posebnega šolstva v letošnjem letu 9 milijard 548 
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milijonov 900 000 S dinarjev ali 12,7 °/o več kot v letu 1966. Kot osnova za 
izračunavanje tega indeksa je bila vzeta vsota 8 milijard 469 milijonov 800 000 
starih dinarjev, medtem ko je sklad dobil iz lanskoletnega proračuna ob 96 "/# 
realizaciji dejansko 9 milijard 168 milijonov 180 tisoč starih dinarjev kot je to 
navedeno tudi, v predlogu odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta 
sklada SRS za šolstvo, ki ga imamo tudi danes na dnevnem redu. Razlika je 
torej 698 milijonov 370 tisoč starih dinarjev. 

Od te vsote je po mojih informacijah izplačal sklad okrog 160 milijonov 
starih dinarjev dolga pri investicijah, 538 milijonov starih dinarjev pa je izpla- 
čal visokošolskim zavodom za kritje obveznosti in pogodb za osnovno dejavnost 
v letu 1965. Omenjeni zavodi so ta denar dobili šele sredi oziroma proti koncu 
prvega polletja 1966 in so ga lahko uporabili za reševanje svojih finančnih 
poblemov, predvsem osebnih prejemkov v letu 1966, čeprav ponekod v obliki 
variabilnega dela za leto 1965. Če pa omenjeno razliko 538 milijonov starih 
dinarjev prištejemo k sredstvom za leto 1965, potem lahko ugotovimo, da je 
sklad za šolstvo dobil v lanskem letu približno enaka sredstva kot v letu 1965 
in pomeni, 12,7 "Vo zvišanje sredstev za ta sklad tudi približni indeks zvišanja v 
odnosu na leto 1965 ali povprečno na leto okrog 6 %>. Za primer naj navedem 
samo podatek iz zaključnega računa filozofske fakultete; ta zavod je dobil v letu 
1966 za 0,13 ®/o manj sredstev kot v letu 1965. Opozoril bi tudi na dejstvo, da 
so v letošnji kvoti vkalkulirana tudi minimalna sredstva za reševanje proble- 
mov na univerzi iz leta 1966. 

S to informacijo ne želim oporekati pravilnosti indeksa 12,7, pač pa bi 
rad opozoril, da se bo položaj šolstva, ki ga financira republika, dejansko izbolj- 
šal komaj za okrog 6fl/o, kar je približno na ravni povečanja razpoložljivih 
sredstev v republiškem proračunu. To ugotovitev je posredoval na seji odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov tudi tovariš Mirko Tušek, potem 
ko se je vrnil s seje upravnega odbora sklada za šolstvo, ki je tudi prišel do 
tega zaključka, namreč da bo lahko v letošnjem letu povečal kvoto posameznim 
zavodom le za okrog 6 i0/o. Pred upravnim odborom republiškega sklada za 
šolstvo je sedaj seveda naloga, da ob analizi zaključnih računov preveri svoje 
kriterije in merila za dodeljevanje sredstev in jih tudi spremeni, če ugotovi, 
da v lanskem letu posamezni zavodi niso imeli enakih pogojev za izvajanje 
svojih delovnih nalog. 

Spričo proračunske situacije, ki je iz leta v leto težja, postajajo vedno 
akutnejša vprašanja racionalizacije visokošolskega študija. Zaradi značaja vi- 
sokega oziroma višjega šolstva pa si ne smemo delati utvar, da bomo podobno,, 
kot na področju socialnega zavarovanja, ko se z enim odlokom lahko prihranijo 
tudi milijarde, (dosegli tudi na tem področju takojšen finančni učinek. Prav 
to dejstvo terja, da se v letošnjem letu pospeši proučevanje mreže višjih in vi- 
sokih šol in študijskih usmeritev ter stori tudi odločilni korak k definitivnemu 
razreševanju tega problema. Pri tem prizadevanju pa bo potrebno doseči tesno 
sodelovanju tudi z zunanjimi, dejavniki, mislim tu predvsem na Skupščino SR 
Slovenije in njene organe ter samoupravne organe visokošolskih zavodov, ker 
sami, niti eni niti drugi, ne bodo mogli najti zadovoljivih rešitev. 

Opozoril bi, še na problem, s katerim se bodo v kratkem srečale vse vrste 
naših šol, ko bo ukinjen 75% popust za ekskurzije. Kot sem informiran, so 
pripravljena transportna podjetja nuditi le 25 "/o popust. [To bi pomenilo 
konec ekskurzij, ki so, vsaj na nekaterih šolah, neobhodno potrebne pri izva- 
janju študijskega programa. Ob proračunski razpravi sem sprožil to vprašanje 
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zato, ker bo verjetno treba prispevati del sredstev iz republiškega proračuna, 
pri čemer pa sem seveda prepričan, da je ponujeni popust daleč od dejanskih 
zmogljivosti transportnih podjetij. 

Z letošnjim proračunom je predviden pozitiven premik v načinu financi- 
ranja zavodov s področja prosvete in kulture, ki so v preteklem letu delovali 
v silno težavnih pogojih in tudi letos, glede na indeks porasta sredstev, ne bodo 
mogli dosti uspešneje izvajati svojih delovnih nalog. Za muzej ljudske revo- 
lucije npr. mi je znano, da v lanskem letu prvič ni mogel postaviti samostojne 
razstave, inštitut za zgodovino delavskega gibanja pa mora zaradi pičlih sred- 
stev za osnovno dejavnost opustiti dokumentacijsko službo, zbiranje in odkup 
spominskih prispevkov in mikrofilmanja arhivskega gradiva v Gradcu, brez 
katerega pa seveda ni mogoče pisati npr. zgodovine Štajerske. 

V posebno težavnem položaju pa se je znašel Arhiv Slovenije, ki bi naj po 
predlogu proračuna dobil povečana sredstva le za 2 °/o. Na seji. odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov sem zastavil vprašanje, zakaj niso 
predvideli za arhivske zavode vsaj tolikšen povišek, kot za druge zavode s pod- 
ročja prosvete in kulture, to je za 6 %>. Dobil sem odgovor, da je Arhiv Slo- 
venije uvrščen med zavode republiške uprave in zato deli z njim usodo glede 
zvišanja sredstev za letošnje leto. Ta uvrstitev ne ustreza značaju zavoda, ki 
ga definira zakon'in v katerem je jasno poudarjeno, da služi po svojem na- 
menu znanosti, njegove upravne naloge pa so podrejene ciljem zgodovino- 
pisja. 

Opozoril bi na dejstvo, da je Arhiv Slovenije edini slovenski arhiv, ki ima 
po 20 letih delovanja še vedno polovico prevzetega gradiva nedostopnega za 
uporabo. Posledice tega se zelo čutijo zlasti v proučevanju najnovejših obdob- 
jih slovenske zgodovine. 

Arhiv je v letu 1965 prevzel celotno zgradbo na Levstikovem trgu, ki je 
doslej služila drugim namenom, in jo je zato treba šele usposobiti za potrebe 
arhiva. V letu 1965 in 1966 je arhiv porabil vse stare zaloge in izčrpal vse 
možnosti za nadaljnje nameščanje in urejanje novejšega gradiva. 

Menim, da so to problemi, ki bi jih bilo treba ponovno^ proučiti in zago- 
toviti Arhivu Slovenije vsaj minimalna sredstva za izvajanje nalog, ki smo 
mu jih začrtali tudi v srednjeročnem planu. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo želi še razpravljati? Prosim, 
poslanec Avguštin Lah. 

Dr. Avguštin Lah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V razpravi o predlogu zakona o proračunu želim opozoriti na dva problema s 
področja vzgoje in izobraževanja. Problema sicer nista ključna problema, niti 
ju ne zajema zakon o proračunu direktno, oba za sta kamna v mozaiku podobe 
kulturnega dogajanja, del celote, ki, ju ne kaže zanemariti. 

Proračun je, to vsi dobro vemo, zelo zapleten in do podrobnosti pretehtana 
bilanca, ki neusmiljeno določa položaj marsičesa, kar v sumarnem dokumentu 
ni prikazano. Takšno je tudi področje izvenšolske tehnične vzgoje, amaterske 
mladinske dejavnosti, gibanja »Znanost mladini« in sodelovanje mladine v 
strokovnih društvih, klubih itd. Njihovo število gre v Sloveniji v desettisoče. 
Pomen teh dejavnosti je v vzgojnem izobrazbenem pomenu izreden, niso pa te 
dejavnosti razvite in v zadnjem času zamirajo. Ne zaradi televizije, ali ker bi 
se zmanjšalo zanimanje mladine, temveč zato, ker jim zelo zmanjšujemo pod- 
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poro; s pretirano ekonomizacijo pa smo že spodrezali precej korenin brezplač- 
nemu vzgojnemu delu z mladino v klubih, društvih in krožkih. 

Najbolj" vztrajna so pri tem strokovna in znanstvena društva ter Ljudska 
tehnika. Društvom so odpovedali subvencije za redno dejavnost in sklepajo 
z njimi le zelo skromne pogodbene dogovore, katerim prisojajo primerno majhna 
sredstva. Zelo težko pa je tudi v Ljudski tehniki. Republiški odbor je v letih 
1962 do 1964 prejemal od sklada pri Glavnem odboru SZDL, ki je bil seveda 
določen s proračunom, po 26 milijonov S din. Leta 1965 pa je prevzel financi- 
ranje republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ki je moral zaradi ustrez- 
nega normiranja s strani sekretariata za finance zmanjšati dotacijo' na 19 mili- 
jonov S dinarjev. Zmanjšanje za dobro četrtino je prizadelo predvsem funkcio- 
nalne izdatke. Realna vrednost zmanjšanja pa je bila še občutnejša od nomi- 
nalne. Ljudska tehnika je doslej pasivna, preusmerila se je na pomoč tistim, ki 
imajo sredstva, na pripravljanje akcij, ki jih financirajo drugi, na zvezna 
tekmovanja pa odhaja mladina, če to plačajo iz zvezne blagajne. 

Ljudska tehnika ima mnogo stvarnih zaslug za naš razvoj. V glavnem je 
rezultat njenega dela uvedba tehnične vzgoje v šolah. Izdajala je učbenike in 
poljudno znanstveno literaturo, gradivo za amatersko dejavnost, prirejala raz- 
stave, itd. Iz servisov ljudske tehnike so zrasla pomembna podjetja, kot so 
Jugotehnika, Mehanotehnika in druga, amaterji so izdelali dragocene medicinske 
aparate, nešteto prototipov učil itd. Velik je njen prispevek tudi za jugoslo- 
vansko ljudsko armado. Toda čim je neka dejavnost prešla na ekonomsko bazo 
ali poslovanje, se je morala izločiti. Vse to zdaj Ljudski tehniki nič ne pomaga, 
dejavnosti ne sme razvijati, na osnovi ustvarjanja dohodkov, družbena podpora 
pa se je zmanjšala na mero, ko se velja vprašati, kaj sedaj. Ljudske tehnike 
niti ni v seznamu družbenih organizacij in društev, ki so v tabeli 5 priloženega 
pregleda. 

Se nekaj podatkov za primerjavo: Lani je Ljudska tehnika, glavni odbor 
za Slovenijo, dobila dotacijo iz sredstev za znanstvena in strokovna društva v 
Sloveniji, in sicer 18 milijonov 950 000 S dinarjev, v sosednji Hrvatski pa 80 
milijonov in v Črni gori 27 milijonov; zvezni odbor pa 180 milijonov. Več 
sredstev kot vsa slovenska organizacija je imel na voljo mestni odbor Ljudske 
tehnike Zagreb — 20 milijonov, v Splitu pa celo 22 milijonov S dinarjev. V 
Ljubljani so v tem čas v vseh občinah dali za tehnično vzgojo 3 milijone 
S dinarjev, v industrijskem Mariboru so dajali Ljudski tehniki 300 000 starih 
dinarjev, v Celju nič, v Zagorju pa 100 000 S dinarjev. 

Vprašujemo se zares, kako naprej. Bi nam lahko predstavniki republiškega 
sekretariata za finance pojasnili, kakšna so stališča pri nas in zakaj so za leto 
1967 predvideli spet znatno manjšo dotacijo? Morda mi ne bodo mogli danes 
odgovoriti na to vprašanje, želim pa vsekakor konkreten odgovor, ker od tega je 
odvisno nadaljnje delovanje Ljudske tehnikne v Sloveniji sploh. O tem smo sicer 
v Skupščini že govorili, toda neskladje med našimi vzgojnimi smotri in prakso. 
se je odslej le še poglobilo, ne da bi kdorkoli pojasnil, zakaj je tako. 

Drugo vprašanje je obdavčenje proizvodne dejavnosti šol. Zal imamo na 
voljo samo podatke za Ljubljano, mislim pa, da so v podobnem razmerju tudi 
strokovne šole v vseh drugih krajih in primer, ki. ga tu navajam, lahko po- 
splošimo tudi na primere drugih šol. Učni načrti tehniških srednjih šol terjajo 
tudi prakso učencev, ki z diplomo pridobijo poklic tehnika ustrezne stroke. 
Podobno je tudi za poklicne šole. Prej je dejavnost teh šol in šolskih delavnic 
bila v celoti proračunsko financirana, delo v šolah pa je bilo precej negospo- 
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darno. Zato smo osnovali, na primer v Ljubljani, šolske delavnice tehniških 
srednjih šol kot proizvodno enoto in učno bazo. Naložili smo jim, naj učni 
proces organizirajo, da bodo učenci spoznah organizacijo sodobnega procesa, 
načrtovanje, delovne navade, ki veljajo v proizvodnji itd., in naj ob učnem 
procesu izdelujejo predmete tudi za trg in si tako sami prislužijo del dohodkov. 

Šolske delavnice so postale urejen proizvodni obrat, ki sicer ne doseže 
ravni produktivnosti podjetij, ker je učenje šele začetno delo in ker delajo na 
zastarelih strojih, toda rezultati so vseeno pomembni. Tako je znašala leta 1964 
družbena dotacija tehniškim delavnicam 92 milijonov, lastni dohodki pa 89 
milijonov, leta 1965 dotacija 120 milijonov, lastni dohodki 134 milijonov, leta 
1966 dotacija 520 milijonov, lastni dohodki 143 milijonov S dinarjev. 

Toda od maja 1965 so jim začeli vse izdatke obdavčevati z 12% zveznim 
prometnim davkom, leta 1966 pa so morali začeti plačevati poleg zveznega 
davka še republiški in občinski. Na proizvode znaša to skupio 20 '%, na delo pa 
10 °/o. Iz šolske učne baze so naredili navadno obrt ali tovarno in ji predpisali 
vse, kar mora takšno podjetje imeti. Davki sicer ne znesejo toliko kot dotacija, 
ta denar se pretaka iz levega v desni žep. Na vprašanje, kakšna je razlika med 
šolo in tovarno, ni znala dati pojasnila niti. služba družbenega knjigovodstva 
niti Informator v Zagrebu niti sekretariat za finance niti sekretariat za prosveto. 
Solo obiskujejo inšpektorji službe družbenega knjigovodstva, ugotavljajo, da se še 
kar znajde med kopico predpisov in uradnih listov, vztrajajo pa, da je to šola, 
kar zadeva vzgojo, in tovarna, kar zadeva predpise in davke. 

Nato je prišla reforma, ki. je naperjena proti podjetjem s staro tehniko in 
pod evropsko produktivnostjo-, da bi spodbudili razvoj. Ta je končno razsodila. 
Proizvodi šolskih delavnic so predragi, na trgu niso konkurenčni; delavnice 
izgubljajo naročila, dohodek upada. Konsekvenea je lahko samo ena: če bomo 
z davki zadušili to dejavnost, bo treba podvojiti in potrojiti dotacije. Tehnikov 
namreč še veliko rabimo; tehnikov, ki se morajo v šoli naučiti tudi proizvajati, 
in delati. 

Predlagam, da naš zbor o tem obvesti finančne in gospodarske organe s 
predlogom, da med šolami in tovarnami naredijo razliko, in to konsenkventno 
in čimprej. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima 
poslanka Darinka Sušteršič. 

Darinka Sušteršič: Moja razprava bi sicer morala biti že prej, pri 
2. točki dnevnega reda; prišla pa sem malo prepozno, zato mislim, da razpra- 
va tudi v zvezi s proračunom ne bo odveč. 

Rada bi razpravljala v zvezi z delitvijo proračunskih sredstev med občino 
in republiko. Spadam v tisto občino, kjer je to vprašanje zelo pereče, in se mi 
zdi, da bi bilo prav, da tudi Prosvetno-kulturni zbor razpravlja o teh stvareh, 
ker je bistvo vseh teh težav prav v financiranju šolstva v občinah. 

Občina Tolmin je leta 1965 imela skupaj z dopolnilnimi sredstvi in dota- 
cijo, ki jo je stalno 'dobivala, 914 milijonov dinarjev, lani pa 969 milijonov dinar- 
jev. Sedaj se republiški sekretariat za finance zavzema, da bi se dopolnilna 
sredstva dajala občinam na število prebivalstva. Naše tolminsko področje je 
zelo razsežno in malo obljudeno, tako da pride v poštev pri dopolnilnih sred- 
stvih, vendar samo v višini 151 milijonov. Poleg tega nam bo morala dati 
republika še nekaj dodatnih sredstev, tako da bo skupaj z našimi sredstvi, ki 
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bodo znašala 700 milijonov, vseh sredstev 920 milijonov starih dinarjev. Ce 
primerjamo to vsoto z lanskimi 969 milijoni, ugotovimo seveda znižanje pro- 
računskih dohodkov. 

To mogoče v času, ko moramo povsod paziti na notranje rezerve, ne bi 
izgledalo še tako pereče, toda če oib tem pogledamo na šolstvo, je pa stvar 
povsem drugačna. Na našem področju, ki. seže od Trente do Gorenje Trebuše, 
to je 100 km, imamo samo 5 centralnih šol in 31 podružničnih šol ter 500 osnov- 
nošolskih otrok, ki se vozi v šolo, 200 pa jih je v domovih. Zato gre ena tretjina 
sredstev, ki so namenjena za šolstvo, samo za kritje teh potreb — za prevoze 
in za dijaške domove — za osnovno dejavnost šol pa ostaneta samo še dve 
tretjini. 

Sedaj je prišlo na našem področju do težke situacije. Ravnatelji šol in 
drugih zavodov so se zato sestali in zahtevali, naj bo tega že konec; zavodi naj 
postavijo minimalne zahteve, po katerih bi lahko zagotovili normalno dejavnost 
zavodov. .Za to bi bilo potrebnih 600 milijonov dinarjev. Ce primerjamo teh 
600 milijonov dinarjev z 920 milijoni, vidimo, da bi šlo dve tretjini proračuna 
samo za šolstvo. Tako stanje pa je res nemogoče. 

Vsi prosvetni delavci so tudi rekli, da ne bodo več delali v takih pogojih. 
Pri tem sem prepričana, da to ni stvar samo naše občine, ampak tudi ostalih 
17 občin, ki sestavljajo območje. Verjetno je naš položaj edinstven v Sloveniji 
in ima posebne specifične težave. Zato bi. predlagala, da se odstotek 95 vsaj za 
nekatere občine zviša, ali pa se mi zdi sploh nemogoče, da se sedaj preide na 
znižanje proračunskih dohodkov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi besedo? Prosim, poslanec Vinko 
Kobilca. 

Vinko Kobilca: V predlogu zakona o proračunu Socialistične re- 
publike Slovenije in v obrazložitvi je izraženo mnenje, ki pravi takole: »Orga- 
nizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je na zasedanju dne 30. 6. 1966 
sprejel sklepe, po katerih naj bi Izvršni svet in pristojni organi proučili funk- 
cije, ki naj jih na sedanji stopnji našega družbeno-političnega sistema imajo 
organi republiške uprave ter vsebino in obseg njihovih nalog.« 

Ukrepi za izboljšanje na tem področju naj bi se uveljavili že v predlogu 
proračuna za leto 1967. In naprej: »Ker v tem času iz objektivnih razlogov ni 
bilo mogoče pripraviti predlogov za izboljšanje organizacije republiške uprave 
in določiti njene konkretnejše funkcije in naloge, so v predlogu proračuna za 
vso ostalo republiško1 upravo predvidena praviloma le za 2°/o večja sredstva za 
redno dejavnost od potrošnje v letu 1966.« 

Ob taki razlagi si zastavljam dvoje vprašanj: 
1. Zakaj in v čem se izražajo tisti objektivni razlogi, zaradi katerih ni bilo 

mogoče pripraviti predlogov za izboljšanje organizacije republiške uprave in 
določiti njene konkretnejše funkcije in naloge; in 

2. zakaj so ob takem stanju predvidena za 2 °/o povečana sredstva za redno 
dejavnost republiške uprave, ker so, če ni predlogov oziroma programa, nerealno 
ocenjena; ali s tem iščemo tudi v republiški upravi notranje rezerve, ki jih 
terjajo načela izvajanja gospodarske reforme? 

Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo želi razpravljati? Prosim, besedo ima 
poslanka Zofka Kodrič. 
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Zofka Kodrič: Tovarišice in tovariši poslanci! Nerada sem se odločila, 
da bd spregovorila o problemu osebnih dohodkov prosvetnih delavcev. Moram 
pa reči, da je to čedalje težje v občinah, ki nimajo več dotacij in ki že tudi 
lani. in pred dvema letoma niso več dobile dotacije. 

Naša občina daje skoraj 50 °/o za področje prosvete in kulture, pa vendarle 
ne more odmeriti prosvetnim delavcem več kakor 60 000 dinarjev prejem- 
kov mesečno. Ob tem se seveda porajajo1 nešteti drugi pojavi kot upadanje 
volje do dela, nergaštvo, majhna pripravljenost tudi za 'kako drugo delo, razen 
šolskega in podobno. Menim, da to prerašča okvire komun in da bi morali 
paziti na to, da bi se prejemki prosvetnih delavcev v kratkem času izboljšali. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kot poslanec želim povprašati glede na našo 
razpravo v prejšnjem letu v zvezi s spremembo republiškega proračuna, ko je 
bilo rečeno, da bodo zagotovljena dodatna sredstva, ki, so potrebna za izvedbo 
pogodb za gradnjo osnovnih šol, kje so v tem gradivu ta sredstva zagotovljena. 
Rečeno je namreč bilo, da bodo v letošnjem letu zagotovljena sredstva, ki pred- 
stavljajo razliko med 2970 milijoni in nekaj čez 3 milijarde dinarjev, za koli- 
kor so že sklenjene pogodbe med banko in drugimi. Skratka, gre za obveznost, 
ki je tu in ki bi jo bilo treba urediti. 

Vprašal bi, kaj pomeni številka na tretji strani obrazložitve, ki govori, da 
je bila lani zagotovljena za gradnjo osnovnih šol 1 milijarda 100 milijonov ne 
pa 1 milijarda 170 milijonov. Od kod ta razlika 70 milijonov dinarjev? Ker nam 
je vsem znano, da republiški šolski sklad ne sme nič več investirati, se vpra- 
šam, ali so kakšne možnosti in ali so Izvršni svet in pristojni republiški organi 
proučili tako pereče vprašanje, kot je na primer dograditev logaškega vzgaja- 
lišča, ki veste, da smo ga pred časom ukinili zaradi neprimernih razmer, v 
katerih je deloval in ki smo ga potem ponovno ustanovili s pogojem, da se bo 
obnovil in prenovil, pa je zmanjkalo denarja. Kot sem obveščen, manjka še 
3'4 milijonov dinarjev za dograditev. 

2e dolgo časa je tudi odprto vprašanje dograditve zavoda za gluho, govorno 
in slušno prizadeto mladino. Pri tem so obstajale neke obveznosti šolskega 
sklada, za katere je bilo po spremembi predpisov rečeno, da jih bo prevzela 
republika, se pravi, republiški proračun. Ce se dobro spominjate, je bilo v 
resoluciji, ki jo je lani sprejela Skupščina, celo dano načelno soglasje, da se 
ta zavod dogradi, ni pa bil še lani sprejet poseben finančni program, kot je 
bil za druge gradnje, ki so bile naštete v resoluciji. Vprašam se, ali bomo morda 
le dobili predlog za sprejetje takega finančnega programa? Slišim, da nastajajo 
kritična vprašanja tudi v Prekmurju spričo dolgega odlašanja dograditve dvo- 
jezične šole v Lendavi. 

Poleg tega je bilo ob spremembi proračuna zastavljeno tudi vprašanje 
glede zagotovitve nekaterih najnujnejših sredstev za vzdrževanje začetih viso- 
košolskih gradenj. Vprašam, ali so kje v proračunu ta sredstva za vzdrževanje 
odprtih gradbišč zagotovljena, zlasti še, ker bi opozoril na to, da se dela 
resnično velika škoda. 

Prav tako je bilo opozorjeno, če se spominjate naše razprave, da je zveza 
odobrila 150 milijonov dinarjev za nadaljevanje gradnje inštituta za matematiko, 
fiziko in mehaniko s tem, da republika zagotovi enako vsoto. Ali so možnosti, 
da se tu poišče kakšna rešitev? 
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Skratka, to je nekaj vprašanj, dodatno k tem, ki so bila že navedena v 
razpravi, na katera naj bi kdo izmed predstavnikov Izvršnega sveta ali repu- 
bliške uprave odgovoril oziroma dal pojasnilo. 

Besedo ima tovariš Vinko Marošek, pomočnik republiškega sekretarja za 
finance. 

Vinko Marošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej bi odgovoril na nekatera vprašanja tovariša predsednika. 

Razlika glede obveznosti republike pri financiranju gradnje osnovnih šol 
je zagotovljena v republiškem proračunu, in sicer v postavki »obveznosti iz 
preteklih let«. Razlika med postavko na strani 3 in med dejanskimi plačili je 
samo bilančne narave; dejansko je bila plačana iz postavke proračuna za leto 
1966 po rebalansu 1 milijarda 170 milijonov starih dinarjev, kar se lahko pre- 
veri pri Narodni banki. 

Glede možnosti za zagotovitev sredstev za Logatec je položaj tak, da 
je bil lansko leto narejen predračun v višini 61 milijonov S dinarjev. Ta sred- 
stva so bila Logatcu tudi zagotovljena. V letošnjem letu pa se je pokazalo, da 
ta sredstva ne zadostujejo. Izvršnemu svetu je zdaj predložen nov finančni 
program in bo Izvršni svet skušal to vprašanje na nek način urediti v okviru 
sredstev, s katerimi pač razpolaga. Jasno pa je, da v skladu s sprejemom zakona 
o odpravi sklada za negospodarske investicije, brez odobrenega finančnega pro- 
grama, sredstev za negospodarske investicije ni mogoče zagotavljati. 

Zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadete mladine je poseben 
problem. Točno je, da je bil ta zavod naštet v resoluciji o razvoju Slovenije 
v letu 1966; Izvršnemu svetu je bil tudi predložen predlog finančnega programa. 
Pri proučevanju in razpravljanju o tem programu pa je bilo ugotovljeno, da «• 
programsko-strokovne strani nekatera vprašanja niso razčiščena; zato' je Izvršni 
svet odklonil predlog finančnega programa in naročil pristojnim organom, da 
najprej razčistijo ta problem. To je bilo zdaj rešeno in je Izvršni svet te dni 
dobil posebno poročilo o tem. Nadaljevanje financiranja tega zavoda bo skušal 
rešiti tako, da bo onkološki inštitut, ki je pridobil prostore s preselitvijo tega 
zavoda, dal temu zavodu dolgoročnejše posojilo iz sredstev, ki jih zbira, in bo 
predložen Skupščini sklep, s katerim naj bi Slovenija v naslednjih letih to po- 
sojilo odplačevala. 

Tudi za graditev dvojezične šole v Lendavi je zdaj na Izvršnem svetu 
predlog, po katerem naj bi se ta šola gradila v letošnjem letu iz sredstev kre- 
dita, ki bi ga republika najela iz anuitet, ki se bodo natekale za gradnjo osnov- 
nih šol iz tistih sredstev, ki jih je republika v prejšnjih letih dala za gradnjo 
osnovnih šol. Ta sredstva naj bi se uporabila kot kredit republiki, ki mora 
financirati dvojezično šolo iz svojih sredstev. Ta kredit bi republika odplačevala 
v naslednjih letih. 

Za nadaljevanje gradnje visokošolskih zavodov je položaj tak, da v letoš- 
njem letu za te namene ni sredstev, in sicer iz povsem enostavnega razloga, 
ker so bila sredstva, kolikor jih je bilo na razpolago, v glavnem angažirana za 
plačilo obveznosti republike iz prejšnjih let. Veste, da je bilo lansko leto v 
Skupščini mnogo razprav o tem, kakšne so obveznosti republike iz preteklih let 
in da je bila postavljena tudi odločna zahteva, da se te obveznosti plačajo. Zato 
s< sredstva iz dodatnega davka od prodaje blaga na drobno v letošnjem letu 
angažirana predvsem za plačilo obveznosti republike iz preteklih let. Poleg tega 
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bo republika najela za te obveznosti tudi 7 milijard S dinarjev kredita, da bi se 
ti problemi končno rešili. 

V okviru srednjeročnega plana pa so za nadaljevanje gradnje visokošolskih 
zavodov predvidena sredstva, in to prav iz dodatnega davka od prodaje blaga 
na drobno-, toda od leta 1968 naprej. Zato bi. bilo treba v letošnjem letu pri- 
praviti finančne programe in omogočiti, da bi se gradnja nekaterih objektov 
v letu 1968 lahko nadaljevala. 

Še nekaj odgovorov na vprašanje tovarišev poslancev, ki so bila postav- 
ljena v razpravi: 

Točno je, da je sklad SRS za šolstvo v letu 1966 dobil 794 milijonov S di- 
narjev na račun obveznosti iz preteklega leta; na drugi strani, pa je tudi točno, 
da je od teh sredstev bilo plačano šolskemu skladu iz proračuna za leto 1966 
le 115 milijonov, še 179 milijonov starih dinarjev pa je bilo plačano iz pro- 
računa za leto 1965. Lahko se spomnite, da smo ob proračunu za leto- 1966 na 
vašem zboru razpravljali o problemih financiranja sklada za šolstvo in sploh 
c problemih republiškega proračuna. Takrat je bil položaj izredno težak, pro- 
račun je bil blokiran in šolski sklad enostavno ni. dobil toliko sredstev, kolikor 
bi jih moral. Zato pa so ob tem ostale odprte obveznosti za leto 1965. Šolski 
sklad je seveda sredstva uporabil za plačilo teh obveznosti in če sedaj pri- 
merjamo vsa ta sredstva, ki so jih dobili šolski sklad oziroma šolski zavodi 
v letu 1966 za preteklo leto, je situacija bistveno drugačna. Toda šolski zavo'di 
so ta sredstva dobili šele v letu 1966 namesto v letu 1965 in sredstva so bila 
plačana iz proračuna za leto 1965. Zato mislim, da je primerjava, ki je v pro- 
računu za leto 1967, popolnoma točna zaradi tega, ker zajema vsa sredstva, 
ki so bila iz proračuna za leto 1966 plačana šolskemu skladu. 

Problem popustov za skupinske vožnje otrok in mladine je res zelo pereč. 
Do konca marca bo te popuste financirala še federacija, od 1. aprila naprej pa 
naj bi to na priporočilo zveznega izvršnega sveta rešile republike. Izvršni svet 
in drugi republiški organi to vprašanje proučujejo, in se s transportnimi podjetji 
skuša doseči sporazum v tem smislu, da bi namesto že predvidenih popustov ta 
podjetja v letošnjem letu odobravala večje komercialne popuste. Na drugi strani 
pa bo republika morala na vsak način najti neke rešitve. Če ne bo šlo drugače, 
se bo- pač treba s federacijo pogajati za sredstva. 

Glede financiranja strokovnih služb in zvez, o čemer je bilo govora, bi 
poudaril to, da je bilo na odborih Skupščine v lanskem letu o tem vprašanju 
izredno mnogo razprav. Če pogledate poročila odborov ostalih zborov, boste 
ugotovili, da je bilo na tem poidročju v smislu restrikcije še premalo narejenega 
in, da bo treba v prihodnje še z odločnejšimi, ukrepi zmanjševati sredstva za 
financiranje družbeno-političnih organizacij in društev. Seveda bo pri tem treba 
res temeljito razčistiti in ugotoviti., katerim organizacijam in društvom naj se 
sredstva znižujejo, katera pa so za našo družbo tako potrebna, da jih je treba 
podpirati močneje kot doslej. S tem hočem reči, da bo treba presoditi v okviru 
razpoložljivih in možnih sredstev, katere organizacije so toliko pomembne, da 
zaslužijo večjo družbeno podporo', katere -pa bo treba iz te družbene podpore 
popolnoma izločiti. 

Glede problemov šolskih delavnic ne bi mogel konkretno odgovoriti, niti 
mi ni znano, da bi. naš sekretariat ta problem posebej proučeval, kot je bilo 
omenjeno. Povedal bi samo to, da je bil v letu 1965 celotni sistem obračuna- 
vanja in plačevanja obveznosti do družbe, predvsem pa sistem plačevanja pro- 
metnega davka spremenjen. Prej je to plačevala proizvodnja po tarifah, od 
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julija oziroma avgusta 1965 naprej pa je položaj bistveno drugačen. Princip 
velja, da se plača davek ob vsaki prodaji potrošniku, ne glede na to, ali je 
proizvajalec Peter ali Pavel, ali industrijsko ali obrtno ali kako drugo podjetje. 
Ker je v omenjenem primeru proizvajalec šola oziroma šolska delavnica in ker 
v zveznih zakonih, ki to vprašanje urejajo, oprostitve niso predvidene, je pač 
davek treba plačati. Ce pa smatramo, da bi bilo treba šolske delavnice oprostiti 
plačevanja prometnega -davka, bi morali to doseči, s spremembo temeljnega za- 
kona o prometnem davku in seveda tudi zvezne tarife o prometnem davku. 

Glede dopolnilnih sredstev sta bila tako sekretariat za finance kot Izvršni 
svet v prejšnjih obdobjih večkrat kritizirana zaradi tega, ker ni bilo za dode- 
ljevanje dopolnilnih sredstev občinam praktično nobenih meril, razen potrošnje 
v prejšnjem letu. V Skupščini so bile večkrat postavljene zahteve, da je treba 
najti objektivnejše kriterije za dodeljevanje dopolnilnih sredstev. Dejstvo je 
namreč bilo, da so imele tiste občine, ki so dobivale dotacijo iz republiškega 
proračuna, zmeraj večjo potrošnjo, kot pa tiste, ki jih niso prejemale. Zato je 
sekretariat za finance že lansko leto v avgustu izdelal predlog za trenutno naj- 
bolj objektivna merila, ki smo jih mogli najti. Pri tem pa bi poudaril, da so 
ta merila absolutno prehodnega značaja, dokler financiranje vzgoje in izobraže- 
vanja ne bo izločeno iz proračuna. 

Popolnoma nam je jasno in že večkrat smo poudarili, da bomo morali po 
izločitvi financiranja vzgoje in izobraževanja ta problem še v večji meri za- 
ostriti, kot je sedaj. Po izločitvi šolstva bo prav gotovo le minimalno' število 
občin še prejemalo dotacije. 

Glede republiške uprave ne bi na dolgo razpravljal. Res je to, da je bila 
republiška uprava v Sloveniji reorganizirana maja 1965. Takrat smo od velikega 
števila republiških sekretariatov prešli na 9 sekretariatov; bistveno je bilo 
skrčeno tudi število delavcev. Ker se v enem letu še niso pokazale vse dobre 
in slabe strani delovanja nove republiške uprave, je Izvršni svet smatral, da v 
letu 1966 še ni bil čas za to, da bi lahko ta problem res solidno ocenil in pri- 
pravil temeljitejši predlog za organizacijo nove uprave. Da pa bi se pospešilo 
delo- pri oceni organizacije in pripravila nova organizacija republiške uprave, je 
ukrep v republiškem proračunu, da se za redno, dejavnost republiške uprave 
zagotovijo minimalna povečanja. To naj bi tudi pri organih uprave povzročilo 
težnjo-, da bi sami v najkrajšem času to vprašanje rešili. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo razpravljati? Prosim, poslanec 
Ciril Jelovšek. 

Ciril Jelovšek: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Kot vsi vemo, 
se v občinah sedaj vodijo ostre borbe, kako bodo posamezni koristniki soude- 
leženi v proračunu občine. Jasno pa je, da pri sedanjem obsegu sredstev, ki so 
na razpolago, verjetno vsi do zaželenih vsot ne bodo mogli priti. Vendar bi rad 
omenil eno samo konkretno vprašanje. Zanima me predvsem tole: 

Slišimo, da v tej občinski borbi, če se tako izrazim, med razprave ostro 
posega tudi občinsko sodišče, ki zahteva večja sredstva, ker se nanj prenašajo 
večje pristojnosti,. Ker se to- prenaša iz republike in okrožnih sodišč, ne morem 
razumeti, kako da hkrati ostajajo okrožna gospodarska in okrožna redna sodišča 
pri istih sredstvih ali pa zahtevajo celo več. Osebno sem ob prenašanju kornpe- 
tenc na občinska sodišča pričakoval, da se morajo sredstva iz občinskega pro— 
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računa večati, hkrati pa se sredstva, ki jih daje republika za pravosodne organe 
v okviru republike, zmanjševati ali kvečjemu ostajati na istem nivoju. 

Po mojem mnenju tu ni nekaj v redu in ni v skladu z reformo. Verjetno 
bi bilo treba na področju pravosodnih organov nekaj reorganizirati in popraviti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo želi še besedo? Poslanec Miro- 
slav Vute 

Miroslav Vute: Jaz bi, tovariš predsednik in tovariši poslanci, rad 
povedal samo tole, da se mi ne zdi prav, da se republiški proračun odreka 
udeležbi pri izgradnji osnovnih šol. ker je stanje na tem področju še vedno 
kritično. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec dr. Miro Stiplovšek. 

Miro Stiplovšek: Tovariš predsednik, tovarišu pomočniku republi- 
škega sekretarja za finance tovarišu Marošku bi rad le pojasnil, da se nisva 
razumela. V svoji razpravi nisem hotel spodbijati pravilnosti indeksa porasta 
sredstev za šolstvo, hotel sem le dokazati, da se dejansko položaj šolstva ne bo 
za toliko zboljšal, kot kaže indeks, naveden v predlogu republiškega proračuna. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi besedo? Poslanec Veljko Troha. 

Veljko Troha: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Že 
prej so nekateri tovariši poslanci razpravljali o dodeljevanju dopolnilnih sred- 
stev občinam. Meni osebno se zdi, da kriterij po številu prebivalcev še daleč ni 
najboljši, in da je še marsikaj kar bi se moralo pri dodeljevanju dopolnilnih 
sredstev občinam upoštevati. Tako bi se na primer moralo' upoštevati, koliko 
ima občina šol, koliko ima kulturnih institucij in koliko imia takih institucij, 
za katere mora v pretežni meri sama poskrbeti; prav tako tudi to, koliko 
daje občina iz lastnega proračuna procentualno za potrebe šolstva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo? Prosim, poslanec Zvone Cajnko. 

Zvone Cajnko: Tovarišice in tovariši! Ce sem prav razumel tovariša 
pomočnika sekretarja za finance, ko je govoril o financiranju dvojezične šole 
v Lendavi, in če sem dobro prebral na strani 63 poročila o značilnostih razvoja 
v letu 1966 in oceni razvojnih možnosti v letu 1967, kjer je rečeno, da bodo 
sredstva, ki pridejo v poštev za financiranje graditve osnovnih šol v repu- 
bliškem proračunu, 2,4 milijona N dinarjev, se mi zdi, da za udeležbo republike 
pri financiranju osnovnega šolstva najbrž ne bo nikakršnih sredstev. Zato se 
pridružujem tovarišu Vuteju, da bi bilo potrebno proučiti to vprašanje, ali so 
kakršnekoli možnosti, da republika vendarle sodeluje pri. financiranju nadaljnje 
izgradnje osnovnega šolstva. Ali pa se republiška skupščina in naš Prosvetno- 
kulturni zbor zadovoljita s tem, da se praktično nadaljnja gradnja osnovnega 
šolstva z letošnjim letom ustavi? 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, želi še kdo besedo? Če ne, bi rad 
opozoril na moj poprejšnji poseg v razpravo in na to, da tovariš pomočnik 
republiškega sekretarja za finance ni odgovoril oziroma ni dal pojasnila na 
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tisto, kar sem vprašal v zvezi z visokim šolstvom. Nisem zastavil vprašanja, kdaj 
bomo nadaljevali z gradnjo visokih šol, ampak kdo je pravzaprav dolžan vzdr- 
ževati in tudi zagotoviti sredstva za vzdrževanje zaustavljenih gradenj? Kdo je 
dolžan zagotoviti stroške in preprečevati škodo pri teh zgradbah? In, ali je 
možno glede na zvezno udeležbo in zagotovilo za 150 milijonov dinarjev poskr- 
beti za dodatnih 150 milijonov v republiki za gradnjo inštituta za fiziko, mate- 
matiko in mehaniko. 

Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič, član Izvršnega sveta. 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Seveda ne morem bistveno kaj drugega ugotoviti, kot tovariš Marošek, ker 
gre za ista sredstva. 

Najprej, glede manjšinske oziroma dvojezične šole. Edina sredstva za inter- 
vencijo prihajajo oziroma bodo prihajala 15 let kot rezultat intervencije iz 
prejšnjih let. Teh sredstev bo v prihodnjem letu 238 milijonov S din. Ko smo 
razpravljali o teh sredstvih, smo dali predlog, da bi republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo, dokler se ne ustanovi nova republiška izobraževalna skup- 
nost, bil tisti, ki bi s temi sredstvi razpolagal. Vendar je bil potem pooblaščen 
Izvršni svet, ki. zdaj pripravlja predlog za intervencijo v letošnjem letu. Ze prej 
smo imeli približno 10 šol, ki so ostale iz prejšnjih dveh let na spisku kot 
najbolj potrebne v Sloveniji. Med njimi je bila tudi šola v Lendavi. 

Po sedanjem predlogu bi letos predložili za financiranje 3 šole. Te bi bile 
seveda končane šele prihodnje leto, toda pred novim šolskim letom. Med temi 
je na prvem mestu dvojezična šola v Lendavi, pri tej bi republika prevzela 
financiranje tiste razlike, za kolikor je dvojezična šola dražja cd navadne. Se- 
veda bi republika tudi tu najela posojilo, katero bi v prihodnjih letih vračala. 

Razen lendavske obsega predlog še dve šoli in sicer: ena je v Kobaridu, o 
kateri je bilo že govora, druga pa v Mirni; četrta je po vrsti Idrija, za katero 
pa je vprašanje, ali bo mogoče tudi zanjo zagotoviti sredstva. 

To je torej predlog, kako lahko republika intervenira na področju osnovnega 
šolstva v letošnjem letu. Seveda pa se bodo stvari spremenile, ko bo sprejet 
nov zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Drugo vprašanje je zadevalo dopolnilna sredstva Občinam. Mislim, da mo- 
ram takoj pojasniti, da je 37 000 starih dinarjev na občana le eden od kriterijev. 
Pri analizi potrošnje proračunskih sredstev v Sloveniji po posameznih občinah 
so se pokazale zelo velike razlike, kar je v gradivu, ki ste ga prejeli, deloma 
prikazano1. 

Vsako leto je bila kritika, ker so dopolnjevane občine imele veliko večjo 
potrošnjo, vsaj nekatere, predvsem primerske kot pa mnoge občine, ki so bile 
aktivne. Nekateri primeri so navedeni v dodatnem gradivu k proračunu. Težnja 
je bila, da bi. te skrajnosti vsaj nekoliko omilili. Zato smo letos šele načeli ta 
problem, ker smo smatrali, da ga ni mogoče povsem zaostriti tako dolgo, dokler 
sredstva za šolstvo ne gredo iz proračunov. Sele takrat bo mogoče ugotoviti 
dejanske stroške na občana, kakršne ima uprava v posameznih občinah. Tu so 
zelo velike razlike in včasih tudi popolnoma neupravičene. 

Tretja stvar, ki bi io želel obrazložiti., je vprašanje investicij za višje in 
visoke šole. Pred kratkim smo v Skupščini sprejeli zakon o 1,5 %> dopolnilnem 
prometnem davku, o katerem je bilo danes že govora. Takrat je bilo konkretno 
predloženo, zakaj bodo sredstva porabljena. Kot je že tovariš Marošek pojasnil, 
je bilo za letošnje leto sprejeto, da je treba pokriti obveznosti iz prejšnjih let, 
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kjer so deloma tudi, obveznosti za investicije v višje šole in univerzo. Sprejeli 
smo tudi obveznost republike glede soudeležbe pri financiranju kliničnih bolnic, 
s čimer so letošnja sredstva izčrpana. Pač pa imamo sredstva za nadaljnja leta v 
precejšnji meri rezervirana za investicije v višje in visoke šole, predvsem pa za 
dokončanje zgradb, ki so začete. Omenjenih sredstev za zvezno participacijo 
seveda letos ni, treba bi bilo iskati kako posojilo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Moram reči, da nisi odgovoril na vprašanje, 
kdo je dolžan vzdrževati oziroma nositi stroške za vzdrževanje odprtih gradbišč; 
kdo bo plačal letošnje tekoče stroške? 

Rudi Čačinovič: Najbrž bi bilo treba pri tem ugotoviti, ali se te 
stroške da pokriti iz sredstev, s katerimi razpolagamo, ali ne. Dodatnih sredstev 
namreč ni. Najbrž bi jih bilo treba zagotoviti iz tistih sredstev, s katerimi bodo 
nastopale posamezne fakultete, ki so nosilke gradenj. Mislim, da to niso tolikšna 
sredstva; sicer pa za druga sredstva ne vem. 

Predsednik Ivo Tavčar: Rad bi se oglasil še kot poslanec in opozoril 
na pismo, ki ga je poslala Univerza 8. 12. 1966. V njem ugotavlja, da so stroški 
vzdrževanja gradbišč naslednji: za biotehniško fakulteto letno 11 milijonov, za 
fakulteto za gradbeništvo In geodezijo 11 milijonov, za inštitut za matematiko, 
fiziko in mehaniko 15 milijonov in za gradbišče strojne fakultete 17 milijonov. 
Skratka, gre za okrog 50 milijonov dinarjev. To niso tako majhna sredstva, 
ki ne bi bila pomembna, če gre za to, da so odgovorne za to vzdrževanje same 
visoke šole. Pri osebnem ogledu so nas na gradbišču fakultete za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo opozorili, da se resnično dela velika škoda in da gre 
za visoke vsote. Meni je povsem jasno, kako je z nadaljnjo gradnjo, saj smo o teh 
stvareh razpravljali ob srednjeročnem načrtu; zato so mi, vsaj osebno, ta pojas- 
nila nepotrebna: toda, kdo je dolžan za to skrbeti, je treba tudi pravno raz- 
čistiti in potem iz tega izvesti tudi materialne posledice. 

Glede 150 milijonov pa, oprostite, upam, da moja zastavitev vprašanja ni 
bila kritika. Bilo je samo vprašanje, ali je mogoče koristiti 150 milijonov zveznih 
sredstev že letos ali pa ne. Sicer pa prosim, kdo še želi besedo? Prosim tovariš 
Mirko Tušek. 

Mirko Tušek: Dovolite, da se prav k vprašanju, ki ga je sprožil tovariš 
predsednik Tavčar, oglasim še jaz, ker se mi zdi, da je bil odgovor tovariša 
Cačinoviča nekoliko enostranski v tem smislu, ker bi ga lahko razumeli, naj 
stroške tekočega zavarovanja ustavljenih investicij nosi. šolski sklad, Menim, da 
odkar je šolski sklad izgubil pristojnost za financiranje investicij, tudi stroškov 
za tekoče vzdrževanje ne more nositi. Ce pa bi si prilastil to pristojnost, bi to 
samo pomenilo, da bi se zmanjšala sredstva za osnovno dejavnost visokošolskih 
zavodov in vsega tistega področja, ki ga financira republiški šolski sklad. 

Smatram, da je to res zelo pomemben problem in bi na vsak način bilo 
treba najti približno 70 milijonov dinarjev. Čeprav so dolžni zavarovati te 
zgradbe investitorji, se pravi, sami zavodi, moramo vedeti, da ti zavodi raz- 
polagajo samo z amortizacijo za obnavljanje opreme, nimajo pa nobenih drugih 
virov, s katerimi bi lahko reševali problem zavarovanja nedograjenih objektov. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, poslanec 
dr. Avguštin Lah. 

Dr. Avguštin Lah: Tovariš predsednik, prosil bi samo, da bi odgo- 
vor na svoji dve vprašanji, ki sodim, da sta le tehtni, dobil ne danes, pač pa 
prihodnjič. 

Vprašanje tehnične vzgoje je del širokega kompleksa naših' vzgojnih pri- 
zadevanj do mladine, za katero sodimo-, da smo v celoti premalo naredili in 
imamo zato veliko problemov. 

Kar pa zadeva oceno dela strokovnih društev bi pa rad samo opozoril, 
da je na zadnjem posvetovanju na GO SZDL bilo sprejeto drugačno mnenje o 
vlogi društev, ki so po mnenju prisotnih najcenejši organizmi za proučevanje 
marsikaterega predloga. Tudi sekretariati jim pošiljajo predloge zakonov, osnut- 
kov pravil, učne načrte, organizirajo razne akcije im. tako naprej. Nihče se do 
sedaj ni zanimal, da bi, proučili to dejavnost, jo ocenili in šele potem sprejemali 
določena stališča. Mi pa samo izvajamo določene restrikcije. 

Rad bi še enkrat opozoril, da proizvodnja v šoli ne more biti nikdar enako- 
pravna in enakovredna proizvodnji v rednih delovnih organizacijah, ker poteka 
ob učnem procesu. Mi smo predlagali in izpeljali sistem proizvodnje v šolah 
zato, ker je to za družbo nujno cenejše. Zdaj pa so rezultati tu, in če bomo 
v enake pogoje postavljali to dejavnost v šolah, se bomo morali vrniti, na stari 
tir, da bomo delali samo poskuse in trošili material, pri tem pa rabili mnogo- 
krat večje subvencije, ker bo dejavnost teh šol treba vzdrževati. To niso redni 
proizvodni obrati in ne morejo biti na trgu konkurenčni proizvodni dejavnosti 
drugih, kjer je proces dela drugačen. Zato bi bilo res primerno, da opozorimo 
na to zvezne organe in predlagamo spremembo temeljnih predpisov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Jože Smole. 

Jože Smole: Popolnoma se strinjam s tistim, kar je tovariš Marošek 
rekel, namreč, da določena društva v proračun ne sodijo. Zato mislim, da je 
pravilna usmeritev na to, da najdemo za določena društva drugačne oblike 
financiranja. Prej je bila praksa, da so najrazličnejša društva bila financirana iz 
proračuna. Zdi se mi, da zdaj prihajamo v obdobje, ko lahko določene stvari 
rešujemo na drugačen način. Konkretno: pred leti je tudi 'društvo novinarjev 
bilo na proračunu, čeprav smo potem ugotavljali, da bi se lahko društvo- finan- 
ciralo iz sredstev časopisnih podjetij, pa tudi z večjo udeležbo članstva. 

Strinjam pa se s tovarišem Lahom, da takšne dejavnosti, kot je ljudska 
tehnika, ne more povsem izključiti iz proračuna. Zato je treba to v mnenju 
našega zbora posebej podčrtati. 

Ob tem se mi zdi, da bi. bilo res zelo koristno, če bi v Prosvetno-kulturnem 
zboru v celoti razpravljali o problemih društev, da bi točno ugotovili, katera 
so tista društva, ki naj bi še naprej spadala v proračune, katera pa tista, ki bi 
se danes v razvoju samoupravljanja in močnejše ekonomske baze v naših gospo- 
darskih organizacij vendarle lahko financirala na drugačen način. Zdi se mi, 
da bi taka jasnejša razmejitev prispevala k temu, da bi tista društva, ki res 
rabijo pomoč oziroma, ki naj bi bila financirana iz sredstev proračuna, tako 
občinskega kot republiškega, lahko dobila več sredstev; če bi enkrat dokončno 
izločili iz proračunskih kombinacij tista društva in tiste organizacije, ki bi lahko 
prešle na drugačne oblike financiranja. 

14» 
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Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, smatram za koristno, da bi odbor, ki je predložil osnutek mnenja, pro- 
učil današnjo razpravo in morda dopolnil ta osnutek. Zato odrejam polurni 
odmor, v katerem prosim odbor, da pripravi spremenjen oziroma dopolnjen 
predlog mnenja k predlogu republiškega proračuna. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo sejo; v zvezi s prejšnjo točko 
dnevnega reda želi. še besedo tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da ne bi bilo kakšnih nejasnosti, še konkretno pojasnilo k zad- 
njemu vprašanju, kako je z vzdrževanjem oziroma z zavarovalnimi deli na ob- 
jektih, ki niso končani. Tovariš Tušek se je bal, da računam na sredstva šolskega 
sklada; mislim, da niso tako prevelika, čeprav so povečana, da bi jih še s tem 
obremenjevali. 

Rekel sem, da bo rešitev najbrž takšna, kot lansko leto, ker je tudi lansko 
leto dal proračun sredstva posameznim fakultetam za zavarovalna dela. 

Tudi letos ima sekretariat za finance predvideno 76 milijonov dinarjev. 

Predsednik Ivo Tavčar: Glede na to, da se predlog mnenja še pre- 
pisuje, predlagam, da odložimo sklepanje o predlogu mnenja in preidemo na 
4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospe- 
ševanje kulturnih dejavnosti. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in sporočil, da bo ustno obrazložitev 
k predlogu zakona dal tovariš Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto 
in kulturo. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Bistvo predloženega zakona je združitev večjega dela sredstev, ki jih republika 
namenja za fianciranje in pospeševanje kulturnih dejavnosti. Vendar pri. tem 
ne gre zgolj za mehanično združevanje sredstev, temveč tudi za novo kvaliteto 
sistema financiranja na področju kulturnih dejavnosti. Predlagana rešitev omo- 
goča enotnejše financiranje in s tem tudi jasnejše, preglednejše uresničevanje 
politike republike na področju kulture. 

Doslej je republika financirala posamezne kulturne dejavnosti, zlasti pa 
dejavnost nekaterih osrednjih kulturnih zavodov, v glavnem iz dveh virov: za 
redno dejavnost je skrbel republiški sekretariat za prosveto in kulturo, za 
izredne akcije pa je dodeljeval sredstva sklad' za pospeševanje kulturnih dejav- 
nosti. Tako je republika večji del sredstev, če odmislimo pri tem sklad za (pospe- 
ševanje založniške dejavnosti in sklad za pospeševanje filmske dejavnosti, 
usmerjala po dveh tirih, kar prav gotovo ni bilo docela smotrno. Menimo, da 
bi bilo zato racionalneje, če teh dejavnosti v prihodnje ne bi obravnavali ločeno, 
pač pa bi. jih financirali iz enotnega vira, saj so posamezne izredne akcije pra- 
viloma tesno povezane z redno dejavnostjo. 

Tako bi se v skladu ztbirala v- prihodnje tudi tista sredstva, s katerimi je 
doslej razpolagal republiški sekretariat za prosveto in kulturo. To so sredstva 
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za redno dejavnost republiških kulturnih zavodov, sredstva za financiranje stro- 
kovnih društev in družbenih organizacij s področja kulture ter sredstva za 
odkup likovnih umetnin. Vsa ta sredstva naj bi odslej združevala v smislu pred- 
loženega zakona sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti. V skladu z zako- 
nom in sprejetim statutom ter merili pa bi s temi sredstvi upravljal upravni 
odbor sklada. 

Tako bi novi upravni odbor sklada lahko kompleksno obravnaval naloge 
na področju kulture, učinkoviteje bi lahko spremljal in usklajeval kulturne 
dejavnosti v vsej Sloveniji in vplival na izvajanje družbenega načrta ter pro- 
grama kulturne politike republike. Zato bi bilo prav in smotrno, če bi sestavi 
novega upravnega odbora, ta naj bi štel skupaj 15 članov, posvetili vso pozor- 
nost; zlasti bi. pri tem morali, imeti pred očmi vsa kulturna področja in regio- 
nalna območja. 

Predlagam zato v imenu Izvršnega sveta, da Prosvetno-kulturni zbor 
sprejme predloženi zakonski predlog. 

Predsednik Ivo Tavčar: Predloženi zakon je obravnaval naš stalni 
odbor; njegovo poročilo ste prejeli. Prav tako je predložila poročilo zakonodajno- 
pravna komisija. 

Začenjam razpravo. Besedo želi poslanec Branko Babič. 

Branko Babič: Želel bi, tovarišice in tovariši poslanci, k temu zakonu 
izreči nekaj misli. Predvsem mislim, da je zakon prav gotovo korak naprej v 
sistemu financiranja kulturnih dejavnosti v Sloveniji in v izvajanju neke celo- 
vitejše kulturne politike. Zato se pridružujem pozitivni oceni, ki jo je že dal 
odbor, ker zakonski predlog, kot je bilo že rečeno, odpravlja dvotirno financi- 
ranje posameznih kulturnih dejavnosti oziroma osrednjih kulturnih institucij 
in s tem omogoča enotnejše vodenje kulturne politike. 

Vendar bi želel ob tem ugotoviti, da so sredstva vedno proračunska, ne 
glede na to, da bo tehnika in tudi politika delitve teh sredstev prav gotovo 
nekoliko drugačna kot doslej. Sredstva še vedno izhajajo neposredno iz pro- 
računa. Zato mislim, da bi bilo treba ob koraku, ki ga sedajle delamo, v bodoče 
napraviti še korak naprej in ustvariti samostalnejši vir sredstev, ki naj bi se 
zbirala v sklad mimo proračuna. To mislim tudi zaradi tega, ker ne vemo, 
ali bodo v prihodnje sredstva tudi v tej višini, če ne v večji, skladu dodeljena. 
Dejstvo je namreč, da nam večkrat prav nestalnost pritekanja in odrejanja 
sredstev omogoča stalnejšo in dolgoročnejšo kompleksno politiko' na ožjem pod- 
ročju naše kulture. Zato mislim, da bi bilo treba v bodoče stremeti za tem, 
da se zagotovijo stalnejša sredstva in stalnejši vir sklada. 

Ob tej pozitivni oceni zakona pa bi želel izreči še nekaj bojazni, kakšna bo 
politika bodočega upravnega odbora sklada. Kot vsi vemo, je dosedanji odbor 
sklada vendarle razvil določen koncept uporabe sredstev. S svojo politiko nji- 
hove delitve je uspel razviti določen koncept s tem, da je ustvarjal dodatna sred- 
stva in tako omogočal precejšen razvoj raznih dejavnosti, na področju kulture. 
Bojim se, oprostite, če to bojazen izrazim, da bi se sedaj lahko zgodilo, da bodo 
razne ustanove izvajale pritisk na ta sredstva, in da bo to lahko šlo na škodo do- 
sedanje dejavnosti in dosedanje politike sklada za pospeševanje kulturnih de- 
javnosti. Nedvomno bo v okviru sklada možna celovitejša, širša kulturna po- 
litika, morda celo tudi bolj smotrna glede uporabe sredstev, toda ker se je 
proračun osvobodil pritiska ustanov, bo seveda ta pritisk močnejši v samem 
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skladu. Zato mislim, da 'bi bilo treba ob izgrajevanju politike sklada s temi 
sredstvi vendarle izhajati iz pozitivnih rezultatov, ki so bili že do sedaj doseženi 
v delovanju sklada. Zato bi bilo prav, da v bodoče sklad na to misli, ko bo 
programiral svojo politiko v okviru sredstev, ki jih ima. 

Druga stvar, na katero bi bilo treba opozoriti je, da vsako leto zelo pozno 
lahko razpolagamo s sredstvi, s katerimi naj bi uresničevali neko kulturno 
politiko, zlasti pa pogodbene povezave z raznimi interesenti za sredstva sklada. 
Potem pride <do tega, kot je bil primer lansko leto, ko del sredstev, namenjenih 
za razne kulturne akcije s participacijo interesentov, ni bil izrabljen zaradi tega, 
ker smo pozno razpolagali s temi sredstvi, tako da interesenti, ki so pretendirali 
na sredstva, niso mogli uresničiti svojih zahtev za dodatna sredstva. Ker bomo 
tudi letos šele v maju začeli-razpolagati s temi sredstvi, mislim, da bi bilo prav 
o tem razmisliti in za prihodnje pravočasno zagotoviti sredstva. 

Ob koncu bi želel opozoriti, da bomo morali pri formiranju upravnega od- 
bora sklada računati, da bo sklad formiran dovolj široko in da bo lahko 
reprezentiral vse interese, ki so z dejavnostjo tega sklada vezani. Posebej bi, 
če dovolite, dejal, da je zveza kulturno prosvetnih organizacij zelo interesirana 
na delu tega sklada. Mislim, da bi bilo prav, da je tudi tej kulturni dejavnosti 
vendarle nekje zagotovljen določen vpliv na formiranje politike sklada. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi besedo? Prosim, poslanec Vlado 
Golob. 

Vlado Golob : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Svoja izvajanja 
bi rad začel s tem, kar je izrekel tovariš Babič, v zvezi z vprašanjem virov 
sklada. Dejstvo je, da so ti viri, s katerimi bo razpolagal bodoči sklad, zaenkrat 
še povsem proračunski. To gotovo silno otežkoča vsako delo, saj tudi profe- 
sionalne institucije in zavodi ne bodo vedeli dolgo časa, kaj približno jim pritiče. 
Zato bi bilo treba temeljiteje razmisliti, ne samo o stalnejših virih, ampak 
prav o stalnih virih, ki naj bi bili na nek način odvisni bodisi od narodnega 
dohodka ali od neke druge konstante. Tako bi bila lahko tudi kulturna politika 
načrtnejša in dolgoročnejša. 

Vendar pa je to še premalo, kajti nujno bi se morali zavzeti, ne vidim 
pa nobenih iskanj v tej smeri, da bi našli vire, ki bi. bili tudi stimulativni. 
Tu mislim na. vire,.ki bodo s tem, da naraščajo, v retroaktivi, učinkovali tudi 
na dvig fonda. Kot primer bi. navedel samo zakon o zaščiti avtorskih pravic, 
ki bi lahko avtomatično zviševal sredstva, namenjena za kulturo, kolikor več 
bi jih bil angažiral. To je pa mislim tisti osnovni smoter, ki ga vnaša v našo 
miselnost gospodarska oziroma družbena preosnova. Kako naj se kulturni 
delavci in kulturni zavodi angažirajo na kvaliteti in kvantiteti, če nimajo 
p-rav nobene garancije, da bo večja angažiranost, večja kvaliteta imela 
za posledico tudi. več sredstev. Mislim, da bi se do tega osnovnega principa 
morali priboriti. 

Sklad bo s svojim statutom moral urediti vrsto vprašanj; o statutu bomo 
gotovo še razpravljali. Ze zdaj pa mislim povedati, da bi bilo treba jasneje 
diferencirati, kakšna je vloga družbe pri celotnem kulturnem skladu, ki. je zdaj 
mnogo pomembnejši, kakšna je vloga komune in posameznih delovnih orga- 
nizacij, ki so interesno vezane na določene akcije, ter kakšen je delež osebne 
potrošnje. Vse te stvari so zaenkrat nejasne, čeprav bi verjetno prav resnejše 
razpravljanje in ugotovitve o teh vprašanjih morda marsikatero vprašanje pozi- 
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tivno uredili, ker bi s tem stimuliral tistega, ki je za to poklican. Drugače ne 
bomo mogli priti do nekih dolgoročnih pogodb, ki jih bo moral sklad skleniti. 
Nemogoče je govoriti z lepimi frazami o razvoju naše -kulturne dejavnosti, če pa 
ti, ki na področju kulture delujejo, ne vedo do sredine leta, s kakšnimi sredstvi 
razpolagajo. 

Opozoril bi še na to, da sta se na nek način izenačila profesionalizem in 
amaterizem. Gotovo je amaterizem v večji meri naslonjen na podporo v komuni, 
vendar pa to ne bi smelo imeti za posledico, da bi vsa sredstva enostavno šla 
samo za potrebe profesionalnih ustanov. Ustavili se bomo pri vprašanju, ki ga 
dostikrat načenjamo, pa ga vedno nekako površno rešujemo, to je vprašanje 
našega koncepta kulturne politike. Ob tem se na primer mariborski poslanci ne 
bomo mogli zediniti, da sta v tem konceptu dve ljubljanski ustanovi razglašeni 
kot republiški ustanovi, z vsemi posledicami, čeprav je to Skupščina pred 
dvema letoma sprejela. Smatram, da tak sklep ni in ne more biti dokončen in 
da bomo o njem še razpravljali. 

O predlogu zakona je razpravljal tudi začasni odbor Prosvetno-kulturnega 
zbora za kulturne dejavnosti in svoje ugotovitve posredoval v poročilu odboru 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Ker sem slučajno član obeh 
odborov, moram pojasniti naslednje vprašanje. Začasni odbor je v svojem poro- 
čilu predlagal, naj upravni odbor sklada šteje 15 članov. Skupščina SR Slovenije 
naj bi imenovala predsednika upravnega odbora in 9 članov, tretjino članov 
pa naj bi izvolili ali delegirali predstavniki osnovnih področij kulturnega 
življenja na način, ki bi ga določil statut. Tako bi zagotovili bolj neposredno 
zvezo upravnega odbora sklada s kulturnimi dejavniki ter še bolj kompleksno 
sestavo upravnega odbora glede na številna področja kulturnih dejavnosti in 
interese posameznih regionalnih območij. 

Ta predlog stalni odbor ni sprejel. Vendar smatram, da je moja dolžnost, 
da ga na kratko vendarle utemeljim. 2e iz prejšnjega, kar sem govoril v zvezi 
s financiranjem, je bilo razvidno, da je celotna kulturna dejavnost povsem na 
proračunski bazi. Skratka, o samoupravljanju, o tem, kar smo si postavili za 
osnovo našega življenja, ne more biti govora. Samoupravljanje mora biti vezano 
na vprašanje financiranja. Predlog zakona niti tega ni upošteval, da bi vsaj v 
tej smeri -pospešil samoupravljanje na področju, ki gotovo občutno zaostaja 
za vsemi ostalimi. Menim, da se bomo morali slej ko prej odločiti za dosledno 
demokratizacijo tudi na tem področju. Vrsto ugovorov poznam, češ da bi bil 
tak način samoupravljanja neučinkovit, prekompliciran itd. Na to lahko odgovo- 
rim le s tem, da bi tak način sicer sprva res naletel na nekatere težave, vendar 
iz prakse in iz življenja vemo, da moramo tudi skozi to šolo samoupravljanja. 
Vsi kolektivi, ki so začeli s samoupravljanjem, so imeli, v začetku velike težave. 
Zato bi se kazalo pogumno odločiti in tudi kulturnim delavcem omogočiti, da 
sami upravljajo s sredistvi, ki so njim namenjena. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče 
več, bi rad opozoril, da je v resoluciji, ki je bila predmet prejšnjih točk razprave, 
zapisano na 9. strani, da bo republika proučila sedanji sistem financiranja kul- 
turnih dejavnosti in pripravila teze o osnovah za uveljavitev bolj smotrnega in 
stabilnejšega sistema financiranja kulturnih -dejavnosti; to je zapisano kot 
naloga za letošnje leto. Ce to upoštevamo, je seveda ukrep zgolj prvi., začetni 
korak pri urejanju teh vprašanj. Mislim, da je ta obveznost republike zelo 
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spodbudna, saj je bilo to večkrat zastavljeno kot nujna zahteva na našem zboru. 
Mislim, da resnično soglašamo s tem, da bi bilo treba proračun osvoboditi 
pritiska in da je zaradi tega treba najti neko razmejitev in dolgoročnejšo ure- 
ditev teh vprašanj. 

Ta dolgoročnejša ureditev in razmejitev je možna na dva načina: ali tako, 
da se dogovorimo za določeni odstotek sredstev za kulturno dejavnost glede 
na družbeni proizvod, ali pa za posebne lastne vire sklada. Mislim, da ima druga 
ureditev lahko prednost, o kateri je govoril tudi poslanec Golob, lahko pa tudi 
slabo stran, da gradi zgolj na soodvisnosti od razvoja nekaterih družbenih dejav- 
nosti, ne pa na razvoju celotne družbe. S to razmejitvijo bi se proračun osvo- 
bodil pritiska, hkrati, pa bi bila omogočena tudi neka načrtnost in dolgoročnost 
pri kulturnih dejavnostih. Zlasti pa bi bilo omogočeno to, da bi se kulturni 
ustvarjalci in kulturne delovne organizacije začele truditi, da poiščejo še druga 
dodatna sredstva. S tem bi se sprožila znotraj delovnih organizacij zelo koristna 
pobuda za iskanje dodatnih virov in možnosti za lastni razvoj ter dobro gospo- 
darjenje, tako da tisti, ki dobro gospodari, ne bi bil prikrajšan pri proračunskih 
sredstvih. Zato je v skupno korist, -da se takšna razmejitev in medsebojna osvo- 
boditev resnično čimprej ostvarita. V okviru sklada se bo razreševal tudi spor 
glede institucionalne kulture, ker bo sklad moral, hočeš nočeš, imeti za merilo 
resnično kulturno vrednost določene dejavnosti, ne glede na to, kdo jo opravlja. 
To se pravi, da bo izhodišče resnično izrazito kulturno in ne organizacijsko. 
Ker pa bodo najbrž potrebe zmerom večje kot naše možnosti, bo nujno treba 
ustvariti tudi neko prednostno lestvico teh družbenih potreb. Skratka, tu se 
na ta način odpirajo možnosti za rešitev tega spora na neki načelni, trajnejši 
osnovi, se pravi, na temelju meril o kulturni vrednosti in o kulturni prednosti 
na lestvici naših družbenih potreb. 

Opozoril bi rad le še na nek poseben problem, ki je v tem, da letos zveza 
prenaša na republiko odgovornost za kulturne stike s tujino, hkrati s tem pa 
nobenih posebnih dodatnih sredstev. Zato bo zaradi tega moral sklad nekoliko 
bolj upoštevati tudi to odgovornost in te dolžnosti. 

Za besedo je prosil poslanec Branko Babič. 

Branko Babič: Oprostite, da se še enkrat oglašam k besedi, toda ker 
je tovariš predsednik govoril o sporu med profesionalno in amatersko kulturo, 
bi rad pojasnil, da jaz nisem govoril o tem sporu, nasprotno, če zdajle govorim 
kot predstavnik Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, se pravi, kot 
predstavnik amaterskega delovanja, moram povedati, zelo dobro sodelujemo s 
tako imenovano profesionalno kulturo. 

Prej sem govoril konkretno o politiki dosedanjega sklada, in sicer o tistem 
delu politike, ki je podpirala dejavnosti, na terenu, v občini, in ki je hkrati 
s tem mobilizirala dodatna sredstva. Mislim, da bi v formiranju politike novega 
sklada morali upoštevati te pozitivne in koristne izkušnje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Opravičujem se poslancu, če je smatral mojo 
razpravo za izraz nekih sporov, ker menim, da je to vprašanje vendarle pozitivne 
narave in ni samo subjektivnega značaja. Glede na to sem govoril o stvarnem, 
ne pa o nekih osebnih naravah tega vprašanja. 

Prosim poročevalca stalnega odbora, da se izjavi glede predloga odbora za 
prosveto in kulturo Republiškega zbora. 
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Avgust Vižintin: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov se strinja z amandmajem odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora, 
ker je amandma tudi v duhu razprave na našem odboru. Mi smo že v mnenju 
k proračunu zapisali, da bo treba upoštevati izkušnje in programske usmeritve 
pri dosedanjem delu sklada, zato je amandma, ki govori o tem, da je treba 
nadaljevati z neko kontinuiteto sklada, sprejemljiv. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ker tudi Izvršni svet soglaša, so vsi spremi- 
njevalni predlogi postali sestavni del zakonskega predloga ter ga dajem na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo' roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o prenehanju Višje gospodinjske šole v Grobljah. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet, ki je obvestil zbor, da bo ustno 
obrazložitev k zakonskemu predlogu dal tovariš Tomo Martelanc, republiški 
sekretar za prosveto in kulturo. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predloženi zakonski predlog je vsekakor rezultat prizadevanj za smotrnejšo 
ureditev visokošolskega študija v naši republiki v duhu perečih zahtev družbene 
reforme. 2e dalj časa ugotavljamo, da struktura našega visokega šolstva ne 
ustreza zahtevam razvoja in potrebam našega gospodarstva ter družbenih služb 
in da se je zato potrebno čimprej lotiti odpravljanja posledic dosedanjega 
ekstenzivnega razvoja tudi na tem področju. 

S tem problemom se širše ukvarja in ga proučuje posebna skupščinska 
komisija za visoko šolstvo. Tu gre le za delni ukrep, ki pa je glede na položaj, 
v katerem se je znašla višja gospodinjska šola, docela upravičen in utemeljen. 
V obrazložitvi je jasno povedano, da je večina razlogov, ki je pred leti govo- 
rila v prid ustanovitve te šole, zdaj nehala veljati. Dosedanje število diplomantk 
višje gospodinjske šole presega potrebe večjih osnovnih šol, ki lahko polno 
zaposle učiteljice gospodinjstva, zlasti odkar je revidirani predmetnik in učni 
načrt za osnovno šolo zmanjšal število učnih ur za pouk gospodinjstva le na 
eno uro obveznega pouka v 7. in 8. razredu. 

Hkrati pada tudi število vpisanih študentov, kar podražuje stroške šolanja 
preko racionalne mere. Na nazadovanje vpisa vplivajo zlasti težave diploman- 
tov šole, ki so kot predmetni učitelji samo enega predmeta morali, skoraj vedno 
poučevati še druge predmete, za katere niso usposobljeni, v zadnjih letih pa so 
težko dobili ustrezno zaposlitev na osnovnih šolah. 

To so nekateri izmed poglavitnih razlogov, ki narekujejo predloženo ukini- 
tev Višje gospodinjske šole v Grobljah. 

Ob tem pa je potrebno poudariti tudi drugo plat celotne podobe dejavnosti 
višje gospodinjske šole. V času 12-letnega delovanja je šola izobrazila znatno 
število predmetnih učiteljic za osnovne šole. Od vpisanih 340 rednih in 98 izred- 
nih slušateljev jih je diplomiralo 273, od tega 54 izrednih študentov. Ko 
diplomirajo še tisti, ki še študirajo, bo število diplomantov menda preseglo 
300. Za uspešno delo šole je značilen visok odstotek diplomiranih, saj je šolo 
dokončalo 70 °/o rednih in 65 % izrednih slušateljev. Vse to pomeni, da je šola 
v okviru nalog, ki ji jih je naložil ustanovitelj, svoje delo uspešno opravila. Zato 
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je potrebno ob tej priložnosti, ko razpravljamo o prenehanju Višje gospodinjske 
šole v Grobljah, posebej podčrtati, da predlagano ukinitev narekujejo predvsem 
spremenjene okoliščine in družbene potrebe, zlasti po gospodinjskih učiteljicah 
v osnovnih šolah, ni pa to posledica morebitnih slabosti v delu šole. 

Spričo takega položaja je republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
podrobneje proučil smotrnost nadaljnjega obstoja in delovanja Višje gospodinjske 
šole v Grobljah. Od marca 1966. leta, ko je republiški sekretariat izdelal prvo 
informacijo o položaju šole, do danes je bila vrsta sestankov in posvetovanj, 
na katerih so sodelovali razen predstavnikov šole in republiškega sekretariata 
tudi drugi zainteresirani organi in organizacije. Maja 1966. leta je o višji gospo- 
dinjski šoli razpravljala tudi skupščinska komisija za proučitev visokega šolstva 
in predlagala, da zavod preneha delati. 

Predlogi,, da bi rešili problem višje gospodinjske šole z razširitvijo njene 
izobraževalne dejavnosti na področju prehrane in turizma, niso realni; prvič, 
ker prizadeti dejavniki niso pokazali pripravljenosti, da takšno novo dejavnost 
vsaj delno financirajo', in drugič, ker ni utemeljenih znanstvenih raziskav o 
smotrnosti izobraževanja kadrov za ti področji na posebni višji šoli. 

Vsekakor pa prenehanja višje gospodinjske šole nikakor ne gre istovetiti z 
morebitnim ukinjanjem tega izobraževalnega področja. Potrebe po izobraže- 
vanju kadrov, ki. bi se ukvarjali z vprašanji sodobne prehrane, so vsekakor 
prisotne in njim bo potrebno v prihodnje posvetiti vso pozornost. Zlasti bi se 
bilo potrebno lotiti znanstvenega raziskovanja na poidročju prehrane, kar pa 
naj bi bila naloga ustrezno usposobljene institucije, fakultete ali inštituta. 
Menimo, da bi v prihodnje lahko prevzela raziskovanje problemov sodobne 
prehrane biotehniška fakulteta v sodelovanju z drugimi ustreznimi institucijami 
s tega področja. 

S prenehanjem višje gospodinjske šole bi pridobili prostore za ublažitev 
trenutne prostorske stiske pri nekaterih drugih visokošolskih zavodih, zlasti 
pri pedagoški akademiji. Poslopje in inventar višje gospodinjske šole naj bi 
sicer prevzela biotehniška fakulteta v Ljubljani, kar je glede na dobro oprem- 
ljene laboratorije, pa tudi na neposredno bližino večjih poskusnih kmetijskih 
posestev, zelo ugodno za študij agronomije in živilske tehnologije. S tem pa. 
bi biotehniška fakulteta sprostila večje število prostorov v stavbi na Krekovem 
trgu 1, ki bi jih prevzela pedagoška akademija. Tako bi. delno olajšali sedanje 
težave, ki jih ima pedagoška akademija, ki je prisiljena poučevati v neustreznih 
stavbah v raznih delih mesta. Pripomniti velja, da se s tako ureditvijo strinja 
tako pedagoška akademija kot biotehniška fakulteta in tudi Univerza v Ljub- 
ljani. 

Iz vsega navedenega izhaja, da sedanji način izobraževanja učiteljic gospo- 
dinjstva na posebni višji šoli ne ustreza več, niti glede na družbene potrebe 
po teh kadrih niti glede na smotrno in učinkovito porabo sredstev za financi- 
ranje visokega šolstva. Zato predlagam, da zbor sprejme predloženi zakon. 

Predsednik Ivo Tavčar: Predlog zakona je obravnaval naš stalni 
odbor in predložil poročilo; prav tako je predložila poročilo zakonodajno-pravna 
komisija. Z njenimi, spreminjevalnimi predlogi se je strinjal Izvršni svet, ki 
je tudi predlagal, kot ste iz predloženega gradiva razvideli, spremembo 4. člena, 
in sicer tako, da bi se glasil: »Poslopje, inventar in drugo premoženje šole ter 
internata se uporablja za potrebe visokega šolstva.« 
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Začenjam razpravo. Goste bi rad opozoril, da pri morebitni razpravi pri- 
merno odmerijo čas razprave. Prosim, kdo želi besedo? Tovarišica dr. Sonja 
Kukovec, ravnateljica višje gospodinjske šole. 

Dr. Sonja Kukovec: Zahvaljujem se tovarišu predsedniku za vabilo 
na današnjo sejo in za sodelovanje v razpravi, ker mi je na ta način mogoče 
informirati zbor o stališčih delovne skupnosti višje gospodinjske šole do predlo- 
ženega zakona o prenehanju višje gospodinjske šole. 

Uvodoma bi želela poudariti, da se naša delovna skupnost zaveda, da je 
potrebno v sklopu izvajanja družbene in gospodarske reforme premotriti 
tudi naš sistem visokošolskega izobraževanja in ga uskladiti z objektivno 
ugotovljenimi, družbenimi potrebami po visokih strokovnih kadrih in z našimi 
materialnimi možnostmi. Zato smo pripravljeni vključiti se v vsa prizadevanja 
in razprave, katerih rezultat bi naj bila ugotovitev, kakšne strokovnjake potre- 
buje naša družba za nadaljnji razvoj na področju potrošnje, kakor tudi rešitev 
vprašanja najbolj smotrnega načina njihovega usposabljanja, in to tako v 
pogledu programa kot tudi organizacije študija. 

V prepričanju, da so naši družbi potrebni kadri, ki morajo s svojim znanjem 
prispevati k hitrejšemu razvoju osebne potrošnje, predvsem k zdravemu, gospo- 
darnejšemu in kulturnejšemu načinu zadovoljevanja osnovnih življenjskih 
potreb, smo pripravljeni sprejeti in podpreti vsak organizacijski ukrep, če bo 
z njim zagotovljeno ne samo nadaljevanje dosedanjega dela šole, temveč tudi 
poglabljanje in kvalitetna rast tega področja, ne da bi se zaradi tega bistveno 
povečali stroški usposabljanja študentov. Zato tudi pomisleki, ki jih imam v 
zvezi s predlogom zakona o prenehanju višje gospodinjske šole, ne izvirajo iz 
želje po ohranitvi šole kot samostojnega visokošolskega zavoda, temveč iz dejstva, 
da v trenutku, ko je Skupščini SR Slovenije predložen predlog zakona o ukinitvi 
šole, še niso razčiščena vprašanja, ali in kakšne strokovnjake potrebujemo na 
tem področju, in tudi ne vprašanje programa in organizacije njihovega uspo- 
sabljanja. 

Predlagatelj zakona samo v zadnjem delu obrazložitve nakazuje, da obsta- 
jajo določeni problemi in potrebe, in sicer vprašanje dopolnilnega izobraževanja 
mladine, ki po končani osnovni šoli ne nadaljuje šolanja in ostaja doma, vpraša- 
nje znanstveno-raziskovalnega dela na področju prehrane in usposabljanja 
kadrov, ki bi morah skrbeti za nadaljnji razvoj tega področja. V tej zvezi tudi 
nakazuje možnosti za bodoče usposabljanje kadrov, ki bi naj opravljali te 
naloge, in to, da bi naj v bodoče skrbela za izobraževanje pedagoških kadrov 
pedagoška akademija v okviru ustrezne dvopredmetne skupine, medtem ko bi 
naj kadre za področje prehrane usposabljala biotehniška fakulteta. 

Ne da bi se na tem mestu spuščala v razpravo o umestnosti dvopredmetnega 
usposabljanja predmetnih učiteljev gospodinjstva, ker bom o tem spregovorila 
kasneje nekaj besed, bi zdaj v zvezi s tem predlogom opozorila samo na sledeče: 
Ce ne želimo z ukinitvijo višje gospodinjske šole doseči tudi prenehanja izo- 
braževanja kadrov za področje potrošnje, tako pedagoških kot drugih z višjim 
strokovnim znanjem, potem bi moral določila o tem, kdo naj v bodoče opravlja 
to nalogo, vsebovati že zakon o prenehanju višje gospodinjske šole, kajti pred- 
logi, navedeni v obrazložitvi zakona, nikogar ne obvezujejo k ničemur. 

Prepričani smo tudi o tem, da bo nadaljnji razvoj tega izobraževalnega 
področja zagotovljen samo v primeru, če bo nosilec te naloge en sam zavod, 
ki naj tudi uporablja objekte višje gospodinjske šole. To namreč ne izključuje 
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možnosti, da bi zavod, ki bo opravljal to nalogo, organiziral usposabljanje dolo- 
čenih profilov kadrov v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi.. 

Ze uvodoma sem rekla, da se strinjamo z vsako reorganizacijo, ki bo 
zagotovila kvalitetni razvoj tega področja in bo hkrati tudi ekonomsko uteme- 
ljena. Pod ekonomsko utemeljenostjo si seveda ne predstavljamo, da je mogoče 
z vključitvijo tega izobraževalnega področja v kak drug visokošolski zavod 
doseči bistveno zmanjšanje stroškov študija. Tega ni mogoče doseči zaradi inter- 
disciplinarnosti področja, zaradi katere je za zagotovitev kvalitete pouka 
potrebno sodelovanje pedagoških kadrov iz raznih fakultet, .medicinske, bioteh- 
nične, ekonomske, fakultete za naravoslovje in tehnologijo, za arhitekturo in 
za elektrotehniko. To pa pomeni, da bi bilo z ekonomskega stališča najbolj 
utemeljeno poveriti nadaljnje delo na tem področju tistemu zavodu, ki lahko 
s svojim pedagoškim kadrom izvaja sorazmerno največji del programa. Toda 
za tako ugotovitev in skladno s tem, za poveritev nalog in prenos premoženja 
na predložen zavod, bi moral biti predhodno izdelan program nadaljnjega uspo- 
sabljanja kadrov; tega pa ni. Zato seveda ni čudno, če se pojavljajo pomisleki v 
zvezi s predlagano dodelitvijo premoženja višje gospodinjske šole biotehnični 
fakulteti, saj je to utemeljeno samo z dejstvom, da prostorov v Grobljah peda- 
goška akademija ni hotela sprejeti in da se z dekio preselitvijo biotehnične 
fakultete v Groblje izpraznijo nekateri prostori na Krekovem trgu, ki jih naj 
nato dobi pedagoška akademija. 

S svojo kritiko načina utemeljevanja, zakaj naj prevzame premoženje višje 
gospodinjske šole biotehnična fakulteta, nikakor ne izražam apriornega dvoma v 
smotrnost take dodelitve, ker ima biotehnična fakulteta nedvomno1 vse možno- 
sti, ne samo za nadaljevanje, temveč tudi za kvalitetno poglabljanje doseda- 
njega dela višje gospodinjske šole. Podčrtati želim samo to, da so ostala 
nerazčiščena bistvena vprašanja, ki bi morala biti rešena, preden se odločimo 
za tak ukrep, kot je ukinitev določenega visokošolskega zavoda. 

Zato smo na šoli mnenja, da bi bilo prav, če bi se sprejemanje zakona o 
prenehanju višje gospodinjske šole odložilo, dokler ne bodo povsem razčiščena 
vsa vprašanja, katera sem uvodoma nakazala: to je profila kadrov, ki jih potre- 
bujemo za kvalitetni dvig potrošnje, najustreznejšega programa za njihovo 
usposabljanje, organizacije tega študija ter končno, kdo naj bo v bodoče nosilec 
teh nalog, s tem pa tudi koristnik prostorov in ostalega premoženja v Grobljah. 

Za primer pa, da bo kljub vsemu že sedaj sprejet zakon o prenehanju višje 
gospodinjske šole s formulacijo, katero je sprejel odbor za prosveto in kulturo 
Republiškega zbora in ki je že vnesena v tekst zakona, kot je tovariš predsednik 
povedal, da se namreč premoženje višje gospodinjske šole uporabi za potrebe 
visokega šolstva, poudarjam v imenu cele skupnosti višje gospodinjske šole, 
da bo treba pri naknadnem odločanju o tem, kdo naj prevzame to premoženje, 
upoštevati, da ga naj dobi tisti visokošolski zavod, ki bo lahko najbolj smotrno 
organiziral nadaljnje izobraževalno delo na področju potrošnje, ker bodo samo 
tako smotrno izkoriščena sredstva, ki so bila vložena v višjo gospodinjsko šolo. 

Dovolite mi, povedati še nekaj besed v zvezi z utemeljevanjem nujnosti 
prenehanja*višje gospodinjske šole. Temeljni razlog za ukinitev šole bi naj bilo 
dejstvo, da je šola, ki je bila ustanovljena z nalogo, da izobražuje učiteljice 
gospodinjstva na splošnoizobraževalnih, poklicnih, srednjih in strokovnih šolah, 
izobrazila že doslej več predmetnih učiteljev gospodinjstva, kot se jih lahko 
zaposli na osnovnih šolah; zaposlovanje diplomantov na drugih delovnih mestih 
pa ni ustrezno in tudi ni v skladu z namenom šole. Nadalje, da bodo v bodoče 
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možnosti za zaposlovanje na osnovnih šolah še manjše, ker se je z novim 
predmetnikom, ki je začel veljati v šolskem letu 1966—1967, pouk ur gospo- 
dinjstva še zmanjšal. 

Ob obstoječih pogojih, v katerih delajo osnovne šole, mora biti vsak pred- 
metni učitelj usposobljen za pouk vsaj dveh predmetov; zato bo treba v bodoče, 
kolikor se bodo pokazale potrebe po učnih močeh za ta pouk, le-te usposabljati 
dvopredmetno. To nalogo 'bi lahko opravila kvalitetno pedagoška akademija, 
ki že sedaj vzgaja, razen za telesno kulturo, vse druge predmetne učitelje in 
je pripravljena organizirati tudi izobraževanje predmetnih učiteljev gospo- 
dinjstva v ustrezni dvopredmetni skupini. 

S takim utemeljevanjem se je mogoče strinjati samo v primeru, če sma- 
tramo, da je za vzgojo in izobrazbo potrošnikov dovolj pouk, katerega so deležni 
otroci v osnovni šoli, in če se poleg tega strinjamo tudi s tem, da ta pouk 
izvajajo predmetni učitelji gospodinjstva samo na največjih šolah, na vseh 
ostalih pa druge učne moči, ki za tak pouk niso kvalificirane. 

Pedagoški delavci višje gospO'dinjske šole pa se ne moremo strinjati s takim 
mnenjem glede nalog na področju izobraževanja potrošnikov, kakor tudi ne z 
mnenjem, da zaposlovanje diplomantov višje gospodinjske šole na drugih delov- 
nih mestih ni v skladu z namenom šole, 

Pri obravnavanju nalog na področju izobraževanja potrošnikov ne moremo 
iti brezbrižno mimo sklepa o zmanjšanju obveznih ur gospodinjstva v osnovni 
šoli. Predvsem se strinjamo z mnenjem pedagogov o neumestnosti dotiran ja 
kateregakoli predmeta v osnovni šoli. z eno samo uro tedensko, če želimo doseči 
zadovoljive učne uspehe, to je, pridobitev tistega osnovnega znanja, katerega 
mora posredovati otrokom osnovna šola. 

Na učno-vzgojnem področju gospodinjstva bi si morali učenci pridobiti 
znanje o potrebi zdravega načina življenja, o osnovah pravilnega načina prehra- 
njevanja in uporabe živil, o smotrni in lepi ureditvi stanovanja in opreme, o 
praktičnem in lepem načinu oblačenja; spoznati bi morali lastnosti potrošnih 
dobrin in se uvajati v njihovo smotrno nabavljanje in uporabo. Tak pouk pa 
mora razvijati pri učencih tudi delovne navade in spretnosti za opravljanje vsak- 
danjih opravil ter smisel za organizacijo dela in razumno delitev dela v gospo- 
dinjstvu, kot tudi za smotrno gospodarjenje, varčnost pri trošenju materialnih 
dobrin, denarja, časa in človeške energije. 

Ob tako velikem obsegu, ki ne zahteva samo posredovanja teoretičnih 
dognanj, temveč nujno tudi mnogo praktičnega dela, če želimo doseči smotre 
pouku, postane seveda skrčenje fonda ur pri tem predmetu še bolj problema- 
tično, saj se bo nujno moral omejiti, pouk v okviru obveznih učnih ur samo na 
podajanje teorije. Res je, da predvideva predmetnik osnovne šole tudi po dve 
uri tedensko praktičnega gospodinjskega pouka, vendar so to samo fakultativne 
ure, za katere se učenci prostovoljno odločijo ali pa ne. 

S tem v zvezi bi želela opozoriti še na mnenje Zavoda za šolstvo SRS, ki 
poudarja: s fakultativnimi urami, bomo dosegli, da bo gospodinjski pouk v obliki 
praktičnih vaj in dela odmrl na tistih osnovnih šolah, kjer ne bo organizacijsko 
in vsebinsko dobro izveden. Ce pomislimo samo na kvalifikacijsko strukturo 
kadrov, ki .poučujejo gospodinjstvo na osnovnih šolah — od skupno 479 učnih 
moči, ki poučujejo gospodinjstvo na osnovnih šolah Slovenije, je komaj 35 °/o 
učiteljev gospodinjstva — se ne bomo smeli čuditi, če bo do tega prišlo ozi- 
roma je že prišlo na večjem številu osnovnih šol. To pa seveda pomeni, da bo 
število otrok, ki ne dobijo dovolj tistega znanja, ki bo omogočilo boljše in 
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kultumejše življenje v naši republiki, naraščalo, namesto da bi se iz leta v 
leto zmanjševalo. 

Ob tem ne smemo prezreti še dejstva, da je posebno na podeželju zaskrblju- 
joče velik odstotek otrok, ki končajo obvezno šolanje v petem ali šestem razredu 
in zaradi tega ne dobijo v okviru svojega šolanja niti tistih drobcev znanja, 
katerega so deležni, otroci, ki uspešno končajo 8 razredov, in to v času, ko 
poudarjamo nujnost vsestranskega razvoja turizma, kot naše najperspektivnejše 
panoge gospodarstva. Prav zaradi razvoja turizma bi bilo nujno potrebno orga- 
nizirati za mladino, ki ni končalo vseh razredov osnovne šole, pa tudi za tisto, 
ki po uspešno končani osnovni šoli ostaja doma, razne poglobitvene tečaje, ki 
bi. jo usposabljali tako za sezonsko delo v gostinstvu, kot za sprejemanje gostov 
v domači hiši. Mimogrede, ali ni absurdno, da dajemo milijonska posojila za 
opremljanje zasebnih turističnih sob, ne mislimo pa na to, da bi bilo treba 
usposabljati tiste, ki jim dajemo posojila, da bi znali smotrno in lepo urediti 
stanovanje in okolje, pripravljati zdravo hrano itd. 

Dejstvo je, da obstaja ne samo velika potreba, temveč tudi želja po rednem 
šolskem in pošolskem izobraževanju prav na področju gospodinjstva in če bomo 
zanemarili skrb za to področje, se bomo verjetno kmalu soočili z dejstvom, s 
katerim so se že v sosednji Hrvatski, da je namreč pričela organizirati to izo- 
braževanje duhovščina, kot tudi z dejstvom, da bo odhajala ženska mladina iz 
Slovenije še v večjem številu kot doslej v Avstrijo* na tovrstne tečaje in 
šolanje. 

V zvezi s tem se nam postavlja končno še to vprašanje: Ah ne bi bilo znanje 
predmetnih učiteljev gospodinjstva smotrneje izkoriščeno, če bi. bili polno anga- 
žirani z delom na tem učnem vzgojnem področju in v šoli ter pri sistematičnem 
izvenšolskem izobraževalnem delu z mladino in odraslimi, kot če morajo na 
šolah, kjer s samim poukom gospodinjstva ne dosegajo polne učne obveznosti, 
poučevati še druge predmete, za katere po svojem študiju niso in ne morejo 
biti usposobljeni? Ali ni nesmotrno trošenje njihovih sil in časa, če se morajo 
zato, da se lahko zaposlijo na osnovni šoli oziroma ostanejo na njej, dopolnilno 
izobraževati za pouk drugih predmetov, namesto da bi z znanjem, ki ga že 
imajo, tudi z izvenšolskim delom prispevali k hitrejšemu napredku šolskega 
okoliša na področju potrošnje, kulturnejšemu načinu življenja in k višjemu 
življenjskemu standardu prebivalstva? In, ah ne bi bila dolžnost republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo, pa tudi. Zavoda za šolstvo SR Slovenije, 
da spričo potreb in želja po izobraževanju potrošnikov in ob postopnem izvaja- 
nju celodnevnega bivanja otrok v osnovnih šolah iščeta in se borita za ustrezne 
organizacijske rešitve, ki bi omogočale zasedbo^ delovnih mest s kvalificiranimi 
kadri tudi na tistih osnovnih šolah, kjer predmetni učitelji gospodinjstva s 
samim poukom v razredu ne morejo izpolniti polne učne obveznosti, namesto 
da predlagata oziroma se strinjata s prenehanjem višje gospodinjske šole in se 
zavzemata za bodočo dvopredmetno usposabljanje predmetnih učiteljev? 

Ob dvopredmetnem usposabljanju nam seveda mora biti jasno, da tudi 
najkvalitetnejša šola v okviru dvopredmetne skupine ne bo mogla dati študen- 
tom več znanja, kot je nujno potrebno za izvajanje učnega načrta o osnovni šoli.. 
To pomeni, da s temi kadri absolutno ne bomo mogli računati v širšem izobra- 
ževalnem delu. 

Kar zadeva stališče navedene obrazložitve, da zaposlovanje diplomantov 
višje gospodinjske šole na delovnih mestih izven šolstva ni v skladu z namenom 
šole, bi opozorila samo na nekaj dejstev. Nujnost zaposlovanja višjih strokovnih 
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kadrov, ki poznajo zahteve osebne potrošnje, ipodčrtujejo podatki o stalnem 
naraščanju števila prebivalcev, ki morajo zadovoljevati svoje potrebe v celoti 
ali delno izven družinskih gospodinjstev, kot tudi ugotovitve o nezadovoljivi 
kvaliteti dobrin, katere nudijo mnogi obrati družbene prehrane, gostinske in 
druge organizacije ter zavodi, ter podatki o škodi, ki zaradi tega nastaja in se 
končno odraža v počasnem dvigu življenjskega standarda. Na kongresu o pre- 
hrani, ki je bil decembra 1966 v Beogradu, so bili posredovani podatki, da 
nastaja v naši družbi, samo zaradi obolenj, ki so v zvezi in posledica nepravilne 
prehrane, nad 800 milijonov dinarjev škode letno. Če pa k temu prištejemo še 
direktno škodo, ki nastaja zaradi neznanja pri izboru, nabavljanju, skladiščenju 
in pripravljanju, pa škoda zaradi neznanja ljudi, ki delajo na tem področju, 
presega milijarde. In ker noben drug visokošolski zavod ne posreduje študen- 
tom tako kompleksnega znanja na področju osebne potrošnje, kot ga je višja 
gospodinjska šola, je ne samo razumljivo, temveč tudi koristno, če delajo njeni 
diplomanti v takih delovnih organizacijah. Vsekakor pomeni taka njihova zapo- 
slitev ustreznejše izkoriščanje njihovega znanja, kot pa če poučujejo na osnovnih 
šolah predmete, za katere niso usposobljeni. 

S tem pa seveda ne trdim, da je.dosedanji učni načrt višje gospodinjske 
šole najustreznejši za usposabljanje višjih strokovnih kadrov, ki naj tako s 
svojim pedagoškim delom kot tudi z delom v takih delovnih organizacijah, 
prispevajo k dvigu kvalitete njihovih uslug. 

Zato ob koncu ponovno poudarjam potrebo po temeljitem razčiščen j u vpra- 
šanja, kakšne kadre potrebujemo na tem področju in kakšen bi bil najustreznejši 
program za njihovo Usposabljanje, preden se odločimo za prenehanje višje 
gospodinjske šole. 

Predsednik Ivo Tavčar: Naj mi, tovarišica dr. Sonja Kukovčeva ne 
zameri, žal moram ugotoviti, da moje opozorilo ni našlo blagohotnega odziva, 
pa bi prosil zato druge, če se le da, da upoštevajo časovne razsežnosti današnje 
seje zbora. 

Prosim, poslanka dr. Aleksandra Kornhauserjeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Jaz se bom priporočila držala 
in bom zelo kratka. Rada bi opozorila naš zbor, da smo prvič pred dilemo: 
ukinjati ali ne ukinjati. Prvič pred tem, da bomo začeli postopno realizirati 
intencije oziroma načela, ki nam jih bo predlagala skupščinska komisija. Prav 
gotovo je, da bomo v naslednjih dveh letih še nekajkrat pred tako dilemo, in 
vprašanje je, ali nameravamo resno preboleti našo ekstenzivnost višjega in 
visokega šolstva, ali pa jo bomo odlagali; s tem pa problemov seveda ne bomo 
odložili. Zaradi tega bi želela dati samo nekaj pripomb v zvezi z ukinitvijo višje 
gospodinjske šole. 

Dveh stvari bi se dotaknila. Prvič, izobraževanja učiteljev pouka gospo- 
dinjstva, in drugič, znastveno-raziskovalnega dela na t£m področju. 

Klar zadeva pedagoški kader za poučevanje gospodinjstva na osnovnih šolah 
mi dovolite nekaj številk. Slišali smo, da je diplomiralo 273 učiteljic gospodinj- 
skega pouka; naj dodam, k temu, da jih samo na Pedagoški akademiji v 
Ljubljani študira ponovno 86, od tega 64, ki so že na šolah, pa nimajo zaposlitve 
iz svojega poklica. Zato menim, da je nadaljnje izobraževanje učiteljic gospo- 
dinjstva pri sedanjem predmetniku nesmotrno. 
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Postavljamo rproblem spremembe -predmetnika in problem povečanja števila 
ur v korist gospodinjstva. Rada bi opozorila zbor, da smo že razpravljali o tem, 
kakšen je učinek naše osnovne šole, da smo se zamislili, nad problemom, da le 
60 °/o učencev uspešno konča osnovno šolo. Naj mi tovarišice s področja gospo- 
dinjstva ne zamerijo, toda ta procent ni posledica slabega poučevanja gospo- 
dinjstva, temveč posledica slabih uspehov na področju fundamentalnih predme- 
tov, ki jih daje osnovna šola na področju matematike in materinega jezika. 
Zaradi tega je treba stremeti k spremembi predmetnika v smislu krepitve 
fundamentalnih predmetov, ne pa k spremembi z nadaljnjo drobitvijo teh, že 
tako skromnih možnosti izobraževanja in vzgoje na osnovni šoli. 

Drug problem so kadri., ki jih imamo na šolah. Ti kadri poučujejo druge 
predmete, za katere niso kvalificirani, zlasti še, ker gre v znatni meri za take, 
ki so končali višjo gospodinjsko šolo, ne da bi imeli polno srednjo šolo-. Zaradi 
tega menim, da ne moremo dopuščati, da ti kadri učijo druge predmete. 
Poudarjam, da ni rešitve gospodinjstva v predmetniku za osnovne šole, ampak 
da bi rešitev kazalo iskati drugje, predvsem v fakultativnih oblikah gospodinjske 
vzgoje. 

Kakšno' naj bo v bodoče izobraževanje na tem področju? Tovarišica dr. Ku- 
kovčeva je izrazila dvom, da bi to zmogla pedagoška akademija. Povedala bi, 
da takih namenov pedagoška akademija niti nima. Smotrno je, da izobraževanje 
na tem področju prevzame biotehniška fakulteta, pedagoška akademija pa je 
pripravljena kvalificirati s področja pedagoško-psiholoških in didaktičnih pred- 
metov, za katere je ustanovljena in tudi poklicana. To se pravi, reševanje bodo- 
čega kadra na tem področju je v kombinaciji pedagoške akademije in bioteh- 
niške fakultete. 

Omenim naj še znanstveno-raziskovalno delo na področju gospodarstva. 
Tovarišica Kukovoeva je pravilno povedala, da je to interdisciplinarno področje 
in da obsega medicinske, biotehniške, naravoslovne, ekonomske in druge vede. 
Dvomim, da bi tako široko področje lahko raziskovalno obvladala višja gospo- 
dinjska šola. Ker menim, da bo tako področje predstavljalo trd oreh za katero- 
koli fakulteto, kaj šele za neko višjo šolo, predlagam racionalno rešitev: V 
skladu s predlogom, naj biotehniška fakulteta prevzame ne samo inventar te 
šole, temveč tudi obveznost, da bo strokovno izobraževala na področju gospo- 
dinjstva potrebne kadre; pedagoška akademija pa je pripravljena prevzeti 
dokvalifikacijo teh strokovno izobraženih kadrov s ^področja psiholoških, peda- 
goških in didaktičnih predmetov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
France Bučar, predstavnik biotehnične fakultete. 

France Bučar: Glede na to, da je biotehniška fakulteta omenjena v 
tej zvezi, bi prav na kratko povedal stališča naših samoupravnih organov. Ob 
ponudbi, da prevzame objekte višje gospodinjske šole v Grobljah v izkoriščanje 
biotehniška fakulteta oziroma nekateri njeni oddelki, fakulteta smatra, da 
pomeni pridobitev teh objektov ob dejstvu, da je odložena za daljše razdobje 
tretja etapa izgradnje kmetijskega raziskovalnega in pedagoškega centra pod 
Rožnikom, pomembne možnosti razvoja najpomembnejše discipline na fakulteti, 
to je predvsem živinorejskega kompleksa. Objekti so namreč nekako v središču 
sedanjega poskusnega centra Jablje, katerega ustanovitelj sta biotehniška fakul- 
teta in Kmetijski inštitut Slovenije. 
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Skratka, ta položaj ponuja možnosti za razvijanje raziskovalnega, kakor 
tudi pedagoškega dela, zlasti na agronomskem in živilskem področju biotehniške 
fakultete. Brez dvoma pomeni to določeno rešitev prostorskih problemov bioteh- 
niške fakultete, poleg tega pa ponuja tudi možnosti za določene integracijske 
procese v raziskovalnem delu med institucijami, ki na tem področju delujejo. 

Biotehniška fakulteta sočasno meni, da je z dejavnostjo na področju gospo- 
dinjstva v najširšem pomenu besede treba nadaljevati. Fakulteta meni, da je 
pri tem najpomembnejše, da se začne z iniciativo za organizacijo pospeševalne 
službe, ki ima pogoje, da se tudi sama v veliki meri financira. V zvezi s tem se 
fakulteta na nek način tudi obvezuje, da bi po temeljiti proučitvi profila 
potrebnih kadrov tudi prevzela v kombinaciji z ostalimi zainteresiranimi insti- 
tucijami v bodočnosti formiranje takih kadrov, zlasti v okviru živilskega 
oddelka. Fakulteta ima v svojem statutu, ki je dovolj elastičen, tudi možnost, 
da organizira ne samo stalno, temveč tudi občasno izobraževanje za taka in 
podobna področja. Skratka, fakulteta v tem smislu prevzema določene obvez- 
nosti, vendar, kot sem že povedal, pod pogojem, da temeljito proučimo potrebne 
profile in ekonomiko izobraževanja teh kadrov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, poslanec 
dr. Miro Stiplovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Ker ukinitev višje gospodinjske šole ne po- 
meni tudi konca izobraževanja na tem področju, predlagam, da zavodi, ki so 
se obvezali,, da bodo proučili vprašanje nadaljnjega izobraževanja, v primernem 
času C' tem Prosvetno-kul turnemu zboru tudi poročajo, kako so ta vprašanja 
uredili. Morda bi bilo za začetek razčiščevanja teh vprašanj pametno, da se to 
začne čimprej, dokler še obstaja višja gospodinjska šola. 

Predsednik Ivp Tavčar : Vprašanje višje gospodinjske šole smo načeli 
že pred leti; mislim, da je bilo dovolj časa, da so se v tem obdobju razčistila 
najbolj bistvena vprašanja. Resnično so nerazčiščena še nekatera vprašanja, 
ki pa neposredno s šolo nimajo zveze. Mi ukinjamo šolo s takimi nalogami, 
s kakršnimi je bila ustanovljena. Zato lahko že danes sklepamo p zakonskem 
predlogu. 

Kdor je za predlog zakona o prenehanju višje gospodinjske šole, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (8 poslancev.) 

Potemtakem je zakon o prenehanju višje gospodinjske šole v Grobljah 
sprejet. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prosim poročevalca stalnega 
odbora, da prebere predlog mnenja, ki naj bi ga sprejel naš zbor k predlogu 
republiškega proračuna za leto 1967. 

Vlado Golob: Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 
34. seji dne 21. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1967 in ob tem sprejel na podlagi 160. člena v zvezi s 149. členom 
ustave republike Slovenije naslednje 

mnenje : 

Prosvetno-kulturni zbor podpira prizadevanja, da bi čimprej uravnovesili 
republiški proračun in poravnali obveznosti iz preteklosti, ker otežuje neustaljen 
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proračun položaj tudi tistih dejavnosti prosvete, kulture in znanosti, ki so še 
vedno vezane na dohodek iz proračuna. 

Sredstva za financiranje potreb na področju vzgoje in izobraževanja, znan- 
stveno raziskovalnega dela ter kulturnih dejavnosti se bodo sicer povečala,, 
vendar pa položaj na teh področjih zaradi vrste nerešenih vprašanj ni zadovo- 
ljivo rešen. Zbor je mnenja, da bi republika vsekakor morala zagotoviti sredstva 
za izpolnitev pogodbenih obveznosti pri gradnji osnovnih šol. Sredstva, ki se 
bodo natekala iz anuitet, pa bodo morala biti resnično uporabljena za sofinan- 
ciranje novih šolskih gradenj. 

Zbor posebej opozarja, da je treba zagotoviti sredstva za dokončanje 
obnovitvenih del na poslopju vzgajališča v Logatcu, ki je bilo zaradi nevzdržnih 
razmer pred časom na pobudo Skupščine SR Slovenije ukinjeno, potem pa znova 
vzpostavljeno s tem, da se pospešeno obnovi. 

Se vedno je odprto tudi vprašanje plačila pogodbenih obveznosti pri gradnji 
zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih. Soglasje k dograditvi tega 
zavoda je Skupščina SR Slovenije dala že v lani sprejeti resoluciji, ni pa spre- 
jela finančnega programa, kakor je storila za druge gradnje, naštete v tej 
resoluciji. 

Republika naj bi prvenstveno sofinancirala tudi izgradnjo dvojezične šole 
v Lendavi ter osnovni šoli v Mirni ter Kobaridu. 

V proračunu predvidena sredstva sklada SR Slovenije za šolstvo* so pove- 
čana za 12,7 °/o, kar pa ne predstavlja dejanskega povečanja sredstev v tej višini, 
ker so v izračunih upoštevana tudi sredstva, ki jih je sklad dobil za pokrivanje 
obveznosti iz prejšnjih let. Zato je dinamika povečanja sredstev na tem pod- 
ročju približno enaka dinamiki povečanja sredstev republiškega proračuna v 
celoti. Z odmerjenimi sredstvi zato ne bo mogoče financirati niti vzdrževanja 
zgradb za visoko in posebno' šolstvo. Zbor ugotavlja, da v predlogu zakona o 
republiškem proračunu niso zagotovljena sredstva za zavarovanje ustavljenih 
gradenj za potrebe visokega šolstva. 

Zbor ob tem poudarja, da je treba pospešiti proces racionalizacije v okviru 
danih sredstev in ponovno tudi proučiti merila in kriterije za dodeljevanje 
sredstev visokošolskim in drugim zavodom. Zbor posebej opozarja na nezadostno 
financiranje strokovnega in znanstvenega dela na področju vzgoje in izobraže- 
vanja, kar bo resna ovira našim prizadevanjem za bolj smotrn in učinkovitejši 
razvoj dela šolstva. 

Po predlogu republiškega proračuna se sredstva sklada SR Slovenije za 
pospeševanje založništva in sredstva za subvencioniranje tiska združijo. Ker 
bodo skupna sredstva manjša od dosedanjih, se bo sklad znašel v finančnih 
težavah, zlasti še, ker se število interesentov za podporo tisku ni bistveno 
zmanjšalo. Upoštevati je tudi treba, da se je sklad za sofinanciranje revialnega 
tiska že lani zadolžil na račun letošnjih sredstev in da so se občutno zvišali 
zahtevki za sofinanciranje časopisne in založniške dejavnosti italijanske in 
madžarske narodnostne, skupnosti. 

Zbor pozitivno ocenjuje predvideno združitev sklada SR Slovenije za pospe- 
ševanje kulturnih dejavnosti in sredstev za financiranje republiških kulturnih 
zavodov, strokovnih društev in družbenih organizacij ter za odkup likovnih 
umetnin, ki so bila doslej v proračunu republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo. Tako bo pri delitvi združenih sredstev omogočeno enotnejše vredno- 
tenje različnih kulturnih dejavnosti, pri čemer bo treba upoštevati izkušnje in 
programske usmeritve pri dosedanjem delu sklada. 
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Zbor ugotavlja, da se s predlogom republiškega proračuna povečajo arhivu 
SR Slovenije sredstva le za 2 %, čeprav so mu z družbenim planom razvoja 
SR Slovenije do leta 1970 naložene obsežne naloge. Seznanjen s pojasnilom, da 
je Arhiv SR Slovenije uvrščen med zavode republiške uprave, katere dohodki 
se povečujejo le za 2%>, zbor meni, da taka razporeditev ni pravilna, saj 
republiški arhivski zavod nedvomno sodi v skupino zavodov s področja zna- 
nosti, kulture in prosvete. Zato bi bilo treba Arhiv SR Slovenije uvrstiti med 
te zavode in zagotoviti večje povprečje dohodkov. 

Zbor sodi, da imata na področju vzgoje in izobraževanja mladine pomembno 
vlogo in nalogo ljudska tehnika Slovenije s svojimi zvezami in društvi, ter 
gibanje »Znanost mladini-«, v katerem tudi sodelujejo številna društva in zveze. 
Zato predlaga, da proračun zagotovi primerna sredstva za financiranje nalog 
v teh organizacijah v letu 1967, da bi lahko normalno razvijali svojo dejavnost. 
Hkrati je treba .proučiti družbeno vlogo številnih strokovnih društev in ugoto- 
viti, katere njihove dejavnosti je potrebno proračunsko financirati še naprej, 
katera pa naj bi sredstva za svojo dejavnost dobila iz drugih virov. 

Zbor je mnenja, da je treba izpolniti kriterije za dodeljevanje dopolnilnih 
sredstev občinam, ob tem pa upoštevati predvsem položaj in potrebe šolstva 
teh občin. 

Glede na to, da bo 31. 3. 1967 prenehal veljati zvezni zakon o olajšavah 
v potniškem prometu za mladino in otroke, kar bi naj v prihodnje po priporo- 
čilu zveznega izvršnega sveta in odborov zvezne skupščine uredile republike, 
se postavlja vprašanje, kdo in kako naj zagotovi potrebni regres. Zbor namreč 
meni, da bi bilo treba zadržati dosedanje ureditve in obseg olajšav, ker bo 
sicer onemogočeno izvajanje dela učnih in študijskih programov. 

Zbor se zaveda letošnjega izjemnega proračunskega položaja in ne priča- 
kuje, da bodo že letos upoštevana vsa njegova opozorila, čeprav so se le-ta 
omejila samo na nekatera kritična področja. Vendar pa smatra, da bi bilo 
nujno potrebno že letos poiskati možnosti za ureditev nekaterih najbolj perečih 
vprašanj. 

Zaradi tega zbor v načelu podpira predlog zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije za leto 1967. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam razpravo o predlogu mnenja. Be- 
sedo ima poslanec Veljko Troha. 

Veljko Troha: Iz sredstev, ki naj bi bila letos dana iz sredstev 
gospodarske banke za gradnjo osnovnošolskega prostora, so bili navedeni tile 
objekti: šola v Kobaridu, šola v Lendavi in šola v Mirni na Dolenjskem. Ne 
vem, kakšni razlogi so za utemeljitev gradnje šole v Mirni na Dolenjskem, 
vendar vem, ker živim na Dolenjskem, da je veliko hujši problem na Dolenj- 
skem šola v Mirni peči. 

Predsednik Ivo Tavčar : To je vprašanje, ki sodi v neposredno odlo- 
čitev banke in Izvršnega sveta; zato ne vem, če je smotrno, da se tu že vnaprej 
izrekamo za to> ali ono šolo, razen tam, kjer ima republika neposredno soodgo- 
vornost. Ta pa se nanaša v navednem primeru samo na manjšinsko šolstvo. 
Zato soglašam, da bi bilo bolje, da izločimo Mirno in Kobarid in ostanemo 
samo pri Lendavi. 

15* 
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Jože Smole: Želel bi samo pojasniti, da je prišlo do tega predloga, 
ker so bile v razpravi omenjene vse tri šole. Mislim, da se bodo člani stalnega 
odbora strinjali z obrazložitvijo, ki jo je dal predsednik Tavčar in bi zato 
omenili samo šolo v Lendavi. 

Predsednik Ivo Tavčar: So še kakšne pripombe? Prosim, tovariš Mir- 
ko Tušek. 

Mirko Tušek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Oprostite, da se 
oglašam še enkrat. Spregledal sem, da v mnenju ni izrecno omenjeno priporo- 
čilo, ki ga vsebuje poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov in ki se nanaša na redno financiranje osnovnih dejavnosti zavodov, ki 
jih financira republiški šolski sklad. Odbor je bil namreč mnenja, naj bi tudi 
v letošnjem poslovnem letu imel sklad to možnost, da zagotavlja redne mesečne 
obroke za osnovno dejavnost visokošolskim in drugim zavodom. To vprašanje 
nam je uspelo v preteklem letu v redu rešiti in je izredno olajšalo poslovanje 
visokošolskih zavodov. Zato bi bilo prav, da bi to uspelo tudi v letošnjem piob- 
računu tako, da bi šolski sklad kolikor toliko redno dobival svoja sredstva. 
Potem seveda ne bo več problema, da bi morali obravnavati določene obvez- 
nosti vedno za nazaj, z zamudo več mesecev. 

V začetku letošnjega leta smo ponovno že dolžni več 100 milijonov dinarjev 
in če nam ne uspe rešiti tega problema zdaj, v nekaj mesecih, bomo drugo 
leto pred istim problemom: najprej bomo morali deficite poravnavati za nazaj, 
namesto da bi lahko redno poslovali in omogočali normalno delo visokošolskim 
zavodom. Zato predlagam, da bi se to priporočilo vneslo tudi v mnenje zbora. 

Predsednik Ivo Tavčar: Mislim, da bi bilo prav upoštevati to pri- 
pombo s tem, da bi jo razširili tudi na kulturni sklad. Oba sklada sta odgovorna 
za dejavnost nekaterih pomembnih ustanov in lanske izkušnje nedvomno- ka- 
žejo, da redno dotekanje denarja, pa čeprav ga je malo, prispeva k ugodnemu 
delovnemu ozračju v teh ustanovah. 

Besedo ima poslanka Darinka Šušteršič. 

Darinka Šušteršič: Ker sem s kobariškega področja, kjer bomo 
verjetno začeli gradnjo osnovne šole, bi rada, da bi se držali prvega predloga 
in napravili nek vrstni red gradenj. O osnovni šoli v Kobaridu sem že govorila, 
kako je hudo; začeli so že tudi zbirati samoprispevek v občinL Zdi se mi, da 
je bolj prav, če je tudi ta šola zapisana, kot pa samo osnovna šola v Lendavi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Mislim, da se nam je zdaj vendarle težko 
odločati, kateri šoli naj se dodelijo sredstva, ko nimamo pred seboj nobenega 
pregleda nad prosilci. Mislim, da je edino, kar se lahko sporazumemo to, da 
želimo, naj nam za prihodnjo sejo republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
oziroma Izvršni svet posredujeta poročilo o tem, kako so se sredstva doslej 
trosila, in kakšen je njun predlog ali morda tudi že sklep za prihodnje. 

Tovariš Rudi Čačinovič želi besedo. 

Rudi Čačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Jaz sem danes posredoval predlog glede intervencije pri gradnji osnovnih šol, 
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kakršen je predložen Izvršnemu svetu. Sem pa že vnaprej povedal, da ne vem, 
ali bo Izvršni svet predlog sprejel ali ne. 

Kar zadeva gradnjo osnovne šole v Mirni peči, naj povem, da ne gre za 
pomoto v predlogu, ta šola je med tistimi desetimi šolami, ki jih je svoječasno 
sekretariat kot najbolj nujne predvidel za gradnjo. 

Če mi dovolite, bi glede prebranega mnenja rad povedal, da se mi zdi, da 
nekatere stvari, ki so predložene, niso povsem točne in bi jih bilo težko sprejeti 
glede na pojasnila, ki smo jih danes dali v imenu Izvršnega sveta. 

Mislim, da je dal predstavnik Izvršnega sveta, tovariš pomočnik republi- 
škega sekretarja za finance glede trditve, da niso pokrite nekatere obveznosti 
za osnovne šole, odgovor, da so sredstva za obveznosti, ki smo jih svoječasno 
prevzeli, v predlogu proračuna predvidena. 

Glede doma v Logatcu in zavoda za gluhonemo mladino smo pojasnili, da 
je prišel šele en predlog pred Izvršni svet, drugega pa še niti formalno ni. Zato 
je najbrž težko klicati Izvršni svet na odgovornost. 

Glede visokih in višjih šol, mislim, da je bilo nekaj dobre volje že, doslej 
pokazane, in smo imeli več primerov, ko so bile plače pravočasno zagotovljene, 
čeprav republiška uprava plač tedaj še ni dobila. Mislim, da se je letos še 
manj bati, saj smo vsi priporočali, da imajo visokošolski zavodi tudi sedaj 
prednost pri proračunskih sredstvih. Od 1. julija naprej pa se bodo ta sredstva 
tako delila direktno z žiro računa republiške skupnosti. Torej bodo ta sredstva 
dotekala enakomerno. 

Sicer nimamo konkretnih predlogov za spremembo teksta mnenja, zdi pa 
se mi, da so nekatere stvari nekoliko preveč pesimistično napisane. Morda, bi 
bilo koristno preformulirati nekatere ugotovitve v tem smislu, da zbor sprejema 
na znanje obvestila in zagotovila, ki so bila dana v zvezi z zagotovitvijo sred- 
stev za izpolnitev pogodbenih obveznosti in za vzdrževanje začetih gradenj; 
mislim, da bi to lahko ugotovili. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Jože Smole. 

Jože Smole: Jaz se osebno ne strinjam, da bi še spreminjali prebrano 
mnenje. Zavračam očitek, da je karkoli v njem pesimistično postavljeno. 

Kar zadeva gradnjo osnovnega šolstva, smo samo poudarili tisto, kar smo 
že prej večkrat govorili, namreč da je treba izpolniti obveznosti, ki so bile že 
sprejete in da se mora vztrajati na izpolnitvi teh obveznosti. 

Tudi glede Logatca mislim, da je mnenje v soglasju z obrazložitvami, ki 
so jih danes dali predstavniki Izvršnega sveta in predstavnik sekretariata za 
finance, take tudi tu ne gre za nobeno divergenco. 

V skladu s celotno razpravo, ki smo jo danes vodili, je tudi to, da opozo- 
rimo na zavarovanje ustavljenih del na visokošolskih objektih; pri, tem pa nismo 
šli dlje v konkretno^ obravnavo, kako to zagotoviti, ampak smo smatrali, da 
je dovolj na to opozoriti. 

Zaradi tega smatram, da sedaj ne moremo ponovno,spreminjati formulacij. 

Predsednik Ivo Tavčar: Slišali ste mnenje predsednika stalnega od- 
bora; dajem predlog mnenja, kot je bil predložen, z dodatnimi obrazložitvami, 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pred- 
logu zakona o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih 
umetnikov. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet, ki je sporočil, da bo ustno obraz- 
ložitev dal tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V samem začetku bi rad opozoril, da gre sicer za nov zakon, da pa v resnici 
ne gre niti za novo načelo niti za novo obveznost republike. Predloženi zakon 
samo zelo jasno in določno opredeljuje vlogo republike pri socialnem zavarova- 
nju samostojnih umetnikov in njen prispevek v ta namen natanko in nedvo- 
umno določa. 

Sioer pa je naša družba začela že leta 1952 postopoma vključevati v socialno 
zavarovanje tudi svobodne umetnike kot pomembne tvorce kulturnega razvoja 
in napredka. Sprva so bili socialno zavarovani književniki, nato filmski umet- 
niki, leta 1955 pa je bilo uvedeno kompleksno socialno zavarovanje za vse veje 
samostojnih umetnikov, razen odrskih; zanje je bilo zakonito socialno zava- 
rovanje urejeno šele leta 1961. 

Prispevkov za socialno zavarovanje niso plačevali umetniki sami, ampak 
so se plačevali iz davka od avtorskih honorarjev. Temeljni zakon o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti je razveljavil tak način financiranja socialnega 
zavarovanja samostojnih umetnikov; zato je lani in predlani prispevek za 
socialno zavarovanje samostojnih umetnikov pokrila v celoti republika iz svo- 
jega proračuna. 

Glede na to, da republika prosto razpolaga s svojimi sredstvi in jih samo- 
stojno razporeja na republiški proračun in republiške sklade vsako leto, menimo, 
da bi bilo smotrno, če se takšna obveznost republike predvidi vnaprej z zako- 
nom. To terja tudi sam zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR 
Sloveniji, ki določa, da se smejo iz dohodkov republike financirati samo tiste po- 
trebe, ki so predvidene in določene z zakonom kot obveznost republike. Sočasno 
pa takšna zakonska ureditev omogoča tudi določeno gotovost samostojnim 
umetnikom pri urejanju socialnega zavarovanja in pri zagotavljanju prispevka 
republike v ta namen. 

V prid taki ureditvi, po kateri naj republika sodeluje pri socialnem zavaro- 
vanju samostojnih umetnikov s svojim prispevkom, govori več razlogov. Prvič, 
takšen prispevek je republika dajala že doslej; drugič, podobno ureditev imajo 
tudi v drugih republikah; in tretjič, takšna vloga republike je povsem v skladu 
z ustavo, ki nalaga republiki skrb za napredek kulture in kulturnih prizadevanj 
slovenskega naroda. Republika naj torej sodeluje pri ustvarjanju pogojev za 
uspešno delo kulturnih delavcev; eden teh 'pogojev pa je nedvomno tudi ure- 
jeno socialno zavarovanje samostojnih umetnikov. 

Predloženi zakon torej določa, prvič, da republika iz svojih proračunskih 
sredstev daje prispevek za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, drugič, 
višino zneska celotnega prispevka, in tretjič, kako se sredstva uporabljajo. 
Znesek je pri tem jasno določen glede na število samostojnih umetnikov, ki jim 
je priznano svojstvo zavarovanca, glede na veljavne stopnje osnovnih prispev- 
kov za socialno zavarovanje in upoštevaje znesek 800 dinarjev kot enotno naj- 
nižjo osnovo za vse samostojne umetnike — zavarovance. 

Glede na to, da je po predlogu zakona eden od kriterijev za določitev 
vsakoletnega prispevka republike število samostojnih umetnikov, ki jim je 
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priznano svojstvo zavarovanca, bo potrebno v prihodnje posvetiti posebno po- 
zornost načinu priznavanja tega svojstva. V ta namen je gradivu priložen tudi 
osnutek uredbe Izvršnega sveta, s katero se imenuje posebna republiška komi- 
sija za ugotavljanje svojstva samostojnega umetnika — zavarovanca. Vsekakor 
bo komisija morala posvetiti posebno pozornost merilom, po katerih bo prizna- 
vala svojstvo umetnika, kriterije pa bo morala zaostriti in jih na novo obliko- 
vati. Po- istih merilih bo morala komisija presoditi tudi sedanji seznam upravi- 
čencev in ga ustrezno korigirati. 

Predlog zakona tudi določa, da se v republiškem proračunu določen znesek 
nakaže republiškemu zavodu za socialno zavarovanje, ki ga uporabi sporazumno 
z umetniškimi društvi, ki so podpisniki pogodb o izvajanju socialnega zavarova- 
nja samostojnih umetnikov. Takšna ureditev je 'docela v skladu z načelom, da je 
urejanje socialnega zavarovanja predvsem zadeva samostojnih umetnikov sa- 
mih in njihovih strokovnih društev. 

Pač pa zakon uvaja glede na že sklenjene pogodbe novost, da republika ne 
pokriva v celoti prispevka za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, pač 
pa da samostojni umetniki participirajo z lastnim deležem pri plačevanju pri- 
spevkov za socialno zavarovanje. 

Predložena ureditev načeloma izhaja iz naloge republike, da podpira umet- 
niška prizadevanja, hkrati pa obveznost republike za ta namen jasno in natanko 
določa. Prispevek republike bo vsako' leto posebej določen v proračunu in bo 
tako Skupščina SR Slovenije imela vselej možnost, da presodi upravičenost vi- 
šine sredstev glede na predložene kriterije. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Iz navedenega izhaja, da je predlagani zakon 
povsem v skladu z zakonom o finaciranju družbeno-političnih skupnosti kakor 
tudi z ustavnimi nalogami republike, da se ujema tudi s prizadevanji po jasnem 
izoblikovanju vseh republiških obveznosti po zakonski poti in da pomeni tehten 
ukrep pri reševanju enega izmed perečih probelmov pri ustvarjanju pogojev za 
samostojnejše snovanje umetnikov. 

Zato predlagm, da zakonski predlog podprete. 

Predsednik Ivo Tavčar: Predlog je obravnaval naš stalni odbor in 
o tem predložil poročilo. Začenjam razpravo. Besedo ima poslanec Avgust 
Vižintin. 

Avgust Vižintin: Tovarišice in tovariši poslanci! Ureditev social- 
nega zavarovanja za samostojne umetnike se po mojem mnenju že predolgo vle- 
če in predolgo zatika tudi v sami Skupščini. Mislim, da je prav, da so' vsi, ki so 
govorili, lahko povedali to, kar so mislili o problemu. Marsikaj je bilo izrečenega 
na sejah, še več pa izven sej. To so bile najrazličnejše sodbe in pripombe, od 
takih, da naj si vsak umetnik v celoti plača sam socialno zavarovanje, do- dru- 
gih skrajnosti. Toda medtem, ko smo o tem govorili, smo pustih umetnike v 
negotovosti. Nekateri so iskali službe, nekateri so jih tudi dobili; vendar je bil 
učinek prav gotovo slab: umetnik je šel v službo zaradi službe in plače oziroma 
socialnega zavarovanja, trpelo pa je delovanje na njegovem umetniškem pod- 
ročju. 

Ob tej razpravi sem bil vedno bolj prepričan, da se nobena stvar ne da 
kar preko noči obrniti na glavo brez škodljivih posledic, najmanj pa na kul- 
turnem in umetniškem področju. Skupščina in Izvršni svet bosta morala tudi 
v prihodnje bedeti nad temi stvarmi, če hočemo karkoli pomembnega doseči na 
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umetniškem področju. Tu ne bi govoril o najrazličnejših problemih umetnosti 
v socialistični družbi ali o umetnosti pri majhnem narodu; o tem je bilo veliko 
povedanega. Tudi ne mislim, da mora republika avtomatsko plačati v celoti 
socialno zavarovanje, vedno in vsem umetnikom, ali vsem, ki hočejo biti umet- 
niki. Vendar pa sem prepričan, da skrb "Skupščine za umetniško področje ne 
sme prenehati. Vedeti moramo, -da je za našo družbo umetniška ustvarjalnost 
zelo pomembna; ta se pa ne rodi kar sama od sebe. Ce ji lahko karkoli poma- 
gamo, potem ni škoda teh sredstev. Z raznimi govoricami o velikih zaslužkih 
naših umetnikov in o tem, da je polno umetnikov, ki niso umetniki, pa hočejo 
pomoč od republike, ne moremo rešiti problemov. Pomagamo lahko le s trdno 
odločnostjo, da podpremo povsod, kjer lahko kaj zraste. Vsega se ne da pre- 
računati v denar, najmanj pa na tem področju. 

V razpravi o statusu oziroma socialnem zavarovanju samostojnih umetnikov 
je ponovno prišla do izraza že več let stara misel, da bi bilo smiselno tudi v 
prihodnosti posebej urediti dotok sredstev v ta namen. Nekatere izmed nas 
stalno moti dejstvo, da se davki do avtorskih honorarjev stekajo v redni pro- 
račun, iz katerega se potem odreže kos kot pomoč umetnikom. Ali ne bi bilo 
bolj v skladu z našim družbenim razvojem zajeti te dohodke in morda še kakšne 
ter jih združiti v poseben sklad, ki naj potem skrbi za ta razna vprašanja 
umetnikov in umetniške ustvarjalnosti? Taka ureditev bi v marsičem dala dobre 
rezultate. 

Ker sem slišal, da se tudi tak zakon, kot je danes predložen, zatika v dru- 
gih odborih, sem premišljal tudi o tem, kakšne pravice ima naš zbor pri tem. 
Ali niso to neke dolžnosti, o katerih bi morali mi kvalificirano sklepati, pa ne 
moremo? Imamo samo posvetovalni glas. Večkrat smo postavili te probleme že 
na dnevni red; na zadnjem zboru smo celo s podpisi izsilili dnevni red, ki je 
vseboval problem samostojnih umetnikov. Kljub temu pa te stvari ne moremo 
do kraja rešiti. Nekako sram me je kot člana zbora, da naš zbor ni mogel kaj 
temeljitega storiti, da bi se stvar pravočasno premaknila iz mrtve točke. 

Predsednik Ivo Tavčar: Obvestiti vas moram, da je glede na to, da se 
obravnavano vprašanje smatra kot vprašanje, ki. ima proračunski značaj, pri- 
stojen Organizatijsko^politični zbor; tudi v Republiškem zboru je matični odbor 
za to vprašanje finančni odbor; ta je v načelu zavrnil predlog zakona, medtem 
ko je odbor Organizacijsko-političnega zbora predlog zakona sprejel z nekate- 
rimi kritičnimi pripombami. Zato bi bilo zelo smotrno, da naš zbor, če že ni v 
stanjiu, da soodloča, vsaj posreduje dobro utemeljeno mnenje, ki naj gre potem 
na pristojna zbora, to je, na Republiški zbor in Organizacijsko-politični zbor. 
Zato bi bilo koristno, da se še kdo oglasi, da bi potem na temelju poročila in 
razprave stalni odbor pripravil predlog mnenja, ki bi ga sprejemali pozneje. 

Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala popoldne ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Ker še ni pripravljeno mnenje k predlogu 
zakona o socialnem zavarovanju umetnikov, lahko še nadaljujemo razpravo v 
zvezi s to točko dnevnega reda. Ali želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, pre- 
kinjam to točko in jo bomo nadaljevali, ko bo odbor predložil osnutek mnenja. 



34. seja 233 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada 
SR Slovenije za šolstvo za leto 1966. 

Spremembe finančnega načrta ste dobili. Obravnavala sta jih naš stalni 
odbor in zakonodajno-pravna komisija. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) 

Če ne, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju k spre- 
membi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1966 na glaso- 
vanje. Kdo je za, prosim, da dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala 
lepa! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Ne.) 

Potem prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na razpravo 
o stanju in problemih kinematografije na Slovenskem. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli informacijo skupščinske 
komisije za družbeno nadzorstvo o problematiki filmske proizvodnje v Slo^- 
veniji, teze za zvezne predpise s področja filma in poročilo našega začasnega 
odbora za kulturne dejavnosti. Izvršni svet je sporočil, da bo pri tej točki dnev- 
nega reda sodeloval v razpravi tovariš Radko Polič, pomočnik republiškega 
sekretarja za prosveto in kulturo. Začenjam razpravo. 

Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Vladimir Koch, kot gost. 

Vladimir Koch: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Med številnimi vprašanji, ki jih obravnavamo ob pripravah za novi zakon o 
filmu, nas prav gotovo najbolj zaposluje misel, kako v bodoče urediti filmsko 
proizvodnjo, da ne bo več doživljala zastojev, kako jo razvijati, da ne bo kar 
naprej v finančnih škripcih, kaj bi bik> treba ukreniti, da filmska proizvodnja 
ne bi imela več značaja efemerne, občasne aktivnosti, s katero se ukvarjajo le 
nekateri zanešenjaki, kako ji pomagati, da bo končno postala profesionalno za- 
nesljiva in kulturno' vsestransko pomembna kulturna panoga s trdim, delovnim 
načrtom, ki se ne bi smel preveč izpreminjati. 

Odgovor na to vprašanje se je zadnje čase že izčistil v nazoru o stalni pro- 
izvodnji, v prepričanju, da ni mogoče rešiti skoraj nobenega našega filma brez 
nepretrgane proizvodnje in da je mogoče odpraviti mnogo težav, če takšno pro- 
izvodnjo lahko zagotovimo. Poudarjeno je bilo, da lahko le z dovolj bogatim 
repertoarjem domačega filma zanesljivo zaposlimo kapacitete naše tehnične 
baze, ki jih je doslej neuspešno skušala pokrivati s sodelovanjem tujih pro- 
ducentov, saj je bila domača proizvodnja preskromna za ta namen. Samo z 
večjo proizvodnjo lahko obdržimo pri, filmu tehnično osebje, ki je že dokazalo 
svojo visoko strokovnost, in ki že začenja odhajati na druga področja ali v 
inozemstvo. Razen tega pa lahko le kontinuirana proizvodnja omogoči razvoj 
našega filma kot umetnosti. O tem nekaj kratkih besed. 

Danes najbrž ni treba več dokazovati, da ni mogoče doseči resnega umet- 
niškega razvoja in afirmacije našega filma doma in v inozemstvu s proizvodnjo 
le enega ali dveh celovečernih filmov na leto, in to tudi v primeru, če bi imeli 
na voljo najboljše scenarije, kar jih zmoremo, in če bi jih realizirali najbolj 
nadarjeni režiserji. Celo v takšnem optimalnem primeru bi zaprli pot mladim 
režiserjem in s tem zavrli organski razvoj. Od režiserja, ki ne dela stalno pri 
filmu, ne moremo pričakovati niti tega, da bi se izpopolnil strokovno in tehnično, 
kaj šele, da bi v okviru tega znanja razvil svoj osebni umetniški izraz. Namesto 
profesionalnosti nastopi v takšnem primeru polprofesionalnost z vsemi nevar- 
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noistmi, ki so zvezane s tem; namesto normalnega razvoja onemogočanje razvoja, 
namesto osebnega stila, ki se lahko izoblikuje le s stalnim delom, odsotnost 
stila in končno namesto navezanosti na film postopno prihajanje na druga pod- 
ročja, zapuščanje filma. 

Motili pa bi se, če bi mislili, da je takšen pač normalni proces selekcije. Ne, 
film zapuščajo* tudi najbolj sposobni ljudje, tisti, ki laže kot drugi najdejo 
zaposlitev drugod. Mladi pa ne prihajajo v zadostnem številu — nekatere stroke 
so brez naraščaja — ker v današnjih pogojih kinematografija ne zagotavlja 
kruha oziroma ga stalno daje le majhnemu, premajhnemu številu filmskih 
delavcev. V tem trenutku ostaja brez dela večina režiserjev in snemalcev. 
Filmska stroka v vseh svojih vejah je, poklicno vzeto, brez perspektive. 

Potemtakem je prvi pogoj za nadaljnjo, trdnejšo organizacijo naše filmske 
proizvodnje takšen organizacijski princip, ki bo zagotavljal: 

— redno delo afirmiranim ustvarjalcem in tehničnemu kadru, 
— redni dotok mladih ljudi vseh strok in v zvezi s tem, 
— organizirano — kolikor še ni —- šolsko pripravo za vse stroke. 
Gre torej kot pri drugih umetnostnih panogah za življenjski ritem celotne 

kinematografije, za že prej omenjeni organski razvoj, ki je osnova slehernega 
resnega prizadevanja na kateremkoli področju našega življenja. In tu ni samo 
vprašanje stalnega dela, je še nekaj važnejšega: možnost stalnega soočanja, 
medsebojne primerjave, in živi tekmovalni duh, ki najbolj pomaga k napredku. 

Pa tudi mimo teh razlogov je za kinematografijo značilno, da se ne počuti 
dobro v preozkem okviru možnosti, ki jih nudi ekonomski in kulturni potencial 
naroda. Filmsko razviti narodi posnamejo veliko filmov, več kot bi pričakovali 
glede na pomembnost njihove literature in drugih umetnosti in na njihovo 
splošno kulturno raven. Če nimajo na voljo dovolj umetniško pomembnih sce- 
narijev, se zatekajo v žanrske filme, oslanjajoč se na svojo kulturno zmogljivost 
v najširšem smislu. Le pri, večji proizvodnji je lahko računati tudi na medna- 
rodna umetniška priznanja in na uveljavljanje domačega filma v tujini. Zato 
drugi narodi stremijo k čimvečji proizvodnji in si prizadevajo, da bi uveljavili 
svoj film mednarodno kot dokaz svoje kulturne zmogljivosti in ne nazadnje tudi 
kot propagando za svojo deželo, za njene poglede na svet. 

V vzdušju stalnega dela in medsebojnega tekmovanja se talentirani ustvar- 
jalci lahko razvijajo, hkrati pa se razvijajo tudi vse pomožne stroke filmskega 
dela. Samo v takem vzdušju bo kinematografija vzcvetela in ne stagnirala. In 
zakaj bi tedaj Slovenci na tem kulturnem področju tudi ne dosezali prav tako 
velikih uspehov, kot so jih že dosegli v drugih tradicionalnih umetnostnih pa- 
nogah. Zakaj bi dvomili, da bi z afirmacijo našega filma v tujini ne dobili 
nazaj vse večji del vanj vloženega denarja, ki ga bo treba tudi po mnenju 
komisije, ki je predložila poročilo, s previdnostjo, vendar stalno* vlagati v to 
pomembno kulturno dejavnost. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Prosim, besedo ima tovariš Dušan 
Povh. 

Dušan Povh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Društvo slovenskih filmskih delavcev, ki sem mu predsednik, ni utegnilo zaradi 
kasne dostave poročila sklicati plenuma in na njem pretresati poročilo v po- 
drobnostih. Zaradi tega govorim brez ustrezne poverilnice, ki pa bi bila v tem 
primeru zgolj formalnost. 
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Poročilo o obravnavanju kinematografije v Sloveniji navaja že v samem 
uvodu, da je začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti 
pri sestavljanju upošteval predvsem ugotovitve skupščinske komisije za druž- 
beni nadzor, ki je lani analizirala razmere in probleme v naši filmski proiz- 
vodnji. Te ugotovitve, publicirane v »Ekranu«, kasneje večkrat citirane, večina 
članstva dodobra pozna. Dalje meni, da so v zadnjih letih najboljša, najstvar- 
nejša analiza situacije na filmskem področju, in kar je verjetno še važnejše, 
članstvo enotno podpira ugotovitve in zaključke navedene v petem poglavju. Zal 
pa je tudi v tem članstvo enotnega mnenja, da se zaključki izvajajo prepočasi 
in tudi nedosledno. 

Filmski delavci menijo, da so zaključki skupščinske komisije za družbeni 
nadzor v podrobnosti izdelana navodila za ukrepanje, medtem ko je poročilo, 
ki je pred nami, brez potrebe umik na načelna, vendar v celoti tudi sprejemljiva 
stališča. Če se omejim le na področje proizvodnje, ki ga je sicer težko ločeno 
obravnavati, predvsem zaradi sistema financiranja kinematografije, prosim v 
imenu društva slovenskih filmskih delavcev ta zbor, da podpre predvsem na- 
slednja stališča in ugotovitve poročila: Da se ohrani v Sloveniji tehnična baza 
in je za to najti ustrezno rešitev, da je filmski proizvodnji potrebna tudi naprej 
družbena pomoč in da jo je potrebno zato tudi v bodoče subvencionirati, da bi 
bilo smotrno spremeniti ah sprejeti nekatere predpise, ki veljajo za kinemato- 
grafijo na področju kreditiranja in gospodarjenja. In končno, da bi pri obli- 
kovanju novih zveznih predpisov in zakona o filmu upoštevali načela in težnje 
za razvoj kinematografije v posameznih republikah in zato nekatere zvezne 
pristojnosti odpraviti v korist republiških. Čimprejšnja uveljavitev teh stališč 
bo pomagala slovenskemu filmskemu producentu iz trenutnih zagat. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Ostoj Turna. 

Ostoj Tuma: Da se predstavim, nisem Tuma od Triglav filma, ampak 
Tuma od kinematografskega podjetja; pri Triglav-filmu je brat. Jaz torej za- 
stopam predvsem obiskovalce kinematografov in bom zato morda nekoliko dru- 
gačnega mnenja, kot so moji predgovorniki, oziroma tudi, kot je napisano v 
tezah o filmu. 

Predvsem želim poudariti, da so informacije žal enostranske, ker niso upo- 
števale izkušnje, ki jih imajo s proizvodnjo filmov tudi kinematografska pod- 
jetja in podjetja za promet s filmi. 

Prve pripombe smo lahko dali 6. februarja na zadnji seji začasnega odbora 
za kulturne dejavnosti, ki pa so bile doslej manj upoštevane. Iz samih informacij 
izhaja razveseljiva vest, da so 'tisti, ki so leta 1952 začeli sicer nehote podirati 
slovenski film, vendarle izpregledali in danes vidijo rešitev slovenskega filma 
le v enem združenem podjetju. Nikoli ne bo zadosti poudarjeno, da je bilo 
drobljenje slovenskega filma na tri dele usodno in da je za proizvodnjo po- 
trebna enotna organizacija, ki sloni na ekonomiki, dobri tehniki, dobri organi- 
zaciji proizvodnje ter v vključevanju v mednarodni trg. 

Producentske skupine, ki jih teze za nove predpise o filmu postavljajo v 
ospredje, imajo poleg nedvomno dobrih strani tudi še to močno senčno stran, da 
obstoji nevarnost za nenačrtnost in brezperspektivnost. Prepričani smo bili in 
smo še, da nastanejo sinopsisi, dialogi, scenariji, snemalne knjige, triki, filmske 
zvezde, reproduktivni režiserji, filmska publicistika in tako naprej, sami od sebe, 
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brez producentske organizacije in lovcev na talente, brez dramaturgije, ki ra- 
zume okus gledalcev in brez iskanja tem, ki so za občinstvo sprejemljive. No- 
bena stvar ne nastane sama od sebe, zato brez močne stalne producentske orga- 
nizacije slovenski film ne bo uspeval. Producentska grupa pa se sestane ad hoc, 
recimo za proizvodnjo enega filma in nadaljnja usoda podjetja z osnovnimi 
sredstvi takšno producentsko skupino kaj malo zanima. 

Za osnovna sredstva in za vse potrebne atribute mora skrbeti neka dobro 
organizirana delovna skupina, če hočemo, da bodo stvari tekle, kot sem jih prej 
navedel. 

V novejšem času opazno prodirajo na površje spoznanja, da se slovenski 
film v zaprtem krogu in ozkem domačem trgu ne bo razvijal niti kvalitetno 
niti kvantitetno, in da bo poleg tega nesorazmerno drag. 

Mnenje, naj bo domači trg, to je gledalec, domala izključen kot arbiter 
proizvodnje, je nesmiselno, saj on s svojo prisotnostjo ali odsotnostjo^ zelo jasno 
izrazi svoje mnenje o vsakem filmu. Ta pomen dobro poudari informacija na 
8. strani v drugem poglavju, ko ugotavlja, da je družbena pomembnost filma 
problematična, če število obiskovalcev filma ne doseže določenega minimuma. 
Zal ugotavljamo, da so to filmi, ki na tridnevnem programu, to se pravi na 9 
ali 12 predstavah, dosežejo obisk pod 400 gledalcev. Cineasti se navdušujejo nad 
novim valom, ki je pričel s pretirano ambicioznimi in za širšo publiko le malo 
razumljivimi filmi. ,V Franciji in Švedski je novi val povzročil hudo krizo v 
filmski proizvodnji, ker so gledalci množično' obrnili, hrbet filmskemu ekranu. 
Prav obratno pa se je zgodilo v sosednji Italiji, kjer se je film ob podpori države 
nesluteno razvil. Danes proizvaja Italija letno do 200 filmov in. je edina dežela, 
ki je prebrodila filmsko krizo. Danes priznavamo italijanskemu filmu visoko 
umetniško raven, kljub dejstvu, da ne izkazuje niti 10 °/o filmov z avtorsko- 
umetniškimi ambicijami. Vsi drugi so zabavni filmi, pa čeprav žanra »il pirata 
nero, il dolaro bukato« in drugega, vendar vsi ustvarjajo filmsko atmosfero, brez 
katere tudi ni dobrega filma. V Italiji dobi vsak film, tako čisto domači, kot 
koprodukcijski in celo koparticipacijski 13°/o državne podpore. 

Reproduktivna kinematografija in z njo ves film živi od gledalcev; to pa 
dobršen del filmskih ustvarjalcev ne priznava in razglaša tako imenovani 
avtorski film za edino zveličaven. Značilne za velik del filmskih avtorjev in tudi 
filmskih publicistov so besede, ki jih je izrekel eden od promitentov domačega 
filma. Te misli citiram iz revije »Ekran« št. 35, 36, stran 349, kjer je zapisano: 
Vatroslav Mimica: »O filmski ustvarjalnosti«. 

Če osvetlim značilnost tega članka, mi boste morda očitali, da sem eno- 
stranski, vendar bom vseeno citiral. 

»V filmu, umetnosti našega časa, pa se pojavlja še posebno vprašanje; film 
še vedno ni popolnoma avtorski in osebni kompleksni problem, ampak je ob- 
enem tudi blago, proizvodnja nečesa, kar mora biti prodano, kar stane. Film 
kot umetnost se torej vključuje v mehanizem industrije in trgovine. Ta indu- 
strijski del kinematografije neprestano 'pritiska na moralo avtorjev, da popu- 
ščajo publiki. Saj poznamo tudi tako imenovani tip filma za publiko, poznamo 
celo trditev, da je take vrste film demokratičen, napreden in predvsem primeren 
za našo socialistično družbo, ki si prizadeva za demokratizacijo človeških odno- 
sov. Moje globoko prepričanje pa je, da vsebuje takšen koncept filma, delati 
film za publiko, ogabno, skrajno grdo potezo nekakšnega aristokratizma. Vpra- 
šujem se, kdo sem in od kod imam moralno pravico, da se imam za pametnej- 
šega, razumsko višje bitje, živeče na Olimpu, ki se mora, če hoče dobiti stik 
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s publiko, spustiti med množico, med rajo in znižati svoja merila, če naj ga 
razumejo.« 

To je napisal eden od naših prominentnih režiserjev. Posledica takega 
gledanja filmskih avtorjev so pri nas postale očitne, obisk domačega filma 
pada katastrofalno. Od leta 1964, ko smo bili navajeni, da je obisk slovenskega 
filma stalno presegal številko 50 000 — Ne joči Peter 52 000, Kekec 76 000, Samo- 
rastniki 70 000 in tako naprej in to pri prvem predavanju v Ljubljani seveda — 
število gledalcev pada in s težavo dosegamo 15 000 obiskovalcev. Niso pa redki 
filmi, ki si jih v teh dneh na 12 oziroma 9 predstavah ne ogleda niti 1000 ljudi. 
Rdečo luč, obešeno na repu, predstavlja makedonski film, »Dnevi preizkušnje«, 
s 373 gledalci. Da si pri takem obisku kinematografi želijo boljšega domačega 
filma, je več kot jasno. Nesmotrna zaščita domačega filma, ki danes še velja 
in za katero se zavzemajo predvsem slabi avtorji, prej odbija kakor pa pri- 
vablja obiskovalce v kino, saj ni nič bolj poraznega za gledalca, kot zevajoča 
praznina pred njim, pogojena z abotno zaščito, ki ne razlikuje dobrega od 
slabega filma. Eno pa je gotovo, obiskovalcev ne moremo za ušesa vleči v kino. 

Spričo položaja, ki nastaja, bo morala Skupščina zavzeti določeno stališče, 
ali, naj upravni odbor sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov 
le pokriva izgubo slovenskega filma, torej dobrega in slabega, ali pa naj 
pospešuje proizvodnjo le dobrega, poudarjam slovenskega filma, ker bomo le 
z dobrim slovenskim filmom podprli tudi dober jugoslovanski film. Imam v 
mislih »Sovražnika«, ki ga je financiral naš sklad, ki pa zame ni slovenski film, 
ker razen enega igralca ni bilo v njem nič slovenskega. Ce imamo sklad aR 
Slovenije, sem potem toliko lokal patriot — zaradi mene lahko rečete tudi, da 
sem šovinist —, da je sklad namenjen predvsem slovenskemu filmu. 

V prvem primeru pokrivamo vsekakor izgubo, ne glede na kvaliteto; izmi- 
slimo si nek finančni ključ in delimo družbena sredstva vnaprej eventualnim 
kandidatom. V drugem primeru, to se pravi, da podpiramo kvalitetni film, 
pa nagrajujemo lahko samo dobre dosežke po vnaprej določenih merilih. Pri 
tem pa nikakor ne smemo prezreti gledalcev. Danes si res še ne moremo 
privoščiti takega luksusa, da gremo mimo večine in da delamo filme samo 
za ožji krog obiskovalcev. Statut in pravilnik sklada moramo poleg tega prila- 
goditi tudi ekonomizaciji filma, seveda do pametne mere, ker moramo vendar 
že enkrat izkoreniniti trdno zasidrano prepričanje filmskih avtorjev, da je 
družba dolžna kriti vsak primanjkljaj in da mora avtor delati brez osebnega 
rizika ne glede na dosežek. 

Ob koncu naj popravim še zmotno mnenje, da so cene kinematografskim 
vstopnicam prenizke. Mogoče je to veljalo še pred dvema letoma. Danes to ne 
drži več. Občinske skupščine so režim glede vstopnine liberalizirale in so cene 
zato že dosegle gornjo mejo. Vpliva reforme pa tudi ne smemo zanemariti. 
Denarja je manj, in obisk je v zadnjih treh mesecih padel za 12 °/o, kar je 
katastrofalna številka, ki je ne moremo več jemati le za prehoden pojav, marveč 
moramo z njo računati. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo prosim? Tovariš dr. Avguštin Lah. 

Dr. Avguštin Lah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Začasni odbor za kulturne dejavnosti, je precej dolgo razpravljal o teh proble- 
mih, preden je mogel pripraviti poročilo za naš zbor. In kot ste mogli videti 
iz gradiva, ki ga je predložil skupščinski odbor za družbeno nadzorstvo in iz 
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poročila našega odbora, je začasni odbor z kulturne dejavnosti, zajel vsa področja 
slovenske kinematografije. Zavzel je tudi stališča do zveznih tez o filmu Zavoljo 
tega je prav, da pozorno proučimo poročilo začasnega odbora, predvsem zato, 
ker smo predlagali, da tudi zbor zavzame stališča do zveznih tez in opozorimo 
zvezne organe na razmere pri nas in na pogoje, v katerih se lahko kinemato- 
grafija na Slovenskem razvija naprej. Zato so v tem/ poročilu konstatacije 
in stališča, ki bi jih mogli strniti tudi kot naše zaključke pri obravnavanju 
predpisov za .področje filma in pri urejevanju razmer najprej na področju 
proizvodnje filma in potem na združevanju teh področij. Zato mi dovolite, 
da se ob tem poročilu še posebej oglašam. 

Osnovne karakteristike slovenske kinematografije lahko opišemo z nekaj 
pridevniki. Imamo po obsegu skromno domačo proizvodnjo, ki si, še ni utrla 
dovolj zanesljive ali trdne poti na tuj trg; samo domači trg pa je premajhen, 
da bi jo vzdrževal. Zelo skromen je tudi republiški sklad, ki zmore letos na 
primer sofinancirati komaj tretjino ne preveč zahtevnega filma. Proizvodnja je 
bila razdrobljena na tehnično bazo in še dve podjetji za proizvodnjo filmov. 
Brez izredne družbene pomoči se bo težko ohranila, čeprav so med podjetji 
velike razlike, in nekatera, kot ste videli iz poročil, so v resnih težavah. Še 
najbolj je urejeno nabavljanje tujih in domačih filmov, to je promet s filmi 
in oskrbovanje kinematografske mreže s filmi. Naši kinematografi pa se ne 
morejo sami dobro vzdrževati in ne morejo zbrati dovolj sredstev za nujno 
potrebno modernizacijo. Seveda tudi nimajo sredstev za podporo filmske pro- 
izvodnje. Namenoma sem strnil te značilnosti našega filma, ker zelo jasno 
kažejo, kaj nam preostane. 

Prvič, menim, da je potrebna integracija sredstev in kadrov. S tem bi 
mogli celotno jedro kinematografije na Slovenskem združiti v eni sami organi- 
zaciji. Gospodarska konkurenca pri tako skopih možnostih ni uresničljiva v 
tem smislu, da bi imeli lahko celo vrsto podjetij, ker jih praktično ne moremo* 
vzdrževati, pač pa bi morali dosledno uveljavljati načela gospodarnega poslo- 
vanja. Prva faza integracije bi mogla biti ustanovitev nekakšne filmske poslovne 
skupnosti, ki bi zajela podjetja Viba film, Triglav film, Vesna film, televizijo 
in , skupnosti kinematografov. Naloge take posebne skupnosti bi bile, urediti 
tehnično bazo, kajti informirani ste, da je to sedaj vprašanje, nadalje zasno- 
vati enotno proizvodnjo, usmeriti opravljanje uslug tujim naročnikom in kopro- 
dukcijsko dejavnost, skrbeti za uspešnejši prodor domačega filma v svet, še 
naprej uspešno razvijati promet s filmi in razviti akcijo za modernizacijo 
kinematografov. Naj ponovim, da gre za stabilizacijo domače proizvodnje, 
njeno usmeritev na tuj trg in za organizirano kinofikacijo in predvajanje 
filmov. Takšna integracija bi mogla biti tudi most za odpravljanje nasprotij 
in težav. Vpliva naj na zavest, da smo organizirana družba in da je tudi v 
filmski proizvodnji treba dosledno uveljaviti načela družbene reforme. 

Drugič, naš filmski sklad je zelo skromen in je bil prejšnja leta večji. 
To leto najbrž ne bo mogoče dobiti več sredstev, v prihodnje pa bi bilo nujno 
za proizvodnjo filmov in za kinofikacijo nameniti pomembnejša sredstva. Sklad 
za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov naj s programskim kon- 
ceptom in politiko spodbuja nakazani razvoj kinematografije, nagrajuje pa 
predvsem uspešno delo, kot je to opozoril že odbor za kulturne dejavnosti. 

Tretjič, pri iskanju vzrokov težav večkrat omenjajo televizijo. Od nje 
pri obvezni naročnini terjamo tudi kar najboljši program in so filmi vseh 
zvrsti nujen sestavni del njenega programa. Naročnik pa z naročnino prispeva 
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seveda sredstva tudi za film. Televizija bi lahko izkoriščala naše proizvodnje 
zmogljivosti in tudi financirala takšno proizvodnjo. Zato jo je potrebno pove- 
zati v predlagano poslovno* skupnost in v naša enotna prizadevanja za napredek 
kinematografije. 

Četrtič, potrebna je temeljita rekonstrukcija kinematografske mreže, kar 
je seveda perspektivna naloga, ne naloga samo tega leta ali pa kratkega 
obdobja. Rekonstrukcija, če jo tako smem imenovati, pomeni tehnično moder- 
nizacijo, poglobitev stikov med gledalci in dejavniki v kinematografski mreži, 
ker film je medij, namenjen gledalcem. Potrebna je obogatitev programa, da 
bo lahko še bolj ustrezal publiki z različnimi zahtevami. Načelo komercializacije, 
to je predvajanje filmov samo po interesih določenega kroga stalne publike, 
naj ne bi bilo absolutno pravilo1. Kinematografi morajo skrbeti tudi za obve- 
ščanje o dogajanjih doma in v svetu, mislim namreč na filmske novice, kajti 
večina prebivalcev še vedno nima televizijskih sprejemnikov in so zato potrebne. 
Kinematografi so tudi soodgovorni za vzgojo mladine. Ker vzgoja ni domena 
samo staršev in šol, morajo preudarno oblikovati repertoar predvajanja filmov. 
Potrebno je predvajati tudi domače filme in širiti dosežke resnične umetnosti.. 
Vsi smo dolžni skrbeti za to, da ne bomo zaničevali humanizma in novih odno- 
sov, katere gradimo v naši družbi. Filmi, ki so odobreni, se smejo1 predvajati. 
Toda, če predvajamo samo določene vrste filmov, pa čeprav to ustreza zani- 
manju dela publike, širijo lahko tudi s tem napačna spoznanja ali sredstva. 
Tu smemo pričakovati večjo odgovornost kinematografov in predvsem tudi 
občinskih dejavnikov. 

Petič, omenjeni problem nas opozarja, da imamo še veliko nalog na področju 
filmske vzgoje, kateri bi se imorali posvetiti šole in zlasti še delavske univerze 
in kulturne organizacije, pomembna je tudi vloga tiska. 

Šestič, v poročilu začasnega odbora za kulturne dejavnosti, ki je mnogo 
kompleksnejše obravnaval vsa področja kinematografije, ne samo problemov 
proizvodnje, je nakazanih dolga vrsta vprašanj, nalog in zaključkov. Predlagam, 
da jih sprejmemo. 

Naj omenim še naslednje. Doslej smo premalo skrbeli za razvoj nekaterih 
vrst filma, npr. poučnega, šolskega itd. in predlagamo, naj republiški sklad 
skrbno pretehta naše možnosti in naloge ter podpre tudi ta področja. 

Za razvoj proizvodnje so potrebne določene kreditne olajšave. Prispevek 
iz vstopnine pri obisku domačih filmov, večja družbena podpora in zmanjšana 
obremenitev kinematografov ter uspehi poslovnega sodelovanja, vse to naj 
bo splet konkretnih ukrepov in prizadevanj za olajšanje gospodarnega delovanja 
na vseh področjih kinematografije. 

Odbor kljub pomoči strokovnjakov, strokovnih služb in predstavnikov 
podjetij ni mogel dobiti dovolj pretehtane podobe, na osnovi katerih bi, bilo 
mogoče dati še druge konkretne sklepe. To končno tudi ni naša naloga. Menimo, 
da to sodi v pristojnost filmskega sklada in smo predlagali, naj bi z raziskavo 
skušali dobiti odgovore na konkretna vprašanja o naših interesih, možnostih 
in bodoči dejavnosti. 

Posebej priporočamo, naj občine v smislu današnjih sklepov in ocene sploš- 
nega položaja podpro naša skupna prizadevanja za ureditev kinematografije, 
ter temu prilagodijo svojo politiko in konkretne ukrepe. Naša stališča opredelju- 
jejo tudi poglede na zvezne teze za predpise s področja filma in pri tem naj 
opozorimo, da pričakujemo prepustitev nekaterih pristojnosti republikam. Zato 
bodo ta stališča lahko tudi opora pri oblikovanju dokumentov, ki bodo predloženi 
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temu zboru. Čeprav na koncu, moram ugotoviti, da je predstavnik slovenskih 
filmskih delavcev poudaril konstruktivna stališča in prizadevanja filmskih delav- 
cev, ki bodo morali seveda sami uresničiti mnoga od teh stališč in ki lahko 
kot osnovni dejavniki uresničujejo novo perspektivo na področju slovenske kine- 
matografije. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo razpravljati. Ali želi besedo 
predstavnik republiškega sekretariata oziroma Izvršni svet? Besedo ima tovariš 
Rudi Čačinovič. 

Rudi Čačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se s predlogom idr. Avguština Laha, kako bi rešili tehnično bazo sloven- 
skega filma, ki je, kakor znano, v likvidacijski masi pri Filmservisu. 

V zadnjem času smo imeli več sestankov in skušali predvsem v sodelo- 
vanju z bankami in nekaterimi, predstavniki gospodarstva to vprašanje rešiti. 
Prav te dni smo prišli do zaključka, da bi s 150 do 200 milijoni starih dinarjev, 
ki pa še niso zagotovljeni, o tem bodo sklepali še upravni organi, banke, lahko 
rešili osnovno operativno bazo, to je opremo, ki je sedaj v likvidacijski masi. 
Opremo bi lahko prevzel Viba film, vendar on sam ne bi mogel odplačati 
komercialnega kredita v osmih ali desetih letih s sorazmerno visokimi obrestmi 
7 «/o itd. Za odplačilo bi se morali, združiti vsi interesenti, ki bi morali enotno 
delati za bodočnost slovenskega filma. Pri tem mislimo prav tako tudi na 
Vesna film in na televizijo. Verjetno bi bilo prav tako zanimivo, če bi sodelo- 
vali tudi kinematografi. Ce je to mogoče realizirati v taki organizirani obliki, 
ne vem, vendar srno dali predlog, da bi se v takem širšem krogu konkretno 
dogovorili z bankami. To je pravzaprav zadnja možnost, ker če slovenski film 
izgubi bazo, potem bo verjetno še v težjem položaju, oziroma bo odvisen samo 
od kooperacije s podjetji iz drugih republik. To pa seveda ne pomeni, da ne bi 
smela, da tako rečem, ozdravljena slovenska filmska industrija v večji meri 
kot doslej na zdravi ekonomski osnovi sodelovati z .drugimi podjetji. To je 
samo prispevek k tej diskusiji, ne vem, kakšnega mnenja je Viba film. Ob 
koncu ponovno poudarjam, da je predlog dr. Laha verjetno najbolj ustrezna 
rešitev. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Cilj naše današnje razprave je bil, da neko- 
liko spodbudimo vse za film odgovorne dejavnike. Mislim, da pa gre za dve 
plati odgovornosti in ne moremo pričakovati rešitve, če si hkrati ne bodo 
prizadevali tudi dejavniki znotraj filmske dejavnosti same, in drugič, družbeni 
dejavniki. 

Mislim, da lahko ugotovimo določene slabosti na eni in na drugi strani, 
ki se izražajo v premajhni prizadetosti in prizadevnosti pa tudi v neusklajenosti 
naporov. Zdi, se mi, da lahko brez nevarnosti, da bom dobil kakšen drugačen 
odgovor, rečem, da med samimi filmskimi delavci ni usklajenega, enotnega 
stališča za razrešitev problemov, niti si niso enotni glede vzrokov, zakaj je 
takšno stanje v filmu nastalo. Zato je predlog o nekakšni poslovni skupnosti 
resnično smotrn; samo ustanovitev poslovne skupnosti je odvisna od interesov 
vseh prizadetih, ne pa od ukaza od zunaj. 

Ravno tako lahko ugotovimo, da tudi z druge strani, čeprav moramo reči, 
da je Skupščina v zadnjem obdobju pokazala še največ prizadevnosti in truda, 
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s strani Izvršnega sveta, in s strani republiške uprave, ni bilo dovolj ukrepov, 
da bi se stanje izboljšalo. 

Razprave o tem, ali je film kulturna dejavnost ali ni oziroma ali je blago 
ali ni blago, so popolnoma brezpredmetne in nas zavajajo na napačno pot in 
odmikajo od stvarnosti. Ne moremo razrešiti v akademski razpravi neko stvarno 
vprašanje, in v tem primeru, tako razpravljajo tisti, ki so življenjsko prizadeti, 
kako se bo zadeva uredila. Sedaj je treba imeti življenjski odnos do filma. 
Seveda so tu različne skrajnosti; eni poudarjajo bolj ta, drugi drug vidik, kar 
potem razpleta in zapleta položaj znotraj filmske dejavnosti. Na vsak način je 
usoda malega naroda majhna proizvodnja. Mi, si ne moremo privoščiti 200 fil- 
mov na leto, kot si jih lahko Italija. Seveda pa tudi ne moremo biti zadovoljni, 
če bi bilo samo 10 °/o filmov, ki jih posnamemo, umetniških, ali pa vsaj z določe- 
no umetniško vrednostjo — tudi to je res. Prav tako pa ne moremo zahtevati, 
da bi, bili vsi zgolj samo umetniški, vrhunski dosežki. Za majhen narod velja 
pač to, da mora stremeti po čim večji kakovosti. Umetniki se morajo zavedati, 
da je umetnost odvisna od tega, kakšen odziv najde pri narodu. Umetnost, ki 
ne išče tega odziva in celo zviška spregleduje ta odnos do članov svoje narodne 
skupnosti, lahko zaide v zagatno brezizhodnost in se pravzaprav sama izloča 
iz narodne skupnosti in izgublja vlogo kulturnega poslanstva v lastnem narodu. 
To sta dve vprašanji in dve plati, kot sem rekel. Bojim se, da ob nekaterih 
filmih pozabljamo na to usodno zvezo med narodom in umetnostjo. 

Se bolj pa seveda tudi velja, da je domači trg preskromen in da moramo 
prodirati v tujino. Snemati moramo filme, ki jih bomo lahko prodali na med- 
narodnem tržišču in se moramo hkrati usposobiti za dajanje filmskih storitev 
tujini. Takšne stike s tujino moramo poglobiti. Majhen narod smo in zato 
mora naša kinematografija iskati mednarodne povezave in ne samo trkati na 
vrata našega občana ali na vrata recimo republiškega proračuna. Gledano s 
tega vidika je popolnoma prav, da se da zdaj, ko se razpravlja o filmu v 
Jugoslaviji, ustrezen poudarek temu, da bo morala imeti tudi republika možnost 
vplivanja na razvoj filmske dejavnosti Zato upravičeno pričakujemo in zahte- 
vamo, da bodo zvezni predpisi materialna vprašanja filma urejali tako, da ne 
bomo več izločali denarja iz tega področja in da ga po zamotanih poteh vračali, 
kar je popolnoma nesmiselno, temveč, da ga bomo pustili temu področju. 
Bolje je, da v celoti razbremenimo to dejavnost vseh družbenih dajatev, razen 
tistih, ki so vezane na zaposlene delavce in izhajajo iz delovnih razmerij. Vse 
druge lahko opustimo, seveda s tem pridržkom, da ima republika pravico vpli- 
vati na uporabo teh sredstev. Kajti, če prepuščamo določena sredstva delovnim 
organizacijam, jih prepuščamo seveda namensko. Zato se popolnoma strinjam 
z zahtevami, da se odrečemo prometnemu davku, pa če bi bilo mogoče, tudi 
obrestim od osnovnih sredstev; skratka vseh družbenih dajatev, toda pod pogo- 
jem, da jih namensko usmerjamo v razvoj kinematografske dejavnosti. Drugo 
vprašanje zadeva vlogo družbene skupnosti oziroma vlogo predstavnikov druž- 
bene skupnosti v filmskih podjetjih. Zveza naj prepusti republiki tudi urejanje 
teh odnosov. Republika je nosilec narodnih koristi in je zato upravi,čena, da te 
zadeve ureja s svojimi predpisi. Zato je naša zahteva, naj bi bili zvezni predpisi 
oblikovani kot splošni zakon, utemeljena. Gospodarska vprašanja pa naj urejajo 
drugi posebni predpisi. 

Za zdaj lahko storimo vsaj to, da priporočimo vsem občinam, naj se odpo- 
vedo svojim obdavčitvam in prepuste sredstva delovnim organizacijam s pod- 
ročja kinematografije. Lahko jim še priporočamo, naj nudijo dodatna sredstva 
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za ugodnostno najemanje posojil, da podpirajo združevanje podjetij v večje 
gospodarske enote in da tudi. same prispevajo k izboljšanju predvajalnih pogo- 
jev. Tudi republika bi lahko ne samo z dogovori z bankami, temveč tudi s 
sredstvi iz sklada skupnih rezerv pomagala obdržati slovensko tehnično bazo. 
Mislim, da lahko rezervni sklad določa različne obrestne stopnje in roke za 
vrnitev posojila. Ce ne, bi lahko tudi republika nudila določene olajšave pri- 
obrestih in rokih. 

Mislim, da upravičeno pričakujemo, da bo republika v okviru možnosti,- 
zlasti preko sklada skupnih rezerv, pomagala ohraniti in izboljšati tehnično 
bazo. Najbrž pa vse opreme, ki je sedaj v likvidacijski masi, ni potrebno odku- 
piti, zlasti še, če jo nameravamo modernizirati. Potem bomo morali zagotoviti 
polno izkoriščenost tehnične baze. Pričakovanje, da bo to mogoče uresničiti 
samo s povečanimi sredstvi filmskega sklada ali pa celo iz proračuna, je seveda 
v zdajšnjem trenutku utvara. Treba je računati na tuje storitve in jih je treba 
poiskati. Tu se moramo poslovno usposobiti. V preteklosti, to priznavajo sami 
filmski delavci, je bilo precej neposlovnosti v stikih s tujino. Mislim, da je to 
pravzaprav v nekem smislu samo kritika vseh, ki. so delali v Filmservisu in v 
Triglav filmu. Tisti, ki imajo izkušnje in ki so sposobni, naj prevzamejo nase 
poslovni riziko. Namreč le tako bo zagotovljen obstoj tehnične baze. Upnikov, 
kakr šne so bile včasih banke ali proračuni,, ki so daj ah denar kar tako, danes 
ni več. Tak način financiranja je bil za filmske delavce ugoden, ker jim je 
zagotavljal vsaj zaposlitev. Zdaj pa ugotavljamo, da jih je že precej brez- 
poselnih. 

Sedaj smo pred stvarnostjo, v katero se je treba resno zamisliti in ne iskati 
nemogočih rešitev, ki niso možne. Enoten nastop vse filmske dejavnosti v 
okviru poslovne skupnosti bi nekaj pomenil tudi za tiste, ki imajo- denar. Prav 
gotovo pa nasprotujoči se interesi, na primer podjetij Viba-film in Triglav-film, 
kot so včasih še danes, ob tem pa vsi računajo na neka proračunska sredstva, 
niso zagotovilo za razrešitev problema. 

Triglav-film danes še obstaja, če bi ta dokler še živi, bil sposoben privabiti 
iz tujine kakšnega producenta, da bi zaposlil tehnično bazo, bi najbrž zelo 
koristil slovenskemu filmu. Seveda, če pa tega ni sposoben napraviti, potem 
je tudi že dejansko likvidiran. Predlogi tovariša Povha, ohranitev tehnične 
baze, družbena pomoč, sprememba predpisov in republiška pristojnost so po- 
vsem sprejemljivi in mislim, da je prav, da jih tudi naš zbor podpre. Seveda 
z vsemi, pogoji in okoliščinami, ki so na to vezani. 

Želel bi, da bi ta pogovor spodbudil vse, ki so odgovorni za pospešeno 
reševanje vprašanj našega filma in da bi vnesel namesto pesimizma ali opti- 
mizma v filmske kroge primerno realnost. Ne vem, če lahko več pričakujemo 
od tega razgovora. Zanesem se na že začete pobude Izvršnega sveta, še posebno 
tovariša Čačinoviča, pa tudi še na nadaljnje pobude republiškega sekretariata, 
če lahko še osebno apeliram na tovariša Toma Martelanca, da bi poskušal naj- 
tesneje sodelovati pri urejanju teh vprašanj, zlasti pa še pri urejanju in spreje- 
manju ustreznih zveznih predpisov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na razpravo o telesni 
vzgoji v vzgojno izobraževalnih zavodih v SR Sloveniji. 

Gradivo je predložila komisija za telesno kulturo. Ah želi besedo predstav- 
nik komisije. Besedo ima predsednik komisije Jože Pernuš. Prosim. 
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Jože Pernuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
bi hotel ponavljati, kar je v gradivih že dovol jasno povedano, mislim posebno 
še v tistih, ki sta jih dali komisiji. 

Mislim pa, da je važno, da vendar povemo, zakaj smo se odločili od celot- 
nega kompleksa telesno kulturnih problemov, postaviti na prvo mesto ravno 
probleme šolske vzgoje. Zdi se mi, da to ni slučajno, ampak, da je to posledica 
določenih sklepov, ki jih je ravno ta zbor sprejel pred dvema letoma. Ti sklepi 
se niso začeli uresničevati, niti kar zadeva gradnje same, niti kar zadeva moder- 
nizacijo celotnega področja telesne vzgoje. Nekaj je bilo narejenega na področju 
izobraževanja kadrov. Zaradi tega se nam je zdelo, da je prav, da kot neke 
vrste medresorska komisija opozorimo, da obstajajo zelo jasni in glasni problemi 
in da jih ne smemo več odlagati, če hočemo doseči osnovne cilje na področju 
telesne kulture, ob katerih ima seveda telesna vzgoja izredno velik pomen. Iz 
prejšnjih informacij in stališč nam je znano, da gre tu za zdravstveno stanje, 
za delovno sposobnost in za osebno ugodje in da gre pravzaprav pri celotnem 
razV?^u telesne vzgoje za privajanje navad, ki naj jih povzroči na eni strani 
množičnost telesne kulture, na drugi strani pa iz te množičnosti izhajajoča kva- 
liteta, Vse te stvari se nam v praksi pokažejo pravzaprav le kot proklamacije, 
ki se ria primer zrcalijo v tem, da se je samo v šolskem letu 1965/66 število 
učencev, ki so bili zajeti v telesno-kulturno dejavnost, zmanjšalo za 1,3 %>, da 
se je število šol, ki so ustanovile športna društva, sicer povečalo za 0,54%, 
hkrati pa se je število aktivnih članov teh društev zmanjšalo za 0,85 ®/o. Posa- 
mezne fakultete, ki so že uvedle fakultativno telesno vzgojo v prvih in delno 
v drugih letnikih, so v letošnjem letu začele razpravljati o njeni ukinitvi, ne 
pa o tem, kako bi jo razširile. Ankete, ki sicer ni zajela vseh šol, bolj osnovne 
šole in gimnazije, nam je pokazala, da pride na enega učitelja telesne vzgoje 
563 učencev. Prosim, da ta podatek vzamete z rezervo. Točnega podatka na 
žalost nimam. Normativ, ki je pedagoško utemeljen od strokovnjakov, pa znaša 
približno 200 učencev na enega učitelja. Število telovadnic in igrišč se je sicer 
povečalo, vendar je imelo v letu 1966 še vedno samo 14,68% šol svojo telo- 
vadnico1, to pa pomeni 0,19 °/o več kot eno leto poprej. Bolj zanimiv in bolj 
drastičen je podatek, -da 24,7 ®/o šol v svoji neposredni bližini nima nobenega 
odprtega telesno vzgojnega prostora; torej ne morejo izvajati telesne vzgoje. 
'S tem sem hotel samo nakazati, da Ibi bilo najbrž napačno, če bi mi smatrali, 
da je problem telesne vzgoje v šolah samo problem učnega predmeta. Posega 
pravzaprav v celotno sfero fizične in psihične osebnosti učencev. Na drugi 
strani pa se celo v srednjih šolah, ne samo na visokošolskih zavodih, poveču- 
jejo nevroze in razna druga obolenja učencev, ki imajo svojo vzročno zvezo 
s stanjem v telesni kulturi. Ne bi ponavljal drugih problemov, ki so nakazani 
v vsem gradivu. Mislim, da je sedaj bistveno vprašnje, kako predlagane ukrepe, 
ki jih je dala komisija, in so zelo dobri, uresničiti. Namreč, že leta in leta 
podaljšujemo roke za uresničitev ukrepov, ne verjamem pa, da bo čez 3 leta 
kaj drugače, tako je tudi z uvajanjem obvezne telesne vzgoje na visokih šolah, 
čeprav se vsi strinjamo, da je nujno potrebna. Prepričan sem pa, da bi se 
marsikje našla za te namene tudi ustrezna materialna sredstva. Za uvedbo 
telesne vzgoje v visokem šolstva potrebujemo na leto 100 milijonov starih 
dinarjev. Menim, 'da Ibi se nam ta denar marsikje obrestoval. 

Drug problem v zvezi s tem je seveda kakovost telesne vzgoje. Ali nam 
tam, kjer je uvedena, daje rezultate ali ne. Menim, da nimamo pokazovalcev, 
s katerimi bi ugotavljali uspešnost telesne vzgoje. Imamo sicer ocenjevanje. 
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Komisija je na osnovi gradiva zavzela stališče, da ocenjevanje dela v telesni 
kulturi z ocenami ena do pet ni, ustrezno. Takšno ocenjevanje ima namreč 
disciplinski in subjektivni značaj in mladega človeka odvrača. Sploh ne vemo, 
ali uresničevanje učnega načrta telesne vzgoje kaj prispeva k boljšemu zdrav- 
stvenem stanju otrok in k razvoju njihove osebnosti. In zaradi tega je komisija, 
morda je to v materialu bolj skromno povedano, predlagala, da se sedanji način 
ocenjevanja telesne vzgoje odpravi in uvede ocenjevanje z bolj aktualnimi in 
koristnimi kriteriji. Sedanje ocenjevanje vodi pravzaprav do tega, da se mar- 
sikdo zaradi slabše ocene iz telovadbe izogiblje celega področja telesne kulture. 

Glede kadrovskih šol pa je treba reči, da se načenja vprašanje samo v zvezi, 
z mariborsko srednjo šolo. Menim, da ni smotrho, da usposabljamo na področju 
telesne kulture dve vrsti učiteljev, in sicer enega za višjo telesno kulturo in 
drugega za nižjo telesno kulturo, vse pa za enoten razredni pouk. Ali ni značaj 
telesne kulture pravzaprav takšen, da je težje poučevati v 4., 5., 6. in 7. razredu 
osnovne šole, kakor potem v gimnaziji,. Tu ne gre za določeno stopnjevanje 
znanja, ampak za vzgojni proces, ki je najbrž najtežji v prvih šolskih letih. 
Gre torej za to, ali na osnovi znanja lahko govorimo o delitvi dela med peda- 
goško akademijo kot pristojnim učnim zavodom in med visoko šolo za telesno 
kulturo. V zvezi, s tem se seveda pojavljajo problemi glede profilov. Nadalje 
se zastavlja tudi vprašanje ali je prav, da samo ena pedagoška akademija 
usposablja predmetnega učitelja. 

Mislim, da bi morale obe pedagoški akademiji dati večji poudarek vsebini 
izobraževanja učiteljev. Namreč, ni naš cilj samo to, da povečamo število 
učnih ur. ampak da zainteresiramo' dijake in študente, da jim je telesna kultura 
življenjska potreba in nujnost. Zato se ne strinjam z vsemi predlogi v gradivu. 
Ni bistveno, ali si bomo v učnem načrtu izborili tri ali štiri ure. Mislim, da je 
problem drugje. Potrebujemo uspešno moderno in prijetno telesno vzgojo- v 
okviru šolskega pouka ali še bolje, v okviru športnega društva, pa če tudi samo 
četrt ali pol ure dnevno. Mislim, da takšni predlogi še niso proučeni in o njih 
govorimo pravzaprav precej na pamet, kot si jih je nekdo zamislil. Nimamo 
nobenih resnih študij, ki jih pravzaprav pričakujemo od visoke šole za telesno 
vzgojo. Nerešenih je torej še veliko nalog. 

Oprostite, uvodoma sem opozoril na tiste, ki se mi zdijo najvažnejše. Vse 
druge so seveda tudi izredno pomembne in predlagam, da bi sklepe, ki so bili 
dani v razpravo-, še obogatili. Vse gradivo z določenimi jasnimi koncepti naj 
se posreduje delovnim organizacijam, in tudi republika naj prevzame odgovor- 
nost za uresničitev določenih obveznosti v krajšem ali daljšem obdobju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Gradivo je proučevala posebna skupina, ki 
je odboru predložila poročilo-. Predložen je tudi osnutek sklepov, ki naj bi jih 
zbor v zvezi s tem gradivom sprejel. Zato prosim, naj razprava zadeva vpra- 
šanja, ki so v gradivu, hkrati pa tudi sklepe, ki so predloženi. Začenjam raz- 
pravo. Besedo ima tovariš Veljko Troha. 

Veljko Troha: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svojem, prispevku k razpravi se bom naslonil predvsem na sklepe, ki jih 
je pripravila komisija. Dotaknil bi se izobraževanja učiteljev telesne vzgoje. 

Strinjal bi se z govornikom pred menoj, ki je podvomil v ustreznost seda- 
njega izobraževanja učiteljev telesne vzgoje z višjo, srednjo in visoko izobrazbo 
za potrebe posameznih zvrsti šol od predšolske vzgoje naprej. Menim, da bi bilo 
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bolje v bodoče razmišljati o tem, da bi usposabljali za telesno-vzgojne učitelje 
na enem samem izobrazbenem nivoju. To navezujem na predlog, ki je v 3. točki 
sklepa. Ukinili naj bi srednjo šolo za telesno vzgojo v Mariboru, ker daje 
učitelje z neustrezno izobrazbo, sočasno pa se predlaga, naj bi se za vzgojo teh 
učiteljev preosnovale nekatere gimnazije, to bi bile seveda pedagoške gimnazije, 
s poudarkom na telesni vzgoji. 

Dovolite, da izrazim nezaupanje takemu načinu izobraževanja telesno-vzgoj- 
nih učiteljev. Nezaupanje je do neke mere utemeljeno že z izkušnjami na obsto- 
ječih gimnazijah s pedagoško usmeritvijo. S pedagoškimi gimnazijami smo 
hoteli doseči, da bi imel učitelj temeljitejšo splošno izobrazbo, ki bi mu omogo- 
čala na primer boljše oblikovanje učenčeve osebnosti. Če je takšna izobrazba 
potrebna za razrednega učitelja, potem seveda ne smejo biti izvzeti telesno^ 
vzgojni učitelji. Vendar izkušnje kažejo, da smo šli, hoteč to doseči, v določene 
skrajnosti. Danes pa imamo probleme. Dijaki pedagoških gimnazij so toliko 
obremenjeni s poukom, da ne zmorejo fundamentalnih predmetov. Ker pa že 
imamo pedagoške gimnazije, potem bi, predlagal, da bi te sprejele tudi kandi- 
date za bodoče telesno-vzgojne učitelje. Vendar, na šoli naj ne bo posebna 
specializacija za ta poklic, ampak naj bodo temu področju namenjene določene 
ure, ki jih recimo lahko dijaki redne gimnazije vzamejo iz kateregakoli stro- 
kovnega področja. 

Sem pa vsekakor proti temu, da bi imeli še neke posebne gimnazije s 
telesno-vzgojno usmeritvijo. 

Ob sklepih se mi je porodila še druga misel, ki jo je načel tudi moj pred- 
govornik; to je vprašanje vrednotenja telesne vzgoje kot predmeta v osnovnih 
šolah in v gimnazijah, pa morda še kje drugje. Gre namreč za dosledno in 
vztrajno prizadevanje telesne vzgoje, da je telesna vzgoja šolski predmet, ki je 
enak matematiki, fiziki ali latinskemu jeziku. Menim, da je telesna vzgoja 
izredno pomembna, vendar ni enakovredna drugim predmetom v tem, da bi 
smeli učenčeve dosežke pri telesni vzgoji ocenjevati dosledno in strogo na način, 
ki je v rabi za druge predmete. S takim ocenjevanjem često samo dosežemo, 
da dijaki nimajo radi telesne vzgoje, saj vemo, da je ocena večkrat odraz 
recimo določene nemoči ali. telesne neokretnosti in podobnega, ne pa učenčevega 
prizadevanja. Zaradi tega menim, da bi morali v celoti proučiti način vredno- 
tenja oziroma ocenjevanja rezultatov pri šolski telesni vzgoji. To poudarjam še 
zlasti kot izredno važno- moralno vprašanje, ker pri telesni vzgoji ne gre samo 
za učenčeve dosežke. 

Komisija je tudi opozorila, da se pri telesni vzgoji bolj poudarja fizične 
spretnosti na posameznih področjih kot pa sama vzgoja. Telesna vzgoja bi 
morala biti bolj usmerjena k ohranitvi, in izboljšanju zdravja otrok. Treba jo 
je povezovati z občasnimi zdravstvenimi pregledi otrok. Opažamo, da je čedalje 
več otrok oproščenih telesne vzgoje. Zadošča zdravnikovo potrdilo v nespo- 
sobnosti za telesno vzgojo in otrok je oproščen. Menimo, da zdravniki pri pre- 
gledu ne presodijo, za katere dejavnosti oziroma vaje otrok ni sposoben. Toda, 
določene vaje so primerne tudi za bolne in šibke otroke. Danes pa opažamo, 
da je tudi po 20 in 25 ®/o, ki so redno oproščeni telesne vzgoje. Mislim, da je to 
pojav, ki zahteva, da nekaj podvzamemo. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo-? Besedo ima tovariš Miro- 
slav Vute. 



246 Prosvetno-kulturni zbor 

Miroslav Vute: Menim, da gradivo, ki nam je bilo predloženo, kakor 
tudi priporočila študijske skupine in stališče komisije za telesno kulturo v 
glavnem realno ocenjujejo stanje telesne vzgoje v šolah. Le nekoliko oster in 
enostranski ter verjetno tudi neupravičen je očitek, da šole in njihovi organi 
zapostavljajo telesno vzgojo v primerjavi s pozornostjo, ki jo posvečajo drugim 
vzgojno-izobraževalnim področjem. Če je ponekod še nerazvita, menim, da ni to< 
toliko posledica nerazumevanja šolskih kolektivov. Vzrok za to so splošne raz- 
mere v šolstvu, predvsem v osnovnem šolstvu, kjer so tako kadrovski in ma- 
terialni pogoji tudi za vsa vzgojno-izobraževalna področja slabi. Da sem bolj 
konkreten; Dolenjska, ki je tu omenjena, ima poleg ptujskega območja naj- 
slabšo kadrovsko strukturo učiteljev telesne vzgoje. 

S stališči Se načelno strinjam, imam pa še nekaj pripomb, pri čemer se 
bom izognil tistim, ki, jih je povedal tovariš Troha. 

Menim, da je prav, da zavzamemo načelno stališče, naj se nove šole ne 
gradijo brez telovadnic. Opozarjam pa, da bi dosledno vztrajanje na tem stališču, 
kakor je to v sklepih zapisano, lahko zavrlo gradnjo osnovnih šol. Zato menim, 
da bi morali dopustiti tudi izjeme. 

Dalje sem mnenja, da je v teh sklepih odveč parcialno obravnavanje dopol- 
nilnega izobraževanja učiteljev. Dopolnilno izobraževanje zadeva vsa vzgojna 
učna področja in je zato predmet neke druge širše obravnave, posebno še, če 
gre za vztrajanje na nekih zakonskih predpisih, s katerimi bi predpisali obvezno 
izpopolnjevanje učiteljev. 

Zdi se mi, da tudi sklep, ki. govori o prosvetno-pedagoški službi in njenih 
nalogah v zvezi s spremljanjem telesne vzgoje, ni sprejemljiv. Prosvetno-peda- 
goška služba je že po sedanjem zakonu dolžna spremljati vsa vzgojno-izobraže- 
valna področja. Drugo je vprašanje, ali je svoje naloge opravljala dovolj 
učinkovito, in ali jih je pri sedanji organiziranosti sploh zmožna opravljati. Ver- 
jetno ni, prav, da v teh sklepih govorimo o neki novi zakonodaji za prosvetno- 
pedagoško službo. O tem bomo govorili takrat, ko bomo obravnavali prosvetno- 
pedagoško službo. Postavljajo se zahteve, da je treba proučiti obstoječo 
organizacijo zavodov za prosvetno-pedagoško službo in podobno. Menim, da to 
ne spada sem. Povemo pa lahko, naj prosvetno-pedagoška služba poleg drugih 
področij posveti še posebno pozornost telesni vzgoji. Pa še to je vprašanje, če 
lahko prosvetno-pedagoška služba telesni vzgoji posveča večjo pozornost kot 
drugim področjem. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, tovariš profesor Drago Ulaga. 

Prof. Drago Ulaga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da spregovorim o problemih telesne vzgoje v vzgojno izobraževalnih 
zavodih 'Socialistične republike Slovenije kot predstavnik visoke šole za telesno 
kulturo- 

Iz gradiva, ki smo ga prejeli, je razvidno, da je zdravstveno stanje šolske 
mladine nezadovoljivo. Prav tako ugotavljamo, da je delovna zmogljivost, moč, 
hitrost, spretnost in podobno tistih dijakov, ki se pripravljajo' na visoko šolo, 
zelo nezadovoljiva. Največjo slabost, lahko bi rekel celo krivdo za takšno stanje! 
vidimo v tem, da del prosvetnih delavcev, čeprav morda neznaten del, še vedno 
nima pravilnega odnosa do telesne vzgoje. To lahko sklepamo po podatkih, da v 
60 »/o nižjih razredov osnovnih šol ne realizirajo predpisanih ur za telesno vzgojo 
in to v razvojnem obdobju otrok, ko jim je telesna vzgoja še kako potrebna, 
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kakor tudi po tem, da ima 259 osnovnih šol telesno vzgojo le priložnostno. Res 
je, da še nimamo povsod materialnih pogojev za vadbo v zaprtih prostorih in 
na igriščih. Dejstvo pa je tudi, da bi prav povsod lahko našli rešitev, da bi 
mladini tudi na torišču telesne nege in utrjevanja lahko nudili to, do česar ima 
vso pravico. V dani situaciji ne gre v teh sklepih za nekaj bistveno novega 
in tudi ne za znatno večja materialna sredstva. Rešitve ne vidimo v tem, temveč 
v skrbi vseh prosvetnih delavcev, pa bi lahko rekel tudi zdravstvenih delavcev 
in staršev, da bi šole svoje naloge na področju telesne vzgoje zares izpolnjevale. 

Pri tem mislim na zdrav režim življenja, za katerega je odgovoren ves 
učiteljski zbor in prav tako na tiste ure telesne vzgoje, po 2 uri tedensko ozi- 
roma po 3 ure, ki so predpisane. To vprašanje bo treba vsekakor zaostriti. Iz 
gradiva, ki smo ga prejeli za današnjo razpravo, je razvidno, da je visoki šoli 
za telesno kulturo naložena skrb za strokovno pomoč pri izdelavi bolj realnih 
učnih načrtov, skrib za materialne in pedagoške normative, predvsem pa usme- 
ritev raziskovalnega dela na problematiko šolske telesne vzgoje, na ugotavljanje 
dejanskih gibalnih potreb mladine v raznih razvojnih dobah. 

Pedagoško znanstveni, svet visoke šole se zaveda teže teh nalog in jih spre- 
jema kot svojo prvo obveznost, kot dolg nasproti družbi. Moram pa naglasiti, 
da niti visoka šola sama niti učitelji telesne vzgoje, pa naj bodo še tako visoko 
kvalificirani, ne bodo mogli rešiti vseh teh nalog. Potrebna bo izdatna pomoč 
vseh prosvetnih delavcev, kajti telesna vzgoja je sestavni del splošne vzgoje in 
bo potrebna pomoč zdravstvenih delavcev, saj je telesna vzgoja pomembno 
področje zdravstvene preventive. Zato pozdravljamo pobudo, da bi uvedli 
telesno vzgojo v prvi letnik oziroma kakor je v sklepih rečeno, v prvi in morda 
drugi letnik na tiste višje šole oziroma fakultete, ki izobražujejo pedagoške in 
zdravstvene delavce. Če bomo dosegli, da bodo vsi skupaj, učitelji, zdravniki 
in starši skrbeli za telesno utrjevanje mlade generacije, posebno pa za zdrav 
režim življenja in za kulturno razvedrilo z elementi športa,. tedaj smo lahko 
prepričani, da bodo antropometrijska merjenja mladine pokazala čez nekaj let 
vse drugačne in bolj razveseljive rezultate, kakor so ti navedeni v materialih. 
Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, še kdo želi besedo? Besedo ima tova- 
riš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predsednik republiške komisije za telesno kulturo tovariš Pernuš je dejal, da 
je PKZ v prejšnjem sklicu že obravnaval stanje telesne vzgoje s posebnim 
oziroma na njen položaj v šolah. In res, lahko ugotovimo, da se v dveh in 
pol letih stanje bistveno ni kaj prida spremenilo. Tudi v republiškem sekre- 
tariatu za prosveto in kulturo se strinjamo s prikazanim stanjem na tem 
področju. Gradivo nedvomno temeljito in celovito obravnava problematiko 
telesne vzgoje v šolah, vendar bi želel ob tej priložnosti dodati nekaj besed, 
zlasti k predlogu sklepov, ki zadevajo področje telesne vzgoje v šolah. 

Precej sklepov je take narave, ki nedvomno terjajo znatne materialne 
naložbe v prihodnjem obdobju. Zato bi bilo dobro ob njih precizirati obdobje, 
v katerem naj jih uresničimo, ali gre za dolgoročni načrt ali za dvoletnega, 
sicer bomo čez tri leta lahko znova ugotavljali, da se stanje ni bistveno popra- 
vilo. Menim, da predstavljajo sklepi dolgoročnejšo orientacijo razvoja na tem 
področju. In zato bi k posameznim sklepom dodal naslednje: Predlog, da se bi 
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začela postopoma uvajati telesna vzgoja vsaj na tistih visokih šolah, ki. izo- 
bražujejo učitelje za naše osnovne in srednje šole, je nedvomno koristen in 
dober. Vendar se ob tem sprašujemo ali bi zadostovalo za realizacijo tega sklepa 
100 milijonov starih dinarjev, ali ne bi bilo potrebno zagotoviti tudi telovadnice 
in druge športne objekte. 

Preden se odločimo za tak sklep, moramo ugotoviti, kakšne so naše 
materialne možnosti za njegovo uresničitev. Na zadnji seji zbora, ko smo obrav- 
navali razvoj vzgoje in izobraževanja v prihodnjem obdobju do 1970. leta, smo 
ugotovili, s kolikšnimi sredstvi bo republika razpolagala v tem obdobju za 
investicije na področju visokega šolstva. Da bi ne propadli že začeti objekti, ki 
so obtičali, v tretji ali četrti fazi izgradnje, bomo z razpoložljivimi sredstvi 
najprej to poskušali usposobiti za delo. Zato se seveda ob predloženem sklepu 
zastavlja vprašanje, kje bomo našli dodatna sredstva za nove investicije, ki 
bi bile nujno potrebne, če bi hoteli kvalitetno realizirati prvo točko sklepov. 

Nenehno se vrstijo očitki, da so učni, načrti, ki jih od časa do časa noveli- 
ramo', prezahtevni, da so p<remak» proučeni. Republiški zavod za šolstvo, ki je 
republiški strokovni organ, proučuje in pripravlja učne načrte in jih predlaga 
pedagoškemu svetu. Zavod se ne samo na področju telesne vzgoje, ampak tudi 
na vseh drugih strokovnih področjih vedno poslužuje strokovnjakov s posa- 
meznih področij. Vabi jih z ustreznih visokošolskih zavodov, iz prakse in iz 
strokovnih društev, ki potem sodelujejo pri izdelavi učnih načrtov. Kolikor je 
meni znano, so pri izdelavi učnega načrta za osnovno šolo sodelovali strokov- 
njaki iz visoke šole za telesno kulturo oziroma takratne višje šole, potem stro- 
kovnjaki iz prakse in zastopniki društva učiteljev in profesorjev telesne vzgoje. 
Zaželeno bi bilo takšno sodelovanje tudi sedaj, da se skupaj z zavodom najde 
skupni jezik in sestavi učni načrt, ki bo ustrezal. Lahko rečem samo to, da 
sedaj, ko pripravljamo učne načrte za poklicne šole, ni bilo mogoče akceptirati 
učnega načrta za te šole, ker je bil prezahteven oziroma ga ni mogoče realizirati 
v triletnem programu poklicnih šol. Učni načrt je bilo treba ponovno vrniti 
strokovnjakom v ponovno proučitev. Mislim, da je treba telesno vzgojo obrav- 
navati iz dveh vidikov. Na eni strani kot učni predmet v okvi.ru predmetnika, 
na drugi pa v mnogo širšem smislu, kot učno vzgojno področje. Seveda, če 
motrimo telesno vzgojo samo kot predmet, potem je ni mogoče pravilno vredno- 
titi. Telesne vzgoje namreč ne moremo parcialno obravnavati kot predmeta 
z dvem ali tremi urami v predmetniku tega ali onega razreda, ker mislim, 
da ima Prosvetno-kulturni zbor pri tem že bridke izkušnje. Ko je obravnaval 
predmetnik in učni načrt za osnovne šole, ie lahko ugotovil, kolikšne so bile 
težave z razporejanjem učne snovi za posamezne predmete, in tedaj je bilo 
izrecno naglašeno, da. je potrebno limitirati število učnih ur glede psihofizične 
zmogljivosti učencev. Zato, ko razpravljamo o tem, ali je treba nekemu pred- 
metu povečati fond ur, moramo upoštevati ves predmetnik. Mislim, da ni naj- 
bolj bistveno prizadevanje, da bi telesna vzgoja pridobila v predmetniku eno 
uro več, da bi imela namesto dveh ur tri, ure. Če jo ne motrimo samo kot 
predmet, ampak kot vzgojno področje, ima možnosti za svojo uveljavitev v 
šolskih športnih dnevih, ki so dostikrat zelo neracionalno in nekoristno izrab- 
ljeni. Razen tega šole med zimskimi in letnimi' počitnicami lahko organizirajo 
smučarske in plavalne tečaje in podobno. Ce upoštevamo še šolska športna 
društva, ki naj bi bila osnovna baza za širjenje izvenšolske telesno vzgojne 
dejavnosti, ter športne in druge telesno vzgojne organizacije izven šol, v katere 
so vključeni mnogi učenci,, potem lahko ugotovimo, da ima telesna kultura 
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široke možnosti za svoj razvoj. Predmetnik je samo ena izmed teh možnosti. 
Mislim, da je zelo pomembna misel, ki jo je izrazil tovariš prof. Ulaga, ko je 
dejal, da bi moral biti šolski program telesne vzgoje zastavljen tako, da se 
telesna vzgoja ne bi pojavljala samo kot predmet, ampak kot vzgojno področje. 
Preko vseh teh oblik se je ponekod že uveljavila. Na nekaterih območjih je 
bila tudi že bolj razvita, pa je zamrla zaradi raznih materialnih ali kadrovskih 
razlogov. Na nekaterih šolah tudi zato, ker je učitelji niso pravilno vrednotili. 
S tem sem hotel povedati, da ni mogoče utrjevati, telesne vzgoje v šolah samo 
s predmetnikom, ampak, da so še številne druge možnosti, kako zagotoviti telesni 
vzgoji mesto v šolah, ki ji pripada. 

Obveščam zbor, da je naš sekretariat, ko je pripravljal normative za orga- 
nizirano gradnjo osnovnih šol, upošteval tudi gradnjo šolskih telovadnic. Mislim, 
da smo deloma tudi z organizirano gradnjo šol prispevali v zadnjih dveh letih 
k izboljšanju stanja. Napredek je seveda skromen. Zavedati pa se moramo 
težke materialne situacije na področju šolstva, in možnosti za naložbe na tem 
področju. Lahko pa ugotovimo, da je večina šol, ki smo jih organizirano gradili, 
bila dograjena do druge etape, kar dostikrat pomeni goli učilniški prostor. 
Vendar že s tem, da učence preselimo iz starih, dotrajanih, temnih, plesnivih 
in zdravju škodljivih zgradb v zdrave, lepe, čiste in svetle učilnice, veliko 
prispevamo k ohranitvi in krepitvi njihovega zdravja. 

Vem, da so bile mnoge občinske skupščine, ki so računale na republiška 
investicijska sredstva, pred dilemo ali naj zgradijo telovadnico z ustreznim 
prostorom za vadbo na prostem, kot so to predvidevali tudi načrti, ali pa naj 
zgradijo prepotrebne učilnice, da odpravijo tretjo izmeno pouka, da ne bodo 
otroci hodili v poznih nočnih urah domov in da ne bodo prezgodaj ob 5. ali 6. uri 
zjutraj vstajali in odhajali v šolo'. Verjetno je ta situacija v večini primerov 
narekovala, da so se investitorji odločili za gradnjo učilniškega prostora. In 
še v teh primerih so bile sprejete prehodne rešitve, da se lahko večji prostori 
uporabljajo tudi za telesno vzgojo. To so prehodne rešitve, ki bodo morale 
ustrezati toliko časa, dokler se ne bo etapna gradnja nadaljevala za preostali 
učilniški prostor, kabinete, specialne učilnice in seveda hkrati tudi za telo- 
vadnice. 

To sem povedal zato, da bi nekoliko podrobneje osvetlil vsa prizadevanja ob 
izgradnji šolskega prostora in da telesna vzgoja ni bila prezrta. 

Verjetno ne velja samo za področje telesne vzgoje, da bi bilo potrebno 
proučiti lik telesnovzgojnega učitelja. Potrebno bo proučiti, tudi druga pred- 
metna področja ali usposabljanje učiteljev ustreza potrebam osnovnih in sred- 
njih šol. Pridružil bi se mnenju tistih tovarišev poslancev, ki so izrazili dvom 
v potrebnost formiranja telesno vzgojnih gimnazij oziroma posebnih oddelkov 
za telesno vzgojo pri gimnazijah predvsem zato, ker še nismo mogli popolnoma 
objektivno oceniti gimnazij pedagoške smeri, ki so začele nastajati ob odmiranju 
učiteljišč. Mislim, da bi se prenaglili, če bi se sedaj lotili ustanavljanja posebnih 
telesnovzgojnih oddelkov, zlasti še, ker moramo imeti pred očmi telesno-vzgoj- 
nega učitelja s kompletno srednješolsko izobrazbo'. Ta izobrazba pa je nujen 
pogoj za učitelja kateregakoli predmetnega področja. Verjetno pa v tistih dveh, 
treh urah, ki bi jih ti oddelki imeli rezervirane za telesno vzgojo, učenci ne 
bi veliko pridobili. Tisti, ki imajo za to področje nagnjenja in poseben interes, 
se lahko udejstvujejo tudi v okviru obstoječih gimnazij, saj so po novem 
zakonu celo dolžne organizirati, tečaje za poklicno usposabljanje, seveda pod 
pogojem, da se prijavi dovolj učencev. 
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Mislim, da bomo lahko deloma rešili ta problem oziroma povečali vpis 
študentov na visoko šolo za telesno kulturo in pa na oddelek, ki usposablja 
telesno-vzigojne učitelje na mariborski pedagoški akademiji, tudi s štipendira- 
njem. Republiški sklad za štipendije, ki ima predvsem intervencijsko vlogo, 
razpolaga z zadostnimi sredstvi, da bo lahko tudi na tem področju opravljal 
ustrezno intervencijo. 

Predlog je, naj bi s predpisi uredili status učiteljev telesne vzgoje, ki ni- 
majo ustrezne izobrazbe. V zakonu o srednjem šolstvu, ki bo v kratkem na 
dnevnem redu Skupščine, bo to vprašanje urejeno tako, da bodo morah imeti 
po določenem prehodnem obdobju vsi učitelji ustrezno izobrazbo. Ta ukrep 
bo seveda moral veljati za osnovnošolske in srednješolske učitelje in za učitelje 
na posebnih šolah. - 

Kar zadeva obvezno strokovno izpopolnjevanje, daje zakonski predlog po- 
sebno pooblastilo republiškemu sekretarju, da z izvršilnim predpisom določi 
pogoje in način obveznega strokovnega izpopolnjevanja. Vendar se moramo 
zavedati, da uresničevanje te naloge zahteva tudi materialna sredstva. Recimo, 
celotno strokovno izpopolnjevanje učnega osebja — elaborat o tem je že izdelan 
— bo terjalo znatna finančna sredstva. Vprašanje pa je, če si lahko v sedanji 
situaciji naložimo tolikšna bremena; nedvomno pa bo treba postopoma začeti 
uveljavljati strokovno izpopolnjevanje. 

Še eno vprašanje. V sklepih je predlagano, naj bi znova proučili mrežo 
zavodov prosvetno^pedagoške službe. Menimo, da je republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo v zadnjih letih že dovolj proučeval mrežo prosvetno-peda- 
goške službe in je dal tudi konkretne predloge. Ko je pred leti dal konkretne 
predloge za racionalizacijo mreže prosvetno-pedagoške službe, je naletel tudi na 
ostro kritiko. Sedaj smo znova isti predlog, drugačnega ne bi mogli, izdelati, 
posredovali vsem prizadetim občinskim skupščinam, vendar nanj še ni bilo 
večjega odziva. Tudi ta predlog je eden izmed racionalizacijskih ukrepov, ki 
sodi v okvir ukrepov ob uresničevanju gospodarske in družbene reforme. 

Prav tako menim, da ne bi bilo upravičeno po manj kot dveh letih znova 
menjati zakon o prosvetno-pedagoški službi. Ta zakon je bil noveliran potem, 
ko je veljal prejšnji zakon komaj 3 ah 4 leta. Mislim, da neprestano spremi- 
njanje predpisov škoduje ugledu te službe. To bi nedvomno samo še povečalo 
njeno nestabilnost, kar smo zakrivili v preteklih letih s stalnimi, reorganizaci- 
jami in s spreminjanjem njenega statusa. Ce se dosledno uresničuje zakon o 
prosvetno^-pedagoški službi in izvršilnimi predpisi, ki so bili izdani na podlagi 
zakona, potem ni nobenih razlogov za spremembo tega zakona. Zakon je treba 
pravilno razumeti in izvajati v okviru našega samoupravnega sistema in sistema 
vzgoje in izobraževanja. 

Želel bi še v imenu republiškega sekretariata za prosveto in kulturo izraziti 
našo pripravljenost, da v sodelovanju s komisijo za telesno kulturo pomagamo 
uresničevati sklepe, ki jih bo sprejel Prosvetno~kultumi zbor za izboljšanje 
stanja na področju telesne vzgoje v šolah. Seveda pa ne pričakujemo, da bi 
lahko zdaj z administrativnimi ukrepi uresničevali sklepe. Verjetno bo treba 
marsikaj spremeniti tudi v samem vrednotenju telesne vzgoje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo želi besedo. Besedo ima Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Opravičujem se, 
ker zavlačujem razpravo. Dovolite mi, da v zvezi z današnjo razpravo opozorim 
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samo na dve stvari, ki se mi ne zdita povsem točni. Po eni strani, se je ugotav- 
ljalo, da so predvsem šolski kolektivi odgovorni za stanje naše telesne vzgoje, po 
drugi strani pa naj bi bil vzrok za to pomanjkanje sredstev. Ne bi hotel kriviti 
ne enega ne drugega, vendar se mi zdi, da so v gradivu zlasti pa še v današnji 
diskusiji bili premalo poudarjeni smotri telesne vzgoje. 

Najbrž imamo lepe telovadnice, v katerih pa ne vlada tisti telesno vzgojni, 
duh, o katerem je govoril tovariš Pernuš. Cemu to? Mislim, da moramo upo- 
števati, da imajo šolski kolektivi, zlasti v osnovnih šolah, veliko napornih nalog. 
Poleg samoupravljanja in financiranja morajo skrbeti za vse predmete, da se 
jih bodo otroci naučili. To se pravi, da je stanje telesne vzgoje v glavnem ven- 
darle odvisno od učitelja, ki jo poučuje. Zato vprašam, ali je vzgoja teh učiteljev 
ustrezna? Nekatere pomisleke smo danes že slišali v zvezi s pedagoškimi gimna- 
zijami,, ki v resnici še niso mogle dokazati, da bodo svojo nalogo opravile tako 
kot si to želimo. Vprašanje je tudi, ali bodo dale dovolj kadrov za nadaljevanje 
študija na visoki šoli za telesno kulturo. Ce ne bo dovolj naraščaja, potem so 
pravzaprav vsa ta prizadevanja iluzorna. Ce bomo na pedagoški akademiji po- 
puščali pri vpisnih kriterijih in vpisovali vsakogar, prav tako ne bomo dosegli 
uspehov. Menim, da pa je telesna vzgoja predmet, ki zahteva, da imajo učitelji 
posebne pedagoške lastnosti. Ce bomo tudi pri teh premalo zahtevni, ne bomo 
poživili telesno vzgojnega dela v osnovnih šolah, niti, ne v komuni. Težko si 
namreč predstavljam telesno vzgojnega učitelja, ki ne bi bil tudi široko kulturno 
razgledan. Mislim, da je zgrešena ločitev osnovne šole od vsega življenja v 
komuni. Zato ponavljam, da je zelo pomembno, kakšne učitelje telesne vzgoje 
bomo usposabljali. Menim, da pa v dveh letih na pedagoški, akademiji, kjer je 
polovica predmetov pedagoških druga polovica pa strokovnih, ne moremo uspo- 
sobiti solidnih učiteljev telesne vzgoje. Hvala! 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima dr. Aleksandra Kornhauser. 

Prof. Aleksandra Kornhauser: Kljub pozni uri mislim, da mi 
boste oprostili, da se javljam k besedi, bom pa zato kratka in bom kolikor se 
da stvarno osvetlila sklepe. 

Za predlagane sklepe vsekakor ne bi mogla glasovati. Že pri prvi točki, 
ki pravi, naj bi predvsem visokošolski zavodi za vzgojo pedagoškega in zdrav- 
stvenega kadra proučili možnost uvajanja ustrezno programirane telesne vzgoje, 
in se torej zahteva obvezna telesna vzgoja na teh zavodih, bi rada opozorila 
na naslednje: 

Ali imamo pravico, da obravnavamo te zadeve ločeno od ostalih nalog, ki 
naj jih ti zavodi opravljajo? Opozorila bi vas, da pedagoški akademiji uspo- 
sabljata učitelje za pouk dveh predmetov in da jim morata dati ustrezno peda- 
goško, psihološko in metodično izobrazbo. Torej jih dejansko usposabljata za 
tri predmete. Po zadnjih sklepih komisije za proučitev visokega šolstva naj bi 
znašala tedenska učna obremenitev študentov največ 30 ur. To se pravi, da 
bosta morali obe pedagoški akademiji in obe fakulteti zmanjšati obseg svojega 
dela ponekod kar za 25'%. 

Kako lahko potem hkrati razpravljamo o novih dolžnostih vseh teh šol, ki 
zahtevajo dodatne učne ure že v okviru obstoječega fonda ur. Ti zavodi, morajo 
gospodariti skrajno racionalno, če naj ohranijo nivo in tako morajo obravnavati 
tudi telesno vzgojo. Čudi me, kako je mogoče, da je ta predlog formuliran že 
kot sklep, ker ljubljanska pedagoška akademija z njim sploh ni bila seznanjena. 
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Menim namreč, da ne moremo kar tako nalagati katerikoli instituciji določenih 
obveznosti. 

Dalje je v drugem odstavku druge točke že kar predlog, naj zavod za 
šolstvo pripravi ustrezno spremembo predmetnikov in učnih načrtov do konca 
leta 1969 in jih predlaga pedagoškemu svetu. Spet ponavljam, zakaj naj PKZ 
parcialno obravnava področje izobraževanja, kdo bo varoval npr. matematiko, 
slovenščino, zgodovino', zemljepis in druge predmete. Zaradi tega sem odločno 
proti, takšnemu načinu obravnave sistema izobraževanja. 

Tretji odstavek tretje točke že kar zaključuje, naj visoka šola za telesno 
kulturo poleg pedagoške akademije v Mariboru izobražuje učitelje za višje raz- 
rede osnovnih šol. Menim, da smo prav na tem zboru ustanovili komisijo za 
proučitev visokega šolstva in da je tudi ta predlog prejudic, zaradi česar se 
s tem predlogom ne strinjam. 

Popolnoma nevzdržen pa se mi, zdi predlog v petem odstavku, o katerem 
so že govorili predgovorniki, zato bom prav kratka. V zvezi s predlogom, da bi 
ustanovili posebne pedagoške gimnazije s telesno vzgojno smerjo, naj vam 
povem, da je pedagoška gimnazija v Ljubljani, ki je nastala iz bivšega učite- 
ljišča, sama načela vprašanje o smotrnosti obstoja takšne šole. Prvi rezultati, 
te šole so namreč vse prej kot spodbudne. Zlasti se mi v gradivu upira pogosto 
uporabljena beseda »mora«. Ne vem, če je to edina pot za reševanje telesne 
vzgoje? Pogrešam pa dolžnosti, ki jih imajo strokovnjaki na področju telesne 
vzgoje. O teh je bore malo govora, veliko več pa je govora o tem, kako ti stro- 
kovnjaki drugim nalagajo določene obveznosti in dolžnosti. Prepričana sem, 
da na področju telesne vzgoje ni treba vsega reševati z besedo »mora«. Najti 
moramo predvsem takšne oblike telesne vzgoje, da bodo te postale čimbolj 
privlačne. 

Predsednik I v o> Tavčar: Zdi se mi, da je potrebno nekaj zadev po- 
jasniti. Imam vtis, kot da razpravljamo o zadevah, o katerih mnogi niso obve- 
ščeni. Vendarle je iz predloženega gradiva razvidno, da je komisija za telesno 
kulturo razposlala svoje predloge in stališča v 800 izvodih po vsej Sloveniji. 
To se pravi, da so bili vsi povabljeni k javni razpravi. Tudi Izvršni svet je že 
obravnaval prvotno gradivo. To se pravi, da je bila javnost s predlogi sezna- 
njena in je vsakdo, ki se je potrudil, imel možnost seznaniti se z gradivom, z 
vsemi vprašanji in predlogi. O tem je v skupščini oziroma v našem zboru 
razpravljala skupina poslancev. Ta skupina poslancev je vabila k sodelovanju 
zainteresirane strokovne in upravne dejavnike. Ti so sodelovali pri formuliranju 
sklepov, ki jih i,mate pred seboj. Potem je tudi naš stalni odbor obravnaval 
predložene sklepe. Na seji odbora so bili navzoči tudi predstavniki zainteresi- 
ranih institucij, če se ne motim, kot je razvidno' iz zapisnika odbora, tudi tovariš 
Boris Lipužič. Zato me res čudi, da je zdaj toliko pomislekov in kritičnih pri- 
pomb k tem sklepom. 

Zdi, se mi, da gre najbrž le za različne razlage in da od tod izvirajo določeni 
nesporazumi. Res pa je, da smo doslej vedno' obravnavali le posamezna vpra- 
šanja, nikdar pa naenkrat celote. Zato me ne moti, če tudi tokrat obravnavamo 
samo vprašanja telesne vzgoje v šolstvu. Hkrati pa je treba povedati tudi 
resnico, da sklepi v glavnem poudarjajo strokovnost in izražajo zahtevo po 
boljši strokovni usposobljenosti učiteljev, potrebo po njihovi večji zavzetosti 
za to področje in osebni odgovornosti, potrebo po izdelavi strokovnih meril in 
po povečanem nadzorstvu. Ni pa toliko poudarka na novih predpisih in denarju. 
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Vse to strokovno -delo bo seveda trajalo več let, tja do leta 1970. Predlagam, 
da končamo razpravo in predlog sklepov ponovno damo v obravnavo odboru, 
ki jih bo podrobneje proučil in nato znova predložil našemu zboru. O njih 
bomo sklepali na prihodnji seji, pri čemer upam, da ne bo več kakih nespo- 
razumov. Nič ne bomo namreč zamudili, če bomo sklepe sprejemali šele na na- 
slednji seji našega zbora. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Vračamo se k prejšnji točki dnevnega reda. Prosim, kdo ima pripravljen 
predlog mnenja k predlogu zakona o socialnem zavarovanju umetnikov? Be- 
sedo ima dr. Miro Stiplovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slo- 
venije je na 34. seji dne 21. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o pri- 
spevku Socialistične republike Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih 
umetnikov. 

Ob tem je na podlagi 160. člena in v zvezi s 149. členom ustave Socialistične 
republike Slovenije sprejel naslednje mnenje: 

Do 1. januarja 1965 samostojni umetniki niso neposredno sami plačevali 
prispevkov za soicalno zavarovanje, ampak so se ti prispevki plačevali iz sred- 
stev avtorskih honorarjev umetnikov. Temeljni zakon o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti je dotok teh davkov usmeril v skupna proračunska sred- 
stva. Sredstva torej, o katerih govori predloženi zakon, niso nova, ampak še 
naprej dotekajo iz istih virov. 

Po predloženem zakonu bi samostojni umetniki načeloma prispevke za 
socialno zavarovanje plačevali sami, republika pa bi jim vsako leto odredila 
višino sredstev iz svojega proračuna. S temi sredstvi, naj bi republika vplivala 
na kulturno umetniško ustvarjalnost. Prosvetno-kulturni zbor in njegovi odbori 
so že večkrat razpravljali o ureditvi socialnega zavarovanja samostojnih umet- 
nikov. Pri tem so upoštevali tudi različna odklonilna stališča in pomisleke, kar 
jim je pripomoglo k izoblikovanju jasnejših stališč. 

Prosvetno-kulturni zbor meni, da lahko prispevek republike za socialno 
zavarovanje samostojnih umetnikov bistveno pripomore h kulturno umetniški 
ustvarjalnosti. Predlagana ureditev bi namreč utrdila status samostojnega 
umetnika, ki je nujen, saj izključna vezanost umetnikov na vzgojno delovne 
organizacije in kulturne institucije zavira njihovo umetniško tvornost. Z za- 
gotovitvijo ustreznega socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov se bosta 
zmanjšala tudi težnja in pritisk teh umetnikov, da se redno zaposle pri kultur- 
nih institucijah. To pa bo< hkrati omogočilo kulturnim zavodom oblikovanje 
načrtnejše in dolgoročnejše politike zaposlovanja. 

Zbor ob tem poudarja, da je rešitev tega problema kulturno politično vpra- 
šanje in ne socialno, kot to izhaja iz nekaterih ugotovitev pristojnega odbora 
Republiškega zbora. Zbor meni, da bi bilo treba pri uresničevanju predloženega 
zakona posvetiti posebno pozornost ugotavljanju svojstva samostojnega umet- 
nika. Ker to opravlja posebna republiška komisija, bi bilo treba z ustreznim 
sestavom članov te komisije zagotoviti njeno kar najbolj objektivno delovanje. 
Za priznavanje svojstva samostojnih umetnikov naj bi v prihodnje upoštevali 
umetniške kriterije, ki bi jih bilo treba na novo oceniti in strožje oblikovati. 
Z istimi merili naj bi se presodili, tudi sedanji seznami upravičencev in ustrezno 
prilagodili. Zato zbor meni, da je predlagana ureditev povsem primerna in 
nujna. Ob tem pa ugotavlja, da je bilo dosedanje zavlačevanje ureditve zelo 
škodljivo. 



Prosvetno-kulturni zbor 

Prosvetno-kulturni zbor ne sprejema predloga zakona, ampak daje pristoj- 
nima zboroma samo mnenje. Z'bor sodi,, da problematika, ki jo predloženi zakon 
ureja, ni zgolj proračunska, ampak predvsem kulturno umetniška. Zato zbor 
meni, da je prav on pristojen za urejanje tega vprašanja, ki je sestavni del 
kulturne dejavnosti. Zbor predlaga pristojnima zboroma, da predlog zakona o 
prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov spre i- 
meta. 

Predsednik Ivo Tavčar: Slišali ste mnenje. Ima kdo kakšno pripombo7 

(Ne javi se nihče.) Je kdđ proti? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagano mnenje sprejeto. S tem je izčrpan tudi dnevni 

red seje, ki j p hkrati s tem zaključujem. 

(Seja je bila zaključena ob 18.20.) 



SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 

28. seja 

(31. januar 1967) 

Predsedoval: Miro Vesel, 
podpredsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Podpredsednik Miro Vesel: Pričenjam 28. sejo Socialno- zdravstvenega' 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo- odsotnost so upravičili tile poslanci: dr. Ruža Segedin, Srečko Rot, 
Jože Oblak, Božo Robida, Dolfe Vojsk, Vlado Planine, Jelka Pungartnik in 
dr. Martin Benedik. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo tudi predstavniki Izvršnega sveta: Majda Gaspari, 

ing. Tone Tribušon, direktor Zavoda SR Slovenije za planiranje, Stane Šelih, 
republiški sekretar za zdravstvo in socialno- varstvo in Erna Podbregar, repu- 
bliški, sekretar za delo. Poleg teh pa so bili vabljeni kot gostje še predstavniki 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, sekretariata za delo, 
Zavoda SRS za zdravstveno varstvo, Republiškega zdravstvenega centra, Medi- 
cinske fakultete v Ljubljani, Republiškega zavoda za socialno zavarovanje, re- 
publiške Skupnosti socialnega zavarovanja kmetov in Zavoda SRS za planiranje. 
i~ ' Za 'današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 27-, seje Socialiio-zdraVštvenega zbora; 
2. razprava o zdravstvenem stanju prebivalstva SR Slovenije; 
3. razprava o izvajanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji; 
4. razprava o predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966 

do 1970 in 
5. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) Ce nihče, 
ugotavljam, da je predlagani, dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 27. seje zbora 
ste prejeli skupaj z vabilom za sejo. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku. 
(Ne javi se nihče.) Če ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Predlagam, da ekspoze k predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije 
v letih 1966—1970 poslušamo na skupni seji z Organizacijsko-političnim zborom. 
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Se zbor strinja s predlogom, da bi dal predstavnik Izvršnega sveta ekspoze 
na skupni seji? (Poslanci se strinjajo.) 

Prosim poslance, da ostanejo v dvorani, ker bodo poslanci Organizacijsko- 
političnega zbora takoj prišli v dvorano ter bomo tudi takoj pričeli s skupno sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.08 in skupna seja z Organizacijsko-političnim 
zborom pa se je pričela ob 9.10.) 

Predsedujoči Janez Hočevar: Pričenjam skupno sejo Organizacijsko- 
političnega in Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR 'Slovenije. Po dogo- 
voru s podpredsednikom Socialno-zdravstvenega zbora, ki nadomešča odsotno 
predsednico, bom skupno sejo vodil jaz. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da še ustno obrazloži predlog druž- 
benega plana razvoja Socialistične republike Slovenije v letih 1966—1970. 

Besedo ima inž. Tone Tribušon, direktor Zavoda SR Slovenije za planiranje. 

Inž. Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Slovenska skup- 
ščina zaključuje s sejami vaših dveh zborov in s sejami Republiškega in Go- 
spO'darskega zbora, ki bosta čez dva dni, delo na tako pomembnem dokumentu 
kot je predlog družbenega plana razvoja Socialistične republike Slovenije v 
letih 1966—1970, ki predstavlja skupaj s spremljajočimi zakoni in dokumen- 
tacijo celoto. 

Sestavni del tega predloga so tudi mnogi amandmaji, ki so jih dali v 
razpravi posamezni skupščinski odbori, in Prosvetno-kulturni zbor. S temi 
amandmaji se je predlagatelj strinjal. Ta dokument je rezultat nekajletnega 
strokovnega dela, pri katerem je razen Republiškega zavoda za planiranje in 
republiških sekretariatov sodelovalo nekaj sto strokovnjakov z raznih področij 
gospodarstva in družbenih služb. 

Pri izdelavi predloga plana je pomembnih nekaj stopenj. Rezultat prve 
stopnje dela so bile parcialne projekcije razvoja posameznih področij, ki pa so 
izhajala iz predreformskih pogojev gospodarjenja in si postavljale večkrat pre- 
več ambiciozne cilje. Kljub temu je predstavljal rezultat prve stopnje, posebno 
v nekaterih elementih, dragoceno gradivo pri, sestavi tega plana. O teh projektih 
so razpravljali tudi skupščinski odbori in zbori ter sprejeli leta 1964 vrsto 
stališč in smernic za srednjeročni razvoj. 

Drugo stopnjo dela predstavlja vrsta poskusov Zavoda SR Slovenije za 
planiranje, da izdela celovit koncept razvoja za srednjeročno obdobje. Ta pri- 
zadevanja zavoda je spremljala tudi široka razprava v strokovnih krogih, 
Izvršnem svetu, v občinah in v družbeno-političnih organizacijah. Postopno so 
se izoblikovala v razreševanju različnih dilem vsebolj realistične in tudi nove 
zasnove razvoja naše republike. To velja zlasti za čas po reformi, ki je zahteval 
drugačne dogovore o ciljih in drugačne rešitve kot so bile prvotno zamišljene. 
Rezultat te stcpnje dela so bile družbeno-ekonomske osnove razvoja Sociali- 
stične republike Slovenije do leta 1970, o katerih je v maju in juniju minulega 
leta razpravljala tudi Skupščina SR Slovenje. Skupščina je takrat sprejela 
sklep o smernicah družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu 
družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije do leta 1970. 

Na podlagi teh sklepov in pobud nadaljnjih razprav z občinami,, družbeno- 
političnimi, organizacijami in strokovnimi krogi je izdelal Zavod za planiranje 
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do septembra minulega leta osn-utek plana. O njem so izrazili svoje mnenje 
odbori Izvršnega sveta, ekonomski svet pri Izvršnem svetu in nekateri skup- 
ščinski organi. Na podlagi teh pripomb in novih pobud je zavod izdelal predlog 
družbenega plana, ki ga je z določenimi popravki sprejel Izvršni, svet in ga v 
tej obliki predlagal Skupščini SR Slovenije- 

Na osnovi takšnega postopka izdelave plana lahko ugotovimo, da pred- 
stavlja predlog plana rezultat delovanja dveh organsko povezanih činiteljev, 
strokovnega in političnega, kar je povsem v skladu z našim družbenoekonom- 
skim sistemom. Pri izdelavi plana smo skušali upoštevati v največji možni meri 
osnove sistema družbenega planiranja, ki jih je v prvem polletju 1966 sprejela 
Zvezna skupščina. 

Iz tega torej lahko zaključujemo, da predstavlja predlog plana dogovorjene 
cilje, ki naj jih v določenem obdobju dosežemo, prav tako pa tudi dogovorjene 
načine in sredstva, ki naj zagotove smotrno pot, da te cilje tudi dosežemo. 

Dogovor izhaja iz analize zakonitosti in delovanja činiteljev razvoja v mi- 
nulem obdobju, ker opredeljujejo hitrost in možnosti, razvoja v največji meri 
osnovne značilnosti materialnih in družbenoekonomskih pogojev ob spreje- 
manju srednjeročnega plana. Seveda pa izhaja ta dogovor tudi iz analize zako- 
nitosti in delovanja činiteljev razvoja v naslednjem obdobju, kolikor smo jih 
bili sposobni objektivno in subjektivno spoznati. Predlog plana predstavlja 
nujno in dovolj skladno celoto in zato ne more biti zbirka želja in seštevek 
investicijskih ambicij. Predlog plana računa na svobodnejše delovanje tržnih 
zakonitosti in omejuje samo zaradi dokazane večje smotrnosti in zaradi, dose- 
ganja optimalnejšega razvoja njihovo delovanje. Zato samo v skrajnem pri- 
meru razdeljuje razvoj, oziroma elemente razvoja. 

Predlog plana upošteva dejstvo, da je v našem sistemu več samostojnih no- 
silcev planiranja in sicer: delovna organizacija, združenje proizvajalcev, občina, 
republika in federacija. Pri tem ima tudi vsak nosilec planiranja svojo speci- 
fično funkcijo. Predlog srednjeročnega plana je po svojem bistvu in vsebini 
program izvajanja reforme in ker gre pri reformi za bistvene kvalitetne spre- 
membe v gospodarskem in družbenem življenju, dobiva s tem še večji in po- 
seben pomen. Predlog ima tele funkcije: daje informacijo o razvoju, daje 
orientacijo in je usmerjevalec za vse samostojne nosilce odločitev, čeprav je 
formalno-pravno obvezen za republiko, ki ga sprejema. Vključno z dokumen- 
tacijo pokaže osnovna izhodišča za ekonomsko politiko v naslednjem obdobju, 
osnovne cilje in smeri razvoja, sredstva in ukrepe za spodbudo in zagotavlja- 
nje takega razvoja, ki sodi v pristojnost republike. Hkrati pa pokaže tudi smer- 
nice, na podlagi katerih bi mogle delovne skupnosti in njihova združenja in 
občine predvsem v lastnem interesu samostojno planirati in samostojno odločati 
in sicer tako, da bi s svojimi odločitvami tudi zagotovili izpolnitev osnovnih 
ciljev republiškega plana. 

Pri tem računa plan s posebno značilnimi problemi, in možnostmi izvaja- 
nja reforme v Socialistični republiki Sloveniji v okviru politike ter sistemskih 
rešitev in drugih pogojev gospodarjenja, ki jih nakazuje in opredeljuje zvezni 
družbeni plan. Iz vsega tega sledi tudi taka koncepcija plana, ki je razvidna iz 
predloženega gradiva. 

Osnovni smoter je stabilno naraščanje standarda seveda pod pogojem, da 
narašča produktivnost z občutno višjo stopnjo kot doslej, in da se približno 
70 °/o porasta družbenega proizvoda ustvari z večjo produktivnostjo, medtem 
ko je v zadnjih štirih letih znašal vpliv produktivnosti približno 57 %. V raz- 
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delitvi tako ustvarjenega družbenega proizvoda se zmanjšuje udeležba inve- 
sticij in spreminja se tudi njihova struktura. Pri tem računamo na povečanje 
njihove učinkovitosti oziroma na zboljšanje kapitalnega koeficienta. Prav tako 
nujno računamo za racionalizacijo splošne potrošnje. 

Vse to bi dalo več prostora osebni potrošnji, ki bo na osnovi doslednejše 
delitve po delu predstavlja pomemben jčinitelj stalne rasti produktivnosti 
in razvoja. Večja osebna potrošnja naj tudi omogoča, da se nanjo prenaša fi- 
nanciranje dela določenih potreb, ki so se doslej financirale iz družbenih skla- 
dov, kar mora povzročiti tudi na današnji stopnji razvoja bolj ustrezno dimen- 
zioniranje teh potreb. 

Vse to pomeni po svoji vsebini odločen prehod od ekstenzivnega k učinko- 
vitejšemu gospodarjenju, kar je osnovna zahteva reforme, ki se ji morajo pod- 
rediti vse ostale naloge družbenega plana. 

Na taki podlagi je oblikovan tudi skupščinski sklep o smernicah družbeno- 
gospodarske politike do leta 1970, ki dosledno izhaja iz ciljev družbeno-gospo- 
darske reforme, upoštevajoč značilne razmere v Socialistični republiki Sloveniji. 
Predlog plana skuša v vseh svojih postavkah takšno politiko dosledno ustvariti. 

Osnovne cilje namerava plan doseči na naslednji konkreten način: doseči 
je treba največjo možno rast proizvodnje, ki bi bila sicer nižja od tiste v minu- 
lem obdobju, vendar dovolj visoka ob upoštevanju stabilnejših gospodarskih 
gibanj, ki so eden od bistvenih pogojev za kvalitetne spremembe. Pri tem je 
treba uskladiti porabo z rastjo razpoložljivih sredstev in to tako, da se le-ta 
giblje nekoliko počasneje od rasti razpoložljivih sredstev. Iz razlike naj se 
ustvarijo rezerve, ki naj pripomorejo poleg ostalih elementov k stabilnejšim 
odnosom na trgu. V okviru porabe mora imeti prednost pokrivanje obstoječih 
obveznosti. 

Predvideno gospodarsko rast bi morah doseči na osnovi tega plana z boljšim 
izkoriščanjem obstoječih kapacitet, z njihovo modernizacijo ter z boljšim izko- 
riščanjem geografskih, surovinskih in drugih prednosti, ki jih ima Socialistična 
republika Slovenija v jugoslovanskih in mednarodnih razmerah. Modernizacijo 
pa si seveda ne zamišljamo samo kot modernizacijo proizvodnih naprav, pač 
pa ta v najširšem smislu vključuje prilagoditev proizvodnega programa zahte- 
vam domačega in mednarodnega trga, ter vključuje uvedbo sodobne tehnologije 
in sodobne organizacije dela in poslovanja. Modernizacijo uvajamo sicer v vseh 
dejavnostih, vendar to ne pomeni, da je treba modernizirati vsako podjetje, 
marveč le tista, ki bodo glede na svoje stroške trajnejše konkurenčna na doma- 
čem in na svetovnem trgu ter se bodo mogla tako trajnejše in organsko vklju- 
čevati tudi v mednarodno delitev dela. Vse to je tudi osnova za hitrejše in bolj 
organsko vključevanje v mednarodno menjavo, kar je ena izmed najpomemb- 
nejših nalog tega plana. 

Realizacija take usmeritve je ozko povezana z reševanjem nekaterih struk- 
turnih problemov. Zato plan še posebej poudarja in rešuje razvoj energetike, 
ki naj bi gospodarstvu zagotovila zadostne količine električne energije in ustva- 
rila pogoje za boljše izkoriščanje kapacitet. Podpira razvoj prometnega omrežja, 
ki naj zagotovi boljšo prometno povezanost Slovenije tako znotraj kot s sosed- 
njimi območji. To je pogoj za boljše izkoriščanje prednosti, ki jih daje Slove- 
niji njena zemljepisna lega, predvsem kar zadeva turizem, mednarodni tranzit 
in trgovino. 

Vseh teh zahtevnih nalog plana ne bo mogoče opraviti, če ne bomo občutno 
žboljšali kadrovsko strukturo in razvili kvalitetnejše raziskovalno delo in ga 



28. seja 259 

'bolj vključevali v reševanje zamotanih problemov razvoja gospodarstva in druž- 
benih služb. Zato sta dobili področji izobraževanja in raziskovalne dejavnosti 
v planu najvidnejše mesto med osnovnimi pogoji razvoja. 

Vse te naloge predstavljajo velik napor tako za področje gospodarstva kot 
tudi, za področje družbenih služb. Plan zastopa stališče, da ni mogoče v prihod- 
njem obdobju, zlasti ne v prvih letih, povečevati obremenitev gospodarstva, če 
hoče to izpolniti reformne naloge,jki jih plan precizira in kvantificira. To pomeni, 
da lahko v glavnem družbene službe računajo o globalu z naraščanjem sredstev, 
skladno s stopnjo rasti družbenega proizvoda. Prednost znotraj takega obsega 
sredstev bo imelo po predlogu plana predvsem izobraževalno in raziskovalno 
delo. 

Plan v polni meri spoštuje osnovne postavke družbenoekonomskega si- 
stema. Računa z delovanjem izpopolnjenega gospodarskega sistema, s krepitvijo 
tržnih elementov v našem gospodarstvu in z ekonomsko selekcijo ter z nadalj- 
njim razvojem samoupravljanja. Plan ne oži iniciative delovnih organizacij, 
marveč nasprotno. Soustvarja pogoje za njihovo večjo iniciativo in za kvali- 
tetnejše funkcioniranje samouprave; predpostavlja pa višjo stopnjo organizi- 
ranosti in povezanosti, gospodarstva in prav tako družbenih služb, kot enega 
osnovnih pogojev za uspešno reševanje problemov razvoja. 

Plan upošteva specifično vlogo republike v sistemu usklajevanja in usmer- 
janja razvoja. Izhaja namreč iz tega, da zagotavlja republika predvsem splošne 
pogoje razvoja, ki so v planu opredeljeni v posebnem poglavju in zagotavlja 
boljše pogoje za razvoj nekaterih področij, ki naj bi pri povečanju učinkovi- 
tosti gospodarstva in v njegovem vključevanju v mednarodno delitev dela 
odigrali posebno vlogo. 

Iz predloženega gradiva je razvidno, da republika ne usmerja razvoja samo 
z materialnimi sredstvi in da postaja v vedno manjši, meri distributer razvoja. 
Republika opravlja svojo1 usmerjevalno vlogo s spodbujanjem nekaterih akcij, 
z zakonodajno iniciativo na posameznih področjih, z dolgoročnim programira- 
njem za določena področja, s politiko strukturiranja proračunskih izdatkov, z 
davčno politiko, kolikor je le-ta v njeni pristojnosti in seveda tudi s sredstvi, 
s katerimi razpolaga sama, oziroma razpolagajo republiški skladi. Pri tem je 
treba upoštevati,, da razpolaga republika v tem obdobju samo še s približno 
4,2% družbenega proizvoda, v prejšnjem obdobju skoraj s 6 %>. Na področju 
investicij razpolaga v tem obdobju s približno 5 '%> vseh investicijskih sredstev, 
medtem ko je v prejšnjem obdobju razpolagala s približno 12 %. 

Vse, kar sem navedel, je prišlo do izraza v predlaganih usmeritvah, ukrepih 
in priporočilih, na najrazličnejših področjih in tudi v usmeritvi sredstev repu- 
blike tako v planu kot tudi, v zakonskih predlogih, ki jih predlagamo skupaj s 
planom. V tem je tudi konkretni prispevek republike k realizaciji nalog in 
ciljev plana. Vsi izračuni republike so grajeni, na predvidenih razpoložljivih 
in ne na formiranih sredstvih. Njihova poraba je posameznim področjem zago- 
tovljena seveda v odvisnosti od gospodarskih gibanj, za katera so v samouprav- 
nem sistemu odgovorni vsi nosilci odločitev in ne samo republika ali federacija. 

V tem okviru je seveda treba obravnavati tudi družbene službe, bodisi da 
gre za njihovo celoto ali za posamezne službe. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi že povedanega je popolnoma 
logično, da obravnava predlog plana področje izobraževanja, raziskovalne de- 
javnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva kot dejavnike družbenega in 
gospodarskega razvoja. To pomeni, da jih ne obravnava kot ločena področja 
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porabe, kar se je v preteklosti često dogajalo, marveč kot sestavni del razvoja 
in v povezavi z njegovimi potrebami in možnostmi. Prav tako plan ne izhaja 
iz nekih abstraktnih pravic občanov npr. do izobraževanja ali do neke druge 
dobrine, marveč izhaja iz družbenih potreb, predvsem tistih, ki jih narekuje 
izvajanje reforme. 

Reforma se ne more izvajati brez znanja, brez raziskav in tudi ne brez 
kulturnega in zdravega človeka. Seveda izhaja predlog plana tudi iz značilnosti 
in problemov dosedanjega razvoja teh področij družbene aktivnosti. Tako kot 
za gospodarstvo, je tudi za ta področja značilen hiter, vendar ekstenziven raz- 
voj. Stopnje ekstenzivnosti in njihove pojavne oblike so seveda bile v posa- 
meznih dejavnostih različne, pač pa je iz planskega gradiva razvidno, da ta 
osnovna ugotovitev v celoti velja. Ugotavljamo npr., da se je nekje šolska 
mreža zelo razširila, vendar primanjkuje kadrov določenih profilov, nekaterih 
pa imamo celo preveč. Prav tako ugotavljamo zelo veliko" število dijakov in štu- 
dentov, in spet velik osip in podobno. Na drugi strani pa obseg sredstev nenehno 
raste in že dosega glede na razpoložljivi narodni dohodek razmerja, ki so .zna- 
čilna za razvitejše države. 

Vsekakor so vzroki nizke učinkovitosti v izobraževanju tako programske, 
kadrovske in organizacijske narave kot tudi v slabi načrtnosti razvoja izobra- 
ževanja, v neustreznem sistemu financiranja ter v premajhnem vplivu gospo- 
darstva in družbenih služb na ta razvoj. Pri vzrokih ne moremo tudi mimo 
dejstva, da je bila tako kot v gospodarstvu tudi tu prisotna avtarktičnost, kar 
še posebej velja za področje visokega in višjega šolstva. Naše potrebe po raznih 
šolah, fakultetah in katedrah bomo morali začeti vrednotiti tudi z gledišča 
jugoslovanske in mednarodne delitve dela. 

Pri tem je treba odgovoriti tudi na vprašanje, ki se vse bolj pojavlja in 
sicer: ali naj daje šola kadre širših profilov, ki naj se funkcionalno izobražujejo, 
ko že delajo, ali bomo ostali pri tem, da mora šola dajati kadre ozkih profilov, 
ki imajo v naših razmerah težave z zaposlovanjem? Iz vseh navedenih raz- 
logov računa predlog plana realno in sicer, da je povečanje učinkovitosti iz- 
obraževanja prvenstveno vprašanje tega razdobja in zato predlaga tudi. kon- 
kretne ukrepe. Republiko Obvezuje, da pripravi izhodišča in predlog za raciona- 
lizacijo mreže šol druge stopnje in višjih ter visokih šol, da izdela dolgoročni 
program razvoja šolstva, da uredi racionalni sistem financiranja in da sprejme 
ustrezne zakone in druge ukrepe, ki so v njeni pristojnosti za izboljšanje izobra- 
ževalnega procesa. 

Glede stanja na področju raziskovalnega dela lahko rečemo, da smo v pre- 
teklem obdobju dosegli precejšnjo razširitev mreže raziskovalnih zavodov, pred- 
vsem v delovnih organizacijah. Prav tako se je zboljšalo sodelovanje gospodar- 
stva s samostojnimi raziskovalnimi zavodi. Tudi sklad »Borisa Kidriča« je do- 
segel precejšnje uspehe pri spodbujanju in usklajevanju raziskovalnega dela 
v okviru širše zasnovanih razvojnih načrtov. Ugotoviti moramo, da je blago- 
dejni učinek raziskovalnega dela na naš razvoj še vedno pod realnimi mož- 
nostmi, ki jih daje obstoječi materialni okvir. Mreža raziskovalnih institucij je 
razdrobljena in premalo funkcionalno povezana, programiranje raziskovalnega 
dela je šibko in premalo povezano z dolgoročnejšimi programi razvoja gospo- 
darskih in drugih družbenih področij. Ni zagotovljen zadosten vpli.v razisko- 
valcev na celoten družbeni razvoj, predvsem ne na načrtovanje. Premalo je 
zagotovljeno bolj neposredno samoupravno odločanje raziskovalcev na obliko- 
vanje znanstveno-raziskovalne politike v republiki. Iskanje in uporaba raz- 
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iskovalnih dosežkov je nezadovoljivo. Šibka je mednarodna kooperacija na pod- 
ročju raziskav. Sistematična služba za posredovanje rezultatov raziskovalnega 
dela je slabo organizirana itd., itd. Prav tako še niso bile ustvarjene zadostne 
možnosti za razmah raziskovalnega dela na univerzi. Zato predvideva predlog 
plana vrsto ukrepov, da bi se odpravile dosedanje slabosti in s tem povečala 
učinkovitost raziskovalnega dela. Zato plan obvezuje republiko, da v okviru s 
planom nakazane politike v okviru svojih pristojnosti sprejme določene zakon- 
ske ukrepe za področje racionalnejše organizacije in politike financiranja. 

Vprašanje socialnega zavarovanja in družbenih služb, ki jih le-to financira, 
je bilo in je še deležno velike pozornosti javnosti in skupščine v njenih prizade- 
vanjih za izvajanje reforme. Prav s stališča reforme obravnava to vprašanje tudi 
predlog plana. Ne bi hotel ponavljati vsega, kar je bilo že obširno in tehtno reče- 
no glede pomembnosti tega področja, stopenj ekstenzivnosti in njegovega na- 
daljnjega razvoja. Želel pa bi vendarle poudariti, da izhaja predlog plana pri ob- 
ravnavi teh vprašanj iz dveh izhodišč: področje socialnega zavarovanja pomeni 
po svojem obsegu enega najpomembnejših delov tako imenovane »družbene re- 
žije«. Ta »družbena režija« ne more biti v nobenem narodnem gospodarstvu po- 
ljubno visoka, če hočemo zagotoviti konkurenčno sposobnost tega gospodarstva 
z drugimi gospodarstvi in njegov optimalni razvoj. Sredstva socialnega zavarova- 
nja so tudi vir za financiranje dela družbenih služb, ki zadovoljujejo bistvene 
potrebe vsakega naroda. Upoštevajoč ti dve izhodišči nakazuje predlog plana 
osnove politike in smer reševanja te problematike. To pomeni izdelati sistem za 
posamezne veje zavarovanja, s katerim bo mogoče ob znosni in razumni obre- 
menitvi gospodarstva in ob ustvarjanju novih družbenih odnosov doseči za- 
dovoljevanje zdravstvenih in drugih potreb prebivalcev na najvišji ravni. 
Znotraj takega sistema je seveda treba zagotoviti tak razvoj posameznih služb 
tega področja, da se poveča njihova učinkovitost v zadovoljevanju potreb in 
tudi tak njihov razvoj, da bodo lahko sledile svetovnim znanstvenim dosežkom. 
Konkretizacija take politike in smeri razvoja, ki jih začrtuje plan, je seveda 
velika naloga, ki čaka že v bližnji prihodnosti vse dejavnike od strokovnih 
delavcev in institucij do republiških organov. Pri tem mislim predvsem na ob- 
likovanje predlogov za ureditev sistema socialnega zavarovanja, na izdelavo* 
programa zdravstvene politike in razvoja zdravstvene službe. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi poudariti, da more že samo sprejem 
srednjeročnega plana s svoje strani prispevati k umiritvi, gospodarskih gibanj 
in tudi k naporom za povečanje učinkovitosti v vseh dejavnostih. Pogled za 
nekaj let naprej, čeprav iz objektivnih in subjektivnih razlogov včasih ne 
povsem jasen, soustvarja klimo, da prično vsi, nosilci na vseh ravneh, dolgo- 
ročneje in bolj premišljeno usmerjati svoje programe in porabo svojih sredstev. 
Naloge, dane s tem planom, niso majhne. Slišijo se celo glasovi, da so zelo 
ambiciozne. Vendar, če pretehtamo vse značilnosti dosedanjega razvoja, če 
ocenimo naše materialne, strokovne in znanstvene zmogljivosti in rezerve, naša 
spoznanja o možnostih razvoja v prihodnjem obdobju in tudi izkušnje in re- 
zultate v letu 1966, moremo ugotoviti, da so bistvene naloge in stopnje rasti 
razvoja dovolj realne in dosegljive. Upoštevati moramo tudi, da bi, počasnejša 
rast družbenega proizvoda od predvidene pomenila manjše možnosti za razvoj 
gospodarstva in družbenih služb in s tem seveda tudi počasnejše naraščanje 
življenjske ravni. Predvidena rast je seveda dosegljiva pod pogojem, da se bodo 
vsi nosilci gospodarskega in družbenega razvoja, delovne organizacije, njihova 
združenja, družbeno-politične skupnosti in družbeno-politične organizacije za- 
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vestno, ustvarjalno in dovolj organizirano trudile za izpolnitev osnovnih ciljev 
reforme. Zavedamo se, da bo treba za izpolnitev nalog srednjeročnega plana 
takoj, ko bo siprejet, izdelati akcijske programe za posamezne naloge in pod- 
ročja, ki naj omogočijo bolj odgovorno in bolj koordinirano delo vseh činiteljev. 
Izvršni svet je na seji, ko je sprejel ta predlog plana, že tudi sklenil, da takoj 
začno odgovorni republiški organi pripravljati akcijske programe, za katere je 
še posebej zainteresirana republika. 

Pomembno je poudariti, da so razprave o predlogu plana v mnogih tehtnih, 
ustnih in tudi pismenih prispevkih opozorile, da problematika planiranja raz- 
voja Socialistične republike Slovenije s sprejemom plana še ni izčrpana. Iz 
besedila plana in tudi iz prispevkov razprave izhaja, da nas čaka že sedaj vrsta 
nalog v zvezi z izdelavo dolgoročnejših razvojnih konceptov za posamezna naj- 
pomembnejša področja gospodarstva in družbenih služb. Republiške organe 
zadolžuje predlog plana, da organizirajo priprave teh konceptov in da pri nji- 
hovi izdelavi tudi sodelujejo. Uspešno izvedbo teh nalog je mogoče pričakovati 
samo pod pogojem, če bomo ustvarili koordinirano intenzivno delo med za to 
poklicanimi strokovnimi in znanstvenimi delavci ter med institucijami in vse- 
stransko aktivnost delovnih organizacij, njihovih združenj, občin in republike. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega sveta prosim, da upošte- 
vate to obrazložitev in da z vašo razpravo in z vašimi mnenji podprete sprejem 
predloga družbenega plana razvoja SR Slovenije do leta 1970. 

Podpredsednik Miro Vesel: Zbora bosta razpravljala o predlogu 
družbenega plana na ločenih sejah. Zato zaključujem skupno sejo. Poslance 
Organizacijsko-političnega žbora prosim, da odidejo v malo dvorano, kjer se bo 
nadaljevala ločena seja. Predlagam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.40 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Podpredsednik Miro Vesel: Nadaljujemo sejo Socialno-zdravstvenega 
zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda. in sicer na razpravo o 
zdravstvenem stanju prebivalstva SR Slovenije. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli gradivo »Ugotovitve in zaključki o 
zdravstvenem stanju prebi.vastva SR Slovenije«, ki jih je predložil Republiški 
zavod za zdravstveno varstvo in »Stališča republiškega zdravstvenega centra« 
ter poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. — Zeli 
predstavnik Republiškega zavoda za zdravstveno varstvo dati še ustno obraz- 
ložitev? (Da.) — Besedo ima dr. Saša Cvahte, direktor Republiškega zavoda za 
zdravstveno varstvo. 

Dr. Saša Cvahte: Spoštovani tovariši poslanci] Pred vami je gradivo 
o zdravstvenem stanju prebivalstva Slovenije. Uvodoma naj omenim, da je s 
tem izpolnjen dolg, ki ga ima zdravstvena služba že dalj časa. 

Bolj ali manj uspešni poskusi prikazovanja zdravstvenega stanja pri nas 
segajo že v 19. stoletje. Prvo tako analizo o tem je pripravil leta 1881 dr. Zupane. 
Drugo je pripravil dr. Pire za obdobje od leta 1932 do 1936 in tretja taka ana- 
liza je bila izdelana leta 1954. 
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Potrebno je torej bilo pripraviti spet tako analizo in v njej ugotoviti na- 
slednje: kakšno je v resnici zdravstveno stanje tistega našega prebivalstva, ki 
mu z našo službo in z našim delom nudimo zdravstveno varstvo, ki, ga skušamo 
uveljaviti v našem času in ki postaja spričo vse večjega prodora znanstvene 
misli in del ter ugotovitev vse bolj popolno. To se pravi, da odpravljamo vsa 
možna bolezenska stanja in škodljive činitelje, ki naj ne bi več tako usodno 
vplivali, na človeka kot je bilo to doslej. 

Ugotoviti moramo torej, kakšni so naši rezultati in ustvariti vsaj do neke 
meje možnosti, da preverimo naše delo tudi z rezultati na tem področju, se 
pravi na področju zdravstvenega stanja. Obe nalogi sta seveda zelo zahtevni. 
Dobro se zavedamo, da s to analizo še zdaleč nismo odgovorili na moje vpra- 
šanje. Vendar smo skušali, prikazati zdravstveno stanje na način, ki bi dovoljeval 
vrednotenje zdravja in ne vrednotenje odsotnosti bolezni. Iz analize ste razbrali, 
da le-ta obravnava pozitivno in negativno zdravje. Kam nas bo po tej poti pri- 
peljalo to vrednotenje, je danes težko reči. Trudili pa se seveda bomo, da bodo 
našli še več elementov in jih vključevali v tako vrednotenje. 

Kot veste, je bila vedno velika dilema, kako prikazovati zdravje in kaj 
pomeni zdravje sploh. Skušali smo se pri tem delu posluževati obstoječih sta- 
tističnih in seveda tudi matematičnih metod, ki obstojajo danes na tem področju. 
Zato naj bi rezultati bih čimbolj podrobni.. Na drugi strani pa smo naleteli tudi 
na precejšnje težave, kar zadeva že vrednotenje uspešnosti dela. 

Najprej se ustavimo pri okolju. V desetih letih so spremembe glede okolja 
določene z relativno majhno stopnjo-, vendar je okolje tisto, ki lahko bistveno 
vpliva na zdravstveno stanje in le z njim lahko dosežemo bistvene spremembe 
na tem področju. To spoznanje je seveda že staro. Med sodobniki tega spoznanja 
naj omenim začetnika ibakterialne ere Luisa Pasteura, ki prav gotovo ni bil sam 
poklican za to, da usposobi svojo lastno teorijo s teorijo okolja. Vendarle je to 
storil. Ko je dejal, da je okolje mnogo bolj pomembno za zdravje kot bakterialna 
flora, je spoznal, da so še mnogi drugi činitelji, ki bistveno vplivajo na to, da se 
neka bolezen v resnici tudi pokaže. 

Kljub tem težavam je analizi vendarle uspelo nekaj najti. Preden bi načel 
to vprašanje, bi si želel priklicati v spomin nekatera spoznanja s področij, ki 
so nujno potrebna, da bi razumeli to, kar bi želel reči. 

Postavlja se vprašanje, kako neka bolezen zapušča neko populacijo- in na 
kakšen način to stori, seveda pod vplivom našega dela oziroma pod vplivom 
činiteljev, ki delujejo proti tej bolezni. Imamo nekatera taka gibanja bolezni, 
na katere znamo vplivati, ki jih znamo preprečevati in za katere imamo zelo 
učinkovite možnosti, da jih preprečimo. Na primer: poliomielitis nas zapusti 
iznenada kot ugotavlja tudi analiza. Druge bolezni pa imajo neko svojo pot. 
Ce se z njimi aktivno spoprimemo — denimo s tuberkulozo, potem opazimo-, da 
sčasoma prične zapuščati ta bolezen mlajše rodove in se počasi seli na starejše 
ljudi in s starostjo tudi ugasne. Take primere imamo pri tuberkulozi, pri 
trahomu in tudi pri infekcijskih boleznih. Ugotavljamo torej, da pri nas sili 
bolezen vse bolj v starostna obdobja, čeprav so tu seveda tudi, nekatere bistvene 
izjeme. S tem nastanejo popolnoma nove situacije in novi problemi, ki zahtevajo 
reševanje na svojski in nov način. Rad bi opozoril na nekatere probleme, ki sicer 
ne posegajo toliko v starostno obdobje, vendar jim bomo morali v prihodnje 
posvetiti večjo pozornost. 

Prva taka bolezen, ki jo srečamo že v obdobju dojenčka in nas spremlja 
v vseh obdobjih, je travmatizem. Ta nenehno narašča in zavzema vedno nove 
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skupine prebivalstva. Problem je zelo zapleten in ne sega samo na zdravstveno- 
področje, marveč na področje vsega našega življenja. 

Drug problem je problem posebne patologije, ki po kvantiteti sicer ni tako 
očitna, je pa vendarle v kvaliteti zelo zanimiva. To je vrednotenje duševnega 
zdravja naših mladih generacij. Ta bolezen šele prihaja in ne vemo za razloge, 
niti še ne za metode, kako se ji bomo uprli. Tako smo glede samomorov mladost- 
nikov pri nas nedvomno prvi v Evropi. Zanimivo je to, da je samomorov več 
pri moškem spolu in da je žena več ali manj izjemen pojav. Ce vzamemo- še 
podatek o srednjem trajanju življenja ter pogledamo razlike med moškimi in 
ženami za leto 1963/62, vidimo, da dobijo moški že od 10 leta starosti dalje nega- 
tiven predznak, medtem ko imajo žene ves čas pozitiven predznak. Ta razlika za 
sedanji čas še ni znana. Vendarle le-ta obstaja in če k tem podatkom pridružimo 
še ugotovitev, da uveljavlja željo po višji izobrazbi mnogo večje število žena 
kot moških, imamo tri elemente, ki kažejo, da je vitalnost pri tej skupini malo 
nazadovala. Težko- je sedaj reči o tem pojavu kaj več, nedvomno pa je že čas, 
da ga podrobneje raziščemo. 

To-liko, kar zadeva bolezni, ki so kritične v mlajših življenjskih obdobjih 
našega prebivalstva. 

Če se zdaj ozremo na bolezni starejših življenjskih obdobij, srečamo kro- 
nično bolezen, s katero se bomo pri našem delu vse bolj in bolj srečavali. Pri 
tem mislim na dediščino tistega časa-, ko z našim delom še nismo vplivali na 
okolje in z njim na človeka, saj smo imeli za seboj dve svetovni vojni, mnogo 
tragedij med obema vojnama in velikanske težave po drugi svetovni vojni. 

Potrebno bo torej usmeriti in osredotočiti naše delo na področja, kjer se 
srečujemo na prvem mestu, z obolenji kadriovaskularnega sistema, s karcio- 
nomo-m, s travmo in drugimi. S tem seveda ni rečeno-, da smo izčrpali kronično 
bolezen. Ta je še močan rezervoar za razna splošna o-brabna obolenja, med 
katere sodijo v velikem odstotku tudi o-brabna obolenja mišic, kosti itd. 

Končno je pred nami naloga, ki smo jo že inavgurirali s spoznanjem, da 
dosežemo višjo starost. Danes imamo klasifikacije o populacijah klasifikacije 
o tem, kako jih razvrščamo med dozorevajoče in stare populacije. Morda bo 
čas ustvaril tudi drugačne klasifikacije. Ce uporabimo sedanje klasifikacije, ki 
nekaterim bolj, drugim manj ugajajo, prihajamo po tipu naše populacije zelo 
hitro v pop-ulacijo s starejšim prebivalstvom. S tem v zvezi zahtevata stanje 
in čas od nas adekvatni odgovor glede geriatrije in gerontologije. Kaj malo bi 
koristih, če bi ta spoznanja, ki smo- jih pridobili z delom na mlajših skupinah 
prebivalstva, sedaj opustili in, če bi se zadovoljili s stanjem ter ne nadaljevali 
tega dela v tako intenzivni meri in obsegu kot doslej. Pokazalo se je namreč, 
da je ta pot uspešna in da rodi v pogojih, v kakršnih delamo, zelo -dobre rezul- 
tate, o čemer se lahko vsakdo prepriča. 

Naslednji problem, mimo- katerega ne moremo-, je problem direktnega 
vpliva na okolje, kar iz analize kaj več ni, razvidno. Nekaj o tem je omenjeno 
med posameznimi bolezenskimi skupinami. Kdor se bolj poglobi v podrobnosti 
analize, bo lahko ugotovil, da je bolezenska skupina kot so npr. gnojna obolenja 
kože, pogojena s higienskim stanjem, s stanjem osveščenosti in higienskih 
razmer. In dokler borno imeli tudi te gnojne bolezni, se moramo zavedati, da 
jih bomo lahko odpravili samo z vplivom na okolje, se pravi z vplivom na 
osebno higieno in na higienizacijo kot tudi z drugimi činitelji. 

Kot ste lahko videli, je v produktivnem starostnem obdobju naš osnovni 
problem — prehladna bolezen. Ta vključuje v svoj kvantitativni in kvalita- 
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tivni obseg tudi »socialistični prehlad«, ki pa je že močno zožen. Seveda ga 
je težko natanko izločiti od pravega stanja. Da pa je kroniciteta na tem 
področju izrazita, je jasno razvidno v kasnejših obdobjih. To je bolezen, ki se 
ji moramo in se ji bomo morali še v bodoče močno upirati. Ni pa odvisno 
vse od nas. Ne bi bilo prav, da ne bi omenili tu tudi še to, da postaja ozračje na 
nekaterih območjih, kjer živimo dovolj gosto naseljeno, slabo za zdravo življenje 
človeka. Postaja eden od činitelj ev, ki povzročajo bolezni, predvsem bolezni 
dihalnega trakta, kar ima slabe posledice na vseh področjih našega življenja 
in seveda tudi naše ustvarjalne družbene sposobnosti. 

Končno bi omenil še dokaj pereč problem, ki prav tako nastaja in ki ni 
toliko razviden iz analize bolezenskih stanj ter je predvsem epidemske narave. 
To je problem dobre pitne vode. Navajeni smo na to, da imamo dobro vodo in 
tudi tujci pravijo, da je naša voda dobra. Naša voda je res dobra, o tem ni 
govora. Samo, če bomo z njo ravnali tako kot smo pričeli in, če bomo posvečali 
nadzoru nad njo tako> skromno pozornost, potem bo ta hvala kaj kmalu izgu- 
bila na pravi veljavi. Mar ne bomo začeli graditi, tovarne za pitno vodo, kar bi 
bilo seveda zelo »moderno«? Menim, da je bolje, da ta sredstva namenimo 
kaki drugi dejavnosti in, da z večjo odgovornostjo nadzorujemo pitno vodo. 

Na zaključku naj se povrnem na enega izmed temeljnih problemov, s ka- 
terim sem začel razpravo o zdravstvenem stanju prebivalstva, to je na trav- 
matsko epidemijo. Ta pri nas zelo raste in bo zato morala postati v bodočem 
časovnem obdobju ena glavnih torišč našega dela. Zaradi nje izgubimo zelo 
dragocena življenja, ustvarjamo zelo visoko število invalidov gledano' tako' s 
stališča zdravja kot tudi s stališča socialnih odnosov. 

Podpredsednik Miro Vesel: Ker ste prejeli, poročilo odbora pravo- 
časno, predlagam, da ga ne čitamo>. Zeli predstavnik odbora dati še ustno 
dopolnilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. — K razpravi se je prijavil dr. 'Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiška skup- 
ščina, oziroma Socialno-zdravstveni zbor najbrž ni organ, kjer naj bi se vodile 
poglobljene strokovne razprave o ožjih medicinskih problemih. Vendar me pri- 
čujoča analiza gibanja zdravstvenega stanja prebivalstva Slovenije navdaja 
s posebnim zadovoljstvom. To je najbrž prvič, da razpravlja najvišji samo- 
upravni organ v republiki, o problemih zdravstvenega varstva v najširšem 
pomenu besede na osnovi zbranih in dobro razvrščenih strokovnih pokazovalcev. 
Kljub nekaterim pomanjkljivostim, ki jih iz objektivnih razlogov ta analiza še 
vedno vsebuje, nam vendarle služi kot pomemben prispevek, ne samo za da- 
našnjo razpravo, marveč tudi, za vse bodoče odločitve. Skoda je le, da vse 
prepočasi dobimo potrebne materiale in jih zato najbrž ne moremo dovolj ko- 
ristno povezati z drugimi analizami. V mislih imam namreč dejstvo, da je bilo 
pričujoče gradivo zbrano pred približno pol leta in da smo v tem času razprav- 
ljali o zelo pomembnih stvareh s področja zdravstvenega varstva, kot npr. o 
prispevnih stopnjah in podobnem. Vse te razprave so premalo temeljile na 
pokazovalcih stvarnega stanja zdravstvenega varstva pri nas. Prepogosto se 
namreč oprijemljemo mnogih ekonomskih in finančnih izračunov in tabel, ki 
nam kaj lahko zameglijo pogled in izkrivijo sliko o tem, kar si v resnici želimo. 
Ker je pričujoči elaborat le del strokovno analitične obdelave zdravstvenega 
varstva in zdravstvene službe pri nas, lahko pričakujemo, da bomo v prihodnje 
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še večkrat razpravljali o podobnih analizah in se na njihovi osnovi prizadevali 
za boljše zdravstveno varstvo in za boljše zdravstveno stanje prebivalstva Slo- 
venije. Pričujoči elaborat — tako tudi nekateri drugi — ne terja razprave le 
o ugotovitvah, ki jih navaja, marveč terja tudi akcijo, ki pa žal v teh analizah, 
oziroma tem gradivu ni prikazana v zadostni meri. Izhajajoč iz ugotovitev tega 
gradiva in stališč, predlogov in mnogih prejšnjih sklepov ter dejanske medi- 
cinske družbene potrebe kaže, da moramo nujno razširiti in dopolniti glede 
nekaterih nalog akcijski program za področje zdravstva. O njem bomo raz- 
pravljali na eni izmed prihodnjih sej zbora. Prav tako moramo dopolniti, tudi 
nekatere postavke perspektivnega plana razvoja republike za to področje. Za 
osvetlitev teh mojih pomislekov bi navedel nekaj primerov. 

Kot je iz elaborata razvidno, so dolgoletna prizadevanja potrdila pravilno 
orientacijo na preventivno zdravstveno varstvo otrok in žena posebno glede 
pred in poporodnega varstva. Isto velja glede boja proti tuberkulozi. Doseženi 
rezultati zdravstvenega varstva na teh področjih nas uvrščajo med že razvite ali 
vsaj srednje razvite države. Hkrati pa lahko ugotavljamo, da smo glede neka- 
terih obolenj pri določenih kategorijah prebivalstva še daleč od tega, da bi nas 
trenutno stanje lahko zadovoljevalo. Iz kategorij prebivalstva bi. vsekakor iz- 
ločil tri skupine, ki jim moramo v prihodnje nujno posvetiti neprimerno več 
pozornosti, najti za njih boljše oblike zdravstvenega varstva in odstranjevati 
ter preprečevati posledice, ki jih najdemo pri teh skupinah še danes. 

Na prvem mestu bi bila skupina aktivnih zavarovancev, na drugo mesto 
bi postavil kmečko prebivastvo in končno kot posebno skupino starostnike. 
Glede aktivnih zavarovancev naj pripomnim, da le-ti zajamejo po analizah 
64 °/o odraslega prebivalstva med 20 do 60 letom starosti. Večji del teh je v 
delovnem razmerju bodisi v proizvodnji, v javnih službah ali drugod. Poleg 
splošnih vplivov na zdravje posameznika ali skupine ljudi kot so klimatski, 
biološki in drugi činitelji,, vplivajo na zdravje zaposlenih še mnogi drugi do- 
datni specifični agresi. Ti, ali direktno kvarno vplivajo ali pa vplivajo skupaj 
z drugimi na zdravje ljudi. 

Vidimo, da je med zaposlenimi žeto veliko obolenj dihal in poškodb, ki 
terjajo največje izdatke za zdravljenje, dalje je precej obolenj ožilja, nervoz, 
obolenj prebavil itd. Zaposleni zavarovanci so nenehni razervoar invalidskih 
upokojencev zaradi načetega zdravja na delovnem mestu ali izven njega in 
najresnejši kandidati za mnoga tista kronična obolenja, ki jih srečujemo' v dobi 
starostnikov. Zavedati se moramo, da je odvisno od psihofizične kondicije zapo- 
slenih, od katerih vsak dan terjamo več naporov, ne le trenutno stanje v našem 
gospodarstvu in vsem življenju, marveč v enaki meri, vsi naši nadaljnji uspehi. 
Izpadi zaradi obolenj in poškodb pri zavarovanih, preračuni v zneske, znašajo 
približno nad 50 milijard S dinarjev na leto, ki jih utrpi družba. Kljub temu 
je organizacija zdravstvene službe, ki naj bo usmerjena predvsem k zaposlenim, 
povsem enaka tisti, ki sicer velja za vse druge kategorije prebivalstva. Prouče- 
vanju patologije zaposlenih in mnogih vplivov na njihovo zdravje posvečamo 
zelo malo pozornosti. Nekateri organizacijski prijemi v zdravstveni službi, s 
katerimi naj bi zagotovili enostavnejše uveljavljanje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja za zaposlene, nosijo v sebi predvsem elemente kurativne dejavnosti. 
Zelo redke so delovne organizacije, ki imajo vzorno urejeno zdravstveno službo, 
ki bi bila usmerjena predvsem na aktivno zdravstveno varstvo. To ni nič 
čudnega, saj vemo, da naši, zdravniki v času šolanja in zdravniškega staža niso 
pripravljeni na aktivnejši odnos v zdravstvenem varstvu prav do zaposlenih. 
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Na medicinski fakulteti ne poslušajo predmeta medicine dela in tudi podi- 
plomskem študiju posvečamo tej specifičnosti še vse premalo pozornosti. "V 
Ljubljani, kjer obstajajo velike možnosti za to področje dela, je, pri zavodu za 
zaposlovanje prijavljen med drugim tudi specialist za medicino dela, ki ne 
more dobiti zaposlitve. Kljub obstoječim zavodom republiškega pomena, dispan- 
zerjem in obratnim ambulantam ni med njimi zadostne povezave niti jasnega 
republiškega koncepta o> vsebini in metodi dela, ni povezave z gospodarskimi in 
drugimi organizacijami, enako kot se ne izvajajo kontrole o izvajanju obstoječih 
predpisov, ki zadevajo zdravstveno varstvo zaposlenih. Sedanje stanje zaposlenih 
terja aktivnejše posege v to področje. Na eni strani zahteva od vsakega zdrav- 
stvenega zavoda posebno mrežo zavodov za osnovno zdravstevno varstvo, bolj 
elastično prilagajanje novo nastalim odnosom in trdnejšo povezavo z gospo- 
darskimi organizacijami v sklopu boljšega zdravstvenega varstva. Ta naj se 
kaže predvsem v prilagajanju delovnega časa zdravstvenih zavodov, potrebam 
delovnih organizacij, v sklepanju pogodbenih odnosov z delovnimi organizaci- 
jami, posebno za izvajanje preventivnih ukrepov za aktivno vključevanje in 
poseganje v problematiko obolevnosti in spremljanja zdravstvenega stanja 
kolektiva, ki se mu zaupa itd. Vidnejšo vlogo pri tem morajo imeti dispanzerji 
za medicino dela, ki naj bi bili medsebojno povezani na širšem območju. Zato 
bi predlagal, da se tudi poglavja družbenega plana konkretno dopolnijo s temi 
obveznostmi. Dalje menim, da v akcijski program za letošnje leto sodi tudi 
naloga upravnim in strokovnim organom v republiki, da izdelajo predloge za 
boljšo organizacijo službe medicine dela. Predlog naj določi poleg republiškega 
odgovornega zavoda in njegovega položaja v odnosu na druge republiške insti- 
tucije, še odgovorne organe v občinskem ali medobčinskem merilu, vertikalno 
povezavo, medsebojno funkcionalno odvisnost itd. Najbrž tudi za to postavlja 
tovariš Ocvirk poslansko vprašanje. 

Obveznost republiških upravnih organov za zdravstvo, šolstvo in drugih je, 
da vpeljejo predmet medicine dela v študij na medicinski fakulteti, za kar so 
kot kaže, dozoreli pogoji. Menim, da je treba jemati te naloge kot prioritetne 
in jih ni mogoče več vlagati. 

Druga kategorija je kmečko prebivalstvo, o kateri, je vredno razpravljati 
v luči pričujočih pokazateljev. To je kategorija ljudi, ki je najbolj zapostavljena, 
čeprav sloni na njej ne le kmetijska proizvodnja, marveč v dobri meri vse 
gospodarstvo, saj je rekrutacija kmečkega prebivalstva za potrebe industrije 
in drugih dejavnosti nenehen vir delovne sile. Ne more nam biti vseeno, v 
kakšni kondiciji prihaja ta delovna sila in kako je s kmetijsko proizvodnjo. 
Zapostavljeni položaj kmetijskih zavarovancev, neizterljivost obveznosti v za- 
varovanju, težki pogoji dela in življenja porajajo posebno patologijo in socialno 
problematiko. Dolžnost strokovnih služb in upravnih organov v republiki in 
nižjih teritorialnih političnih skupnosti je nenehna spremljava zdravstvenega 
stanja kmečkega prebivalstva in proučevanje različnih činiteljev, ki vplivajo 
na njegovo zdravstveno stanje. Poleg tega je najbrž že čas, da se temeljito 
pogovorimo o problemih kmečkega prebivalstva sploh in njegovega zdravstve- 
nega stanja in zavarovanja. 

Tretja kategorija je kategorija ostarelih oseb. To kategorijo je elaborat 
dobro obdelal tako, da ne moremo biti nezainteresirani za zdravje teh ljudi. 
Ta skupina predstavlja 13 ®/o vseh in pričakovati moramo še nadaljnji porast 
tega odstotka in s tem seveda tudi njihove patologije. 
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Starostniki s kroničnimi in drugimi obolenji terjajo kontinuirano zdrav- 
ljenje in predstavljajo, zelo grobo rečeno, breme. Tega se moramo zavedati in 
najti takšne oblike zdravstvenega varstva, da bo v letih starosti čim manj 
obolenj in da bosta ohranjena vitalnost in zdravje čim dalj. Izdatki za njihovo 
zdravje naj bodo primerni uspehu zdravljenja. Menim, da ne bi bilo odveč, 
če bi si začrtali jasnejšo pot tudi glede zdravstvenega varstva ostarelih in 
reševanja socialnih vprašanj, ki jih pri tej kategoriji ljudi nikakor ne smemo 
prezreti. Glede na to, da imamo v naši republiki sicer komaj ustanovljen in- 
štitut za geriatrijo in gerontologijo in tudi že dalj časa koncepte socialnega 
varsitva, ne vidim razloga, da ne bi mogli republiški upravni organi zadolžiti 
pristojne institucije, da izdelajo trdnejši koncept in shemo o zdravstvenem in 
socialnem varstvu ostarelih oseb. Če že ne akcijski program, vsekakor pa bi 
moral vsaj dolgoročni program jasno predvideti, koliko starostnikov je potrebno 
zavodske oskrbe, kje in kako bomo iskali potrebne kapacitete za takšno oskrbo, 
kakšne metode dela so za starostnike najbolj primerne, kako se naj izvajajo 
itd. Končno je že skrajni čas, da pridemo od besed k dejanjem in da poskrbimo 
za učinkovito zdravljenje na domu. Ob tem velja opozoriti na nevarnost, ki jo 
v sebi skrivajo nekateri predlagani ukrepi za racionalizacijo porabe v zdravstvu; 
mislim na predlog o uvedbi participacije. Kakršenkoli predlog, ki bi bremenil 
zdravljenje kroničnih bolnikov, predvsem ostarele na domu, bi, privedel do ne- 
primerno dražje oskrbe v hospitalnih zavodih. Isto velja za vse oblike zdrav- 
stvenega varstva, ki bi ga lahko z nesmotrno uvedbo participacije zavrli in favo- 
rizirali pasivno zdravstveno varstvo, ki pa je nedvomno dražje. 

Najbrž bi lahko poleg teh treh skupin izločili še kakšno in jo obravnavali 
posebej. Na primer skupino fertilnih žena, pri katerih registriramo na leto pri- 
bližno 15 300 splavov, kar pomeni v sedanjem sistemu plačevanja zdravstvenega 
varstva nad 1 milijardo starih dinarjev izdatkov na leto, ne računajoč oskrbo, 
izgubo delovnih dni, škodljivosti splava itd. Najbrž bomo morali tudi o tem 
problemu podrobneje' razpravljati. Prav tako so slabo obdelane še druge skupine 
prebivalstva, na primer po poklicih, študentska mladina itd. Toda obdelava 
vseh teh kategorij bi bila verjetno preobsežna. 

Če bi hoteli izluščiti nekatere posebno vznemirjajoče skupine obolenj, 
potem nikakor ni mogoče iti mimo poškodb, čeprav te po> pogostnosti niso na 
prvem mestu. Poškodbe prizadevajo populacijo v otroški dobi, v času produk- 
tivnega dela, zapuščajo invalidnost in terjajo velike stroške. Zaskrbljujoč je 
podatek, da je pri šolskih in predšolskih otrocih kar v 50 %> smrtnih primerov 
vzrok smrti poškodba, prometne nesreče, utopitve, zastrupitve itd. Na porast 
prometnih poškodb ne bom posebno opozarjal, ker sem s tem v zvezi postavil 
poslansko vprašanje in ker je malo prej precej obsežno govoril o tem docent 
dr. Cvahte. 

Ob podatkih, ki jih vsebuje gradivo, nikakor ne morem iti mimo nekaterih 
obolenj, ki morda niso tako zaskrbljujoča kot poškodbe, obolenja dihal, obolenja 
srca in krvnega ožilja, nevrotične motnje in podobno. Gre za alkoholizem, 
psihomanijo vseh vrst in za porast števila spolnih obolenj, ki posebno naraščajo 
od leta 1956 dalje in dosežejo vrh v letu 1964. Te bolezni so še toliko bolj 
zaskrbljujoče, ker jih zaznamujemo čedalje več pri mladih ljudeh. S temi bolez- 
nimi gredo roko v roki še pojavi delinkventnosti vseh vrst, porast prostitucije, 
pred katero ne kaže več zapirati oči, nezaželene nosečnosti in splavi ter končno 
samomori. 
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Pri iskanju skupnega imenovalca za te pojave ne pridemo daleč, ker so 
vzroki mnogoteri. Dobršen del krivde za to nosi popolnoma zanemarjeno zdrav- 
stveno vzgojno delo. Prav zato me toliko bolj moti le globalna ugotovitev, 
mimo katere ni šel niti pričujoči elaborat in se zadovoljimo samo s tem, da 
apeliram na ponovno oživitev tega dela. Menim, da smo že toliko zamudili, da 
je že skrajni čas, da damo tej obliki zdravstvenega, socialnega in družbenega 
varstva mesto, ki mu pripada. V aktih, ki jih bomo .obravnavali, mora biti 
jasno poudarjeno, kdo, kje in na kakšen način skrbi za programiranje zdrav- 
stveno-vzgojnega dela, kdo skrbi za kader, šolanje, dopolnilno usposabljanje, 
kdo izvaja to obliko zdravstvenega varstva in kdo ga financira. Vse poti, po 
katerih gremo danes na tem področju zdravstvene službe, to so organizacije 
Rdečega križa, delavske univerze, prosvetna društva, časopis, radio in televi- 
zija ne morejo roditi najboljših sadov. Ali bo pri republiškem zavodu za zdrav- 
stveno varstvo spet zaživela skupina, ki bo prevzela to obveznost v najvišjem 
republiškem merilu? Ali bo iz strokovnih sodelavcev, vseh organizacij Rdečega 
križa, delavskih univerz, društev prijateljev mladine, konferenc za družbeno 
aktivnost žena in republiških organov za zdravstvo in presveto ponovno zra- 
stel ta organ? Odlašati ne smemo več. 

Ne bi se hotel več poglabljati v mnoge podrobnosti, ki, jih nudi gradivo. 
Morda sem bil v razpravi prebogat s predlogi in obveznostmi in prav to je bil 
moj cilj. Iskanje vseh oblik in možnosti za preprečevanje bolezni ter skrb za 
zdravje naroda ne more biti predmet samo razprav, marveč mora biti pred- 
vsem akcija, v kateri mora vsakdo najti sebe in svoje mesto. 

Upam, da bodo na tej osnovi delale ne samo omenjene republiške in zdrav- 
stvene institucije in upravni organi, marveč v enaki meri tudi še strokovni 
vrhovi v zdravstvu, začenši od medicinske fakultete, pa razni inštituti in mnogi 
samostojni zdravstveni zavodi. Temeljita strokovna obdelava patologije ožie<?a 
ali širšega območja, obdelava patologije neke skupine ljudi, iskanje najpri- 
mernejših oblik aktivnega pasivnega zdravstvenega varstva, usmerjanje kadrov 
v tako šolanje in delo itd. je lahko tako znanstveno delo kot obdelava nekega 
problema v laboratoriju ali v bolniški postelji. In prav te široko zasnovane 
zdravstvene raziskave, ki naj bodo osnova našim odločitvam o najboljši skrbi 
za zdravje prebivalstva, moramo spodbuditi in jih materialno podpirati z 
vsemi razpoložljivimi sredstvi s pomočjo skladov, na primer sklada »Boris 
Kidrič«, kot tudi s skladi socialnega zavarovanja. 

Podpredsednik Miro Vesel : Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Mislim, da je predloženo gradivo, ki smo ga dobili v obravnavo, ponovno 

vneslo v naš zbor tisto orientacijo, ko ne razpravljamo samo o kritičnih pred- 
logih o stanju zdravstvene službe, temveč za neko daljše obdobje ocenjujemo re- 
zultate, dosežene v zdravstveni službi. Menim, da nas je doba, ki je za nami, 
vsaj za nekaj mesecev oddaljila od programskih in usmerjevalnih nalog, ki 
jih ima naš zbor in da smo se skušali z našimi napori vključiti v prizadevanja 
reforme. Tako poročilo, taka analiza in še drugi materiali, ki so obljubljeni 
s strani republiškega zdravstvenega centra, nam omogočajo zavzemati čvrstejša 
stališča, ki nas orientirajo na perspektivni razvoj zdravstvene službe in zdrav- 
stvenega varstva. Izhodišča, nakazana v analizi, nam omogočajo programsko in 
organizirano reševanje nekaterih perečih problemov, ki jih omenja analiza in 
kaže stanje na terenu. 
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Na osnovi razprave in analize je ugotovljeno, da moramo posvetiti mnogo 
naporov za učvrstitev službe medicine dela. Medicina dela ni nek »modni krik«, 
marveč je stvarno dejstvo v času, ko se gospodarstvo spopada z uvajanjem 
novih metod proizvodnje, prihaja v času, ko mehanizacija in nov način živ- 
ljenja, vključno promet, povzročata mnogo več travmatizma. Vsa prizadevanja 
moramo usmeriti v to, da se bo ta služba na terenu zasidrala in razvila, saj 
bomo v tem zagotovili delovnim organizacijam več skrbi za aktivnega pro- 
izvajalca. 

Analize in nekateri njeni podatki kažejo, da moramo nekaterim panogam 
še posebej posvetiti vso pozornost. Mnoge razprave v zadnjih letih so nas že 
brez analitičnih podatkov opozarjale, da moramo preusmeriti naše delovanje 
oziroma posvetiti več pozornosti geriatriji in gerontologiji, kar izhaja tudi iz 
predloženega materiala in iz razprav. Čutimo torej, da je treba to vprašanje 
čimprej rešiti. 

Razprave in gradivo jasno kažejo, da je problem zdravstvenega stanja 
sestavni del naše celotne problematike, zlasti gospodarske in da je ozko povezan 
ne samo z gospodarstvom, marveč tudi s standardom našega prebivalstva. Zato 
mislim, da bomo morali pri usmerjanju politike na področju zdravstva izhajati 
iz tistih podobnih izhodišč, iz katerih izhaja gospodarstvo in da bomo morali 
usmerjati to problematiko v tisto smer, ki naj omogoči hitrejši razvoj gospo- 
darstva. 

Poročilo, ki ste ga prejeli, sicer obravnava del teh problemov, vendar 
mislim, da ga bo treba nujno< dopolniti na osnovi celotnega materiala in raz- 
prave, kar bo omogočilo naše nadaljnje odločitve. Brez dvoma poročilo in raz- 
prave kažejo, da problematika na področju zdravstva le ni tako kritična kot 
smo morda mislili pred meseci. Morda smo tedaj ocenjevali to stanje bolj 
pod vtisom reformskih gibanj in bi nam tak material tedaj bolje služil. Vse- 
kakor pa mislim, da je ta material ponovno spodbudil zdravstveno službo in 
zdravstvene delavce, da na doseženih rezultatih razvijejo in utrdijo zdravstveno 
službo tako organizacijsko kot tudi strokovno. Predvsem pa naj nas usmeri 
v nadaljnje razvijanje, da ne opustimo sedanje ravni zdravstvenega varstva. 
Z dopolnitvami, ki so nakazane v materialu, bomo nedvomno prispevali k bolj- 
šemu zdravstvenemu stanju našega prebivalstva. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo 
o izvajanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v Sloveniji. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o izvajanju zdravstvenega 
zavarovanja kmetov v Sloveniji, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet ter poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Izvršni svet je 'Skupščini SRS predložil tudi predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov. O omenjenem 
zakonskem predlogu je že razpravljal odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora na seji dne 15. 1. 1967. Odbor je bil 
mnenja, da naj predlagatelj predlog zakona ponovno prouči, če so rešitve, 
nakazane v predlogu zakona, ustrezne. Po mnenju odbora bi bilo treba s po- 
sebnim predpisom rešiti problem primanjkljajev, s spremembami in dopolnit- 
vami republiškega zakona pa počakati, dokler ne bo sprejeta novela k temelj- 
nemu zakonu. Izvršni svet je predlog zakona o kritju primanjkljajev, nastalih 
v letu 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov, Skupščini SRS že dostavil. 

» 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložiti informacijo? (Da.) 
Besedo ima sekretar za delo, tovarišica Erna Podbregar. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Enoletno izvajanje 
zdravstvenega zavarovanja kmetov po načelih, kot jih uveljavljata temeljni in 
republiški zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ponovno opozarja na 
probleme, ki so bili prisotni že v razpravah o predlogu zakona, hkrati pa odpira 
še vrsto novih, za uspešno in učinkovito' izvajanje tega zavarovanja pomembnih 
problemov. 

Vsekakor velja opozoriti, kako pozitivno ocenjujejo kmetje novo ustanovlje- 
ne skupnosti, socialnega zavarovanja kmetov. Jemljejo jih za svoje organizacije, 
v katerih ne obravnavajo le probleme zdravstvenega zavarovanja, marveč ce- 
lotno problematiko* zasebnega kmetijstva, saj je zavarovanje neločljivo povezano* 
z ekonomskim položajem in strukturo kmečkega prebivalstva. Zato imajo raz- 
prave v samoupravnih organih zdravstvenega zavarovanja kmetov kvalitetno 
povsem drugačno* vsebino, ki se navezuje na konkretne probleme razvoja in 
napredka kmetijske proizvodnje. S tem v zvezi postavljajo kmetje predvsem 
vprašanje- mehanizacije, delovne sile, tržišča, in podobno, skratka vprašanja, 
od katerih je odvisen njihov gospodarski napredek, ki jim lahko zagotovi ustre- 
zen dohodek in s tem tudi potrebna sredstva za financiranje kvalitetnega zdrav- 
stvenega varstva. Teh vprašanj seveda ni mogoče reševati samo v okviru zdrav- 
stvenega varstva in jih tudi kmetje ne morejo reševati sami. Problemi zdrav- 
stvenega varstva so samo sestavni del problematike zasebnega kmetijstva, njiho- 
vega življenjskega standarda in napredka vasi sploh. Kmetje se tega dejstva 
dobro zavedajo in zato* povsem utemeljeno predlagajo*, da se v aktivno* reševanje 
teh problemov vključijo tudi drugi, zlasti gospodarski činitelji. 

Uvedba samofinanciramja ko*t edina obvezna oblika financiranja zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov je bila poglavitno vprašanje, o katerem so razpravljali 
kmetje že na zborih volivcev, na zasedanjih novih skupščin in kasneje med 
letom na sejah samoupravnih organov. Kmetje menijo, da doslej še ni bilo 
storjeno dovolj za večjo* produktivnost, za večji, hitrejši in uspešnejši razvoj 
kmetijske proizvodnje, kar bi lahko zagotovilo tolikšno povečanje dohodkov, 
da bi bil večji del kmetov-zavarovancev sposoben v celoti sam pokrivati stroške 
zdravstvenega zavarovanja. Zato zahtevajo, da je treba najti drug način finan- 
ciranja kmečkega zavarovanja. Ponovno postavljajo* predvsem vprašanje, zakaj 
dohodek od kmetijstva kmetov, ki uživajo zdravstveno varstvo v delavskem 
zavarovanju, ni več obremenjen s prispevki za kmečko zavarovanje kot je 
to bilo v prejšnjem sistemu. Ta kategorija kmetov predstavlja namreč nad 
54 °/o davčnih zavezancev, ki uživajo* pravice delavskega zavarovanja in s tem 
seveda višjo* raven zdravstvenega varstva, poleg tega pa še pravico do denar- 
nega nadomestila za primer bolezni ali poškodbe ter pravico do- pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Ker je dohodek teh kmetov manj obremenjen, 
je očitno, da so* v boljšem ekonomskem in socialnem položaju. Ni namreč 
mogoče prezreti dejstva, da zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov ne 
zajema niti polovice tistih, ki imajo* dohodek iz kmetijstva, če je 54*>/o kmetov- 
davčnih zavezancev zavarovanih v 'delavskem zavarovanju. Ker so ob večjih 
pravicah njihovi dohodki manj obremenjeni kot dohodki kmetov kmečkega 
zavarovanja, je očitno, da je ta kategorija kmetov v privilegiranem položaju. 
Ob tem se seveda zaostrujejo politični problemi dveh kategorij kmečkega 
prebivalstva, kar vpliva na interes zasebnega kmeta in na napredek kmetijstva. 
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Davčnih zavezancev, ki so zavarovanci delavskega zavarovanja, je torej več 
kot zavarovancev kmečkega zavarovanja, vendar pa odpade na zavarovance 
delavskega zavarovanja le 25% celotnega katastrskega dohodka v Sloveniji. 
To pomeni, da večina polproletarcev ne premore tolikšne proizvodnje, da bi 
lahko od nje živela, marveč je bila prisiljena iskati si dodatni vir dohodka 
izven kmetijstva. Hkrati tudi ni mogoče prezreti dejstva, da je med 46 %> 
kmečkih gospodarstev, na katere odpade sicer 75 % celotnega katastrskega 
dohodka, velika raznolikost. Gre za precejšnje število kmetov, ki imajo bodisi 
tako majhno kmetijsko posest ali pa takšno strukturo te posesti, da jim 
sama kmetijska proizvodnja ne daje dovolj dohodkov za preživljanje. To dejstva 
ilustrirajo podatki, ki kažejo, da ima do 2000 N dinarjev katastrskega dohodka 
na leto 46 % kmečkih zavarovancev, od 2 do 7000 49 % kmečkih zavarovancev 
in samo približno 5 % nad 7000 dinarjev na leto. Takšna situacija neposredno 
spodbuja lastnike zemlje, da si seveda ob takšnih pogojih poiščejo zaposlitev, 
ker bodo uživali pravice delavskega zavarovanja. Bih so tudi primeri, ko 
formalno prepišejo1 zemljo na svoje otroke, ki so zaposleni, nato pa dokazujejo, 
da nimajo lastnih dohodkov za preživljanje. S tem si kot ožji družinski člani 
pridobijo pravico do zdravstvenega zavarovanja v delavskem zavarovanju. 
Krog nosilcev kmečkega zavarovanja se s tem seveda še ne zmanjšuje, čeprav 
zadnje spremembe zakonskih določil na področju socialnega zavarovanja zave- 
zujejo lastnike kmečke zemlje, zavarovane v delavskem zavarovanju, da prispe- 
vajo v sklad socialnega zavarovanja, poleg rednih prispevkov in osebnega 
dohodka, še poseben prispevek. Vse dosedanje obremenitve te kategorije zava- 
rovancev sicer povečujejo sredstva, vendar takšna rešitev ni niti z ekonomskega 
niti s političnega vidika ustrezna. Dodatna obremenitev se namreč nanaša na 
prispevek od osebnega dohodka in ne na katastrski dohodek. Ker je dodatna 
obremenitev limitirana na 25% osnovnega prispevka, ostaja taka kategorija 
kljub temu dodatnemu prispevku še vedno v privilegiranem položaju. Kmetje 
torej menijo, da večji del kmečkih zavarovancev ob sedanjih ekonomskih pogo- 
jih ni sposoben prispevati v sklade toliko, da bi lahko v celoti krili, izdatke 
skladov za obseg zdravstvenega varstva, kakršnega določa zakon. Poleg tega 
tudi število kmečkih zavarovancev še nadalje stalno pada, saj se je v minulem 
letu ponovno znižalo za približno 1000. Struktura kmečkega prebivalstva se prav 
tako poslabšuje in tudi cene zdravstvenih storitev naraščajo, kar seveda še 
bolj zaostruje probleme v financiranju tega zavarovanja. 

Vse to seveda preprečuje tudi izpeljavo samofinanciranja in zato kmetje 
predlagajo, da bi bilo treba ponovno z ustrezno spremembo temeljnega in 
republiškega zakona omogočiti uvedbo dodatnih virov financiranja. Na podlagi 
njihovih predlogov naj bi v sklade kmečkega zavarovanja plačevale del pri- 
spevkov kmetijske zadruge, agrokombinati in državna kmetijska posestva, ki 
so prevzela od kmetov najboljšo zemljo in zanjo plačujejo le minimalno zakup- 
nino. Nad 5700 kmetov kmečkega in delavskega zavarovanja je dalo doslej 
svoja zemljišča v zakup delovnim organizacijam. Katastrski dohodek teh zem- 
ljišč znaša približno 731 milijonov S dinarjev, zakupnina zanje pa le približno 
68 milijonov S din. Del sredstev naj bi po predlogu kmetov prispevala tudi 
gozdna gospodarstva, ki po precej višjih cenah prodajajo hlodovino kot pa 
plačujejo kmetu les na panju. 

Del bremen naj bi obvezno, po predlogu kmetov, prevzele tudi družbeno- 
politične skupnosti. Občinske skupščine naj bi po njihovem predlogu v celoti 
prevzele stroške za bolezni, ki so tipične za socialno šibke kmete npr. tuber- 
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kuloza, in del izdatkov za varstvo otrok, ker se večji del kmečke mladine 
zaposluje v 'drugih in ne v kmetijskih dejavnostih. V breme občinskih prora- 
čunov naj bi se plačeval prispevek za kmete, ki zaradi svojega premoženjskega 
stanja niso sposobni sami nositi tega bremena. 

Ko kmetje z ekonomskega vidika obravnavajo in ocenjujejo sedanji obseg 
obveznega zdravstvenega varstva, sodijo, da njihova ekonomska zmogljivost 
še ni tolikšna, da bi lahko v celoti sami nosili breme zdravstvenega varstva. 
Sicer pa menijo, da je treba z vidika zdravstvenega stanja kmečkega prebi- 
valstva tudi kmetom zagotoviti večji obseg, seveda ob drugačnih ekonomskih 
pogojih. Prav zato iščejo dodatne vire sredstev in zastopajo stališče, da ob 
samofinanciranju v sedanjih pogojih kmetje ne bodo' dosegli boljšega zdrav- 
stvenega varstva, skladi pa bodo' ob sedanjem obsegu zdravstvenega varstva 
nenehno v deficitu. 

Problem v zdravstvenem zavarovanju kmetov predstavlja tudi krog zava- 
rovancev. Po zakonu se smatra za kmeta vsakdo, ki se ukvarja s kmetijstvom 
kot rednim poklicem. Temeljni zakon pa ne daje odgovora na vprašanje, kdaj 
se ukvarjanje s kmetijstvom šteje za redni poklic. Zaradi pomanjkljive opre- 
delitve statusa kmeta-zavarovanca se v ta krog štejejo tudi tisti, ki se poleg 
kmetijstva ukvarjajo tudi z drugimi deli, ker jim samo kmetijstvo ne daje 
dovolj sredstev za preživljanje. Sem sodijo dninarji, sezonski delavci in tudi 
tisti, ki prejemajo preživnino ter ostareli in bolehni kmetje, ki za delo niso 
več dovolj sposobni in so zato njihovi dohodki od kmetijstva često premajhni 
za preživljanje. 

Ta kategorija kmečkih zavarovancev običajno najbolj obremenjuje sklade, 
njihovi prispevki v sklade pa so minimalni ali jih zaradi neizterljivosti sploh 
ni. Kmetje sodijo, da so prav te kategorije zavarovancev eden glavnih vzrokov 
za tolikšno deficitarnost skladov. Vsekakor bo treba z novimi zakonskimi dolo- 
čili opredeliti pojem, kdo je kmet in s tem krog zavarovancev, ki sodijo v 
kmečko zavarovanje. Hkrati bo treba najti tudi ustrezno rešitev za zagotovitev 
zdravstvenega varstva tistim, ki bi jih izločili iz kmečkega zavarovanja. 

Prejšnje obremenitve v skladih zdravstvenega zavarovanja odpadejo tudi 
na tiste svojce, ki nimajo pravice do delavskega zdravstvenega varstva, ker 
ne spadajo med ožje družinske člane, vendar delajo kot svojci na posestvu 
kmeta, zavarovanega v delavskem zavarovanju. Te osebe po sedanjem zakonu 
ne bi mogle biti zavarovane v kmečkem zavarovanju, vendar imajo zdravstvene 
izkaznice kmečkega zavarovanja, in torej koristijo' zdravstveno zavarovanje 
tega zavarovanja. Takih oseb je bilo v minulem letu v Sloveniji nad 19 000. 
Za te primere je že v preteklem letu ukrepal Izvršilni odbor Skupščine repu- 
bliške skupnosti kmetov, ko je sprejel sklep, da se odvzamejo zdravstvene 
izkaznice vsem, ki v letu 1966 niso obremenjeni s prispevkom za kmečko zava- 
rovanje. Izkaznice do konca leta lahko obdržijo le tisti, ki plačujejo prispevek, 
ali pa so ga pripravljeni plačati naknadno. 

Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov bi bilo treba torej dopolniti, 
in sicer tako, da so v kmečkem zavarovanju obvezno zavarovani svojci kmetov 
delavskega zavarovanja, ki ne morejo biti zavarovanci v delavskem zavaro- 
vanju, če delajo na posestvih in se od tega preživljajo. Prispevek bi se jim 
moral odmeriti od katastrskega dohodka posestva, na katerem delajo. 

Poleg teh glavnih problemov se pojavlja v financiranju zdravstvenega 
zavarovanja kmetov še vrsta drugih problemov, ki so za uspešno izvajanje 
tega zavarovanja tudi pomembni in jih bo treba čimprej urediti. Med te 
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sodi zlasti določitev osnove za plačilo prispevka od gozda, oziroma lesa. Za 
leto 1966 je bila sprejeta le začasna rešitev, da se prispevek določi od katastr- 
skega dohodka, v letu 1967 pa mora biti osnova za plačilo prispevka dohodek 
od lesa. Dalje je še problem odmere prispevka od zemljišč, danih v zakup. 
Nekatere občinske uprave za dohodke odmerjajo' tudi ta prispevek od zakupnine, 
analogno kot odmerjajoi davek po zakonu o prispevkih in davkih občanov. 

Po citiranem zakonu se namreč davek odmerja od zakupnine, če je zem- 
ljišče dano v zakup delovni organizaciji, in če je to za kmeta ugodnejše. 
Posebno« pereč problem v tem zavarovanju je evidenca kmečkih zavarovancev. 
Pri analizi finančnega poslovanja je bilo namreč ugotovljeno, da ni ustreznih 
evidenc. Tako ni mogoče točno ugotoviti, kdo so zavezanci prispevka, koliko 
oseb dejansko uživa zdravstveno varstvo iz tega zavarovanja in to- upravičeno 
na račun skladov, koliko od njih je socialno ogroženih in bi zato njihovo 
varstvo moralo bremeniti tudi občinske proračune, dalje, koliko je članov 
gospodinjstva kmetov delavskega zavarovanja in posebej tistih, ki koristijo 
pravice kmečkega zavarovanja. 

Prav tako je pomanjkljiva tudi evidenca o strukturi dohodkov in izdatkov. 
Doslej še niso zbrani podatki o tem, koliko pri izvajanju zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov sodelujejo1 oziroma so v minulem letu sodelovale občinske 
skupščine. Vse to seveda ne daje možnosti za realno oceno niti za ukrepe pri 
odmeri, izterjavi in podobno, kar pa je prav tako predpogoj za uspešno funkcio- 
niranje vsakega zavarovanja. Stalno zaostajanje dohodkov za izdatki je tudi 
v letu 1966 nenehno povzročalo v skladih zdravstvenega zavarovanja pri- 
manjkljaje, ki jih izkazujejo , vse komunalne skupnosti, razen Kranja. Poleg 
teh so še nepokriti primanjkljaji iz preteklih let, to je še pred uveljavitvijo 
novega zakona. Po zaključnih računih so znašali prvega januarja 1966. leta 
primanjkljaji približno 1 milijardo 152 milijonov S dinarjev, od tega je odpadlo 
na neizpolnjene obveznosti približno 720 milijonov dinarjev. Od teh niso 
poravnali zavarovanci približno 600 milijonov in občinske skupščine približno 
113 milijonov S din. Približno 440 milijonov dinarjev primanjkljajev je posle- 
dica večjih izdatkov od planiranih dohodkov. 

Po' podatkih iz meseca novembra leta 1966 so skupni primanjkljaji znašali 
še približno 830 milijonov dinarjev. Vendar nam ti podatki ne dajejo možnosti 
ugotoviti, koliko se od skupne vsote teh primanjkljajev razdeli; ta znesek na 
neporavnane obveznosti posameznih koristnikov. 

Takšno stanje je posledica predvsem dveh vzrokov in sicer neučinkovite 
izterjave neporavnanih obveznosti, poleg tega pa tudi dejstvo, da manjka za 
pokrivanje primanjkljaja iz minulih let ustrezen predpis, na osnovi katerega 
bi lahko komunalne skupnosti predpisale izreden prispevek. Zato je Izvršni 
svet, po razpravi na odboru za zakonske in druge predpise, že predložil Skup- 
ščini predlog posebnega predpisa, s katerim naj bi se uredilo vprašanje pokri- 
vanja primanjkljajev iz minulih let. 

Izterjavo tekočih primanjkljajev ovirajo* predvsem pomanjkljive evidence 
in neažurno odvajanje pobranih prispevkov, ki jih občinske uprave za dohodke 
često zadržujejo zaradi pomanjkanja sredstev v lastnih proračunih. Glavni 
razlog pa so neizterljive obveznosti premoženjsko šibkih zavarovancev. Čeprav 
je uvedeno načelo samofinanciranja, obveznost občin pa je po zakonu le fakul- 
tativne narave, ne bi smela odpasti finančna pomoč občin tistim kmetom, ki 
pridejo v takšen gmoten položaj, da niso sposobni plačevati svojih obveznosti. 
Ker še nimamo podatkov, koliko so občinske skupščine s sredstvi svojih pro- 
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računov v letu 1966 prispevale h kritju vseh stroškov, tudi ne moremo oce- 
njevati, koliko so, oziroma niso prispevale posamezne občine svojih sredstev 
za zdravstveno zavarovanje premoženjsko šibkih kmetov. Ne vemo> tudi, če so te 
obveznosti, oziroma sredstva, ki so jih občine namenile v te namene v 1966. letu 
manjše od sredstev, ki so jih prispevale v minulih letih. 

Izkušnje iz minulega leta in finančne razmere, kakršne so, zahtevajo vrsto 
nujno rešitev. Nekatere od teh bo> mogoče izpeljati le z ustreznimi spremembami 
temeljnega in nato republiškega zakona. Predvsem bo treba opredeliti krog 
prosilcev in upravičencev do zdravstvenega zavarovanja kmetov ter vprašanje 
obsega zavarovanja ter organizacije komunalnih skupnosti socialnega zavarova- 
nja kmetov. Hkrati bo treba urediti vrsto drugih, že omenjenih problemov, ki 
so prav tako pomembni za izvajanje kmečkega zavarovanja po načelu samo- 
finanoiranja. Novi. zakonski predpisi bi morali prinesti tudi nekatere rešitve, 
da bo dovolj možnosti za vsestransko urejanje in razvijanje sicer že uzako- 
njene samouprave tudi na tem področju. V novih predpisih naj bi ne ostalo 
ničesar, kar bi lahko hromilo iniciativo in odgovornost kmetov za njihovo 
zdravstveno varstvo. 

Zdravstveno zavarovanje kmetov bo tudi. ob ustreznih spremembah temelj- 
nega in republiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov še vedno 
ostalo le sestavni del celotne problematike kmetijstva. Te ne morejo in ne bodo 
mogli reševati niti kmetje sami niti zainteresirani činitelji s področja zdravstva 
in socialnega zavarovanja. Zato je nujno, da se v reševanje teh problemov 
vključijo tudi drugi, za nadaljnji razvoj in napredek kmetijstva odgovorni 
činitelji. 

Podpredsednik Miro Vesel: Besedo ima poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov je v enem 
letu izvajanja pokazal vso tisto problematiko, na katero smo opozarjali še pred 
njegovim sprejemom. Zato predloženo informacijo, ki jo je pripravil sekretariat 
za delo, sprejemam, da bi lahko v nadaljnjem obravnavanju to pomembno 
vprašanje čim bolje in seveda tudi čim hitreje rešili. 

Programiranje popolne samouprave in predvsem samofinanciranje nikakor 
ni dovolj, da bi samoupravni organi lahko rešili predvsem vprašanje sredstev, 
posebno še, ker so našli žalostno zapuščnino. Ob svojem nastopu so ugotavljali 
neporavnane terjatve od zdravstvenih zavodov v takih višinah, da niso vedeli 
ne kod ne kam. Če so skupščine skupnosti kmetov začele razprave o stanju 
kmetov na splošno, je to samo dokaz, da z zakonom nismo rešili vsega in bi. 
lahko rekel, da se je stanje v posameznih primerih zaostrilo. 

Zakon ni dokončno uredil vprašanje pokritja deficitov in tudi skupnosti 
tega niso zmogle, saj je deficit nenehno rasel. To< stanje je zahtevalo drugačne 
razprave v skupnostih. Te razprave so, vsaj kolikor je meni znano, samo po- 
trdile, da zdravstvenega zavarovanja kmetov ni mogoče ločiti od celotne pro- 
blematike zasebnega kmetijstva. Za to trditev obstaja vrsta dokazov. Navedel 
bom samo nekaj podatkov o strukturi kmetov zavarovancev v ljubljanski skup- 
nosti, za katero imam podatke po stanju ob koncu septembra 1966. leta. 

Število nosilcev zavarovanj v posameznih skupinah višine skupnega katastr- 
skega dohodka je razdeljeno takole: 38 % nosilcev ima katastrski dohodek do 
200 000 starih dinarjev, 33 °/o ima katastrski dohodek od 200 000 do 400 000 
S din, 21 %> od 400 000 do 700 000 S din in le nekaj, to je 6 %, ima nad 700 000 
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S din katastrskega dohodka. Ti podatki so vsekakor zanimivi, saj kažejo, kakšna 
je osnova, od katere plačujejo prispevek, oziroma kakšna je sploh zemlji- 
ška sposobnost tistega dela zavezancev prispevka. Ne spuščam se v to, 
kolikšna je dejanska vrednost proizvodnje na tej zemlji, ker to ni osnova 
za prispevek. Ti podatki, so zanimivi predvsem glede zahtev, da naj se določi 
kriterij, kdo je kmet in kolikšen katastrski dohodek mu je potreben za pre- 
življanje iz kmetijske dejavnosti. Spet se opiram na razprave z območja ljub- 
ljanske skupnosti, kjer vsaj nekateri smatrajo, da je ta osnova približno 120 000 
S din katastrskega dohodka, oziroma, da bi jo bilo treba pomakniti celo na 
200 000 'S din. Ker nimam podatkov za vso skupnost, jih bom primerjal s stanjem 
v občini Grosuplje. V drugem proizvodnem okolišu je povprečen katastrski 
dohodek 197 000 S dinarjev, v tretjem 173 000 in v četrtem proizvodnem okolišu 
kar 280 000 S dinarjev katastrskega dohodka. Kljub temu vemo, kakšne so raz- 
like med drugim dn četrtim okolišem. Če še nadalje razčlenjujem to primerjavo, 
se ta razlika samo veča, kajti v drugem proizvodnem okolišu živi 29'% zava- 
rovanih oseb, ki. plačajo 36 % vsega prispevka, v tretjem okolišu živi 37 % 
zavarovancev, njihov prispevek znaša 39 % in v četrtem proizvodnem okolišu 
živi 32 °/o zavarovancev, ki plačujejo le 25 % skupnega prispevka. 

Te številčne primerjave sem navedel zato', da bi videli vso pisanost kmeč- 
kega vprašanja, še posebej njihovega zdravstvenega zavarovanja. Zemlja in 
katastrski dohodek morata biti. osnova prispevka, ker bi drugačno obračuna- 
vanje pomenilo ne samo nove stroške, marveč tudi drugačno' obremenitev 
vsakega gospodarstva. Vendar narekuje prejšnji podatek, gledan statistično, 
drugačno rešitev. Ekonomska sposobnost zasebnega kmeta ni odvisna vselej 
in v vsakem primeru samo od njegove zemlje. Na to vplivajo najrazličnejši 
vzroki in eden od teh, ki je zelo pomemben, vsaj sedaj in bo verjetno še v pri- 
hodnje, je lastna delovna sila. 

Za kmetijske zavarovance v ljubljanski komunalni skupnosti so podatki o 
starostni strukturi zelo pomembni. Od 49 000 zavarovanih oseb je kar 22,3 "/o 
starih do 15 let, 8,95% ali skoraj 9 '%> je starih od 15 do 25 let, 16,5% cd 25 
do 40 let, nekaj manj kot 16 °/o je starih od 40 do 55 let in nekaj manj kot 18 % 
nad 55 let in 18,5 % je takih, ki so stari nad 65 let. 

Ce vzamemo prvo in zadnjo skupino zavarovancev kot neaktivne, pomeni 
to kar 41 % od vseh kmetijskih zavarovancev. Ker so za delo najbolj sposobni 
odšli, je po spremembah, ki jih je prinesel novi zakon glede financiranja, razum- 
ljiva zahteva, da naj vsa zemlja služi financiranju zdravstvenega zavarovanja, 
na kar zavarovanci glede neenakosti obremenitev kmetov-<delavcev še posebej 
opozarjajo. O tem je bilo že danes precej besed in zato o tem vprašanju ne bi 
razpravljal. 

Rad bi ponovno opozoril na dejstvo, ki je bilo že omenjeno pred sprejemom 
sedanjega zakona, vendar ni bilo spremenjeno prav zaradi zagotovila, da zakon- 
skih določb ni mogoče razumeti, kdo so konkretno ožji in kdo širši družinski 
člani kmetov-delavcev. Ker po sedanjih predpisih ni mogoče terjati pri- 
spevkov, če nosilec zavarovanja ni kmet, se pravi, da je lastnik zemlje v delov- 
nem razmerju, nastaja kategorija nezavarovanih oseb. Ocena, ki je navedena 
v informaciji, da je teh 10 do 15 000 — danes je bilo omenjeno novo število 
19 000 — je verjetno celo prenizka. Imam namreč podatek, da je v ljubljanski 
skupnosti takih oseb 3 325. Spominjam pa se tudi člankov v »Dolenjskem listu«, 
v katerih je bilo rečeno, da je v novomeški skupnosti približno 3800 takih oseb. 
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Prav zaradi tega ne bi smelo biti to vprašanje v nadaljnji obravnavi manj 
vredno, marveč mora dobiti svoje mesto, saj bo treba zaradi tolikšnega števila 
sprejeti še kak drug predpis. Zelo zanimivo bi bilo vedeti, kako se zbirajo sred- 
stva po posameznih občinah in ne samo' po komunalnih skupnostih. Tu mislim 
predvsem na to, kolikšen je bil predpis, na vzroke, ki so vplivali na odpise 
zaradi neizterljivosti in podobno. O vsem tem bi morali razpravljati in skrbeti 
za odpravo težav, ki so dostikrat tudi subjektivne. Pri nadaljnjem reševanju 
problemov zdravstvenega zavarovanja kmetov je nujno, da predvsem ugotovimo 
ekonomsko sposobnost kmetov, kajti brez tega delamo račun, ki ga ni mogoče 
poravnati. Ponovno poudarjam, da zdravstveno zavarovanje kmetov ne mo- 
remo ločiti od skrbi za ekonomski razvoj zasebnega kmetijstva. Zato naj o tem 
razpravljajo tudi drugi organi in ne samo naš zbor. 

Predsedujoči Miro Vesel: Besedo ima Janez Zampa, predsednik 
Skupnosti socialnega zavarovanja kmetov. 

Janez Zampa: Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši! V imenu 
slovenskih kmetov vas od srca pozdravljam. Pozdravljam tudi poročilo tovariši- 
ce Erne Podbregarjeve in tovariša poslanca'. Njuni poročili sta povsem resnični. 

Ko smo se kmetje v komunalnih skupnostih prvič sestali in se prvič sestali 
tudi v republiški skupnosti, smo takoj ugotovili določene negativne posledice 
kmečkega zavarovanja. Globoko smo upali, da bo dala družba našemu delu 
ustrezno pomoč. Najprej smo ugotovili, da bi bile za začetek specifikacije, ki 
jih imamo, do neke mere ustrezne. Na drugi strani pa smo naleteli na močan 
problem v zvezi s sredstvi, s katerimi naj bi zagotovila sklade. Veliko smo 
razmišljali o tem, kako in kje najti izhodiščno točko. Prišli smo do prepričanja, 
da je slovensko kmetijstvo le prešibko, da bi zmoglo samofinanciranje. Zato 
smo takoj prosili za sofinanciranje in predlagali, da bi določili tudi status 
kmeta. Tako bi ugotovili, kdo je dejansko kmet in kdo ni, saj zajemajo skladi 
kmečkega zavarovanja vse, ki niso zavarovani po drugih zakonitih predpisih. 
Tako so nas opozarjali predvsem iz šibkih komunalnih skupnosti in iz tistih 
občin, kjer ni industrije. Ce bi določili status kmeta, bi s tem ustvarili veliko 
socialno breme v izrazito kmetijskih občinah kot so npr. Lenart in Ožbolt v 
Slovenskih goricah, ki nimata nobenih drugih dohodkov kot prav iz kmetijske 
dejavnosti. Če bi določili status kmeta, potem bi morala občina financirati te 
revne kmete, se pravi, da bi to moral financirati pravzaprav kmet sam. Zato 
menim, da bi zbirali čim manj sredstev v dopolnilnih skladih občin. Predlagal 
bi v imenu kmetov, naj bi se v republiki, ali pa kje drugje zbirala dodatna 
sredstva za tisto vaško revščino, ki jo — na nesrečo .— še imamo. 

Če smo mislili na sofinanciranje, smo mislili na kmetijska gospodarstva, ki 
so prevzela privatno kmečko zemljo v družbeno lastnino. Mogoče se bo kdo 
vprašal, zakaj to. Vemo, da je razvoj časa zahteval, da ustanovimo razne kme- 
tijske kombinate in zadruge in da odpravimo viničarska in druga razmerja. 
V naši domovini so bila v prvih dneh po vojni, predvsem na Štajerskem, takšna 
in podobna razmerja. Razvojna pot je privedla do tega, da smo začeli usta- 
navljati kmetijske kombinate. Dejstvo je, da so ti kombinati takšna kmetijska 
organizacija, ki mora biti vzor kmetijski proizvodnji. Tako je zemlja prešla 
v družbeno lastnino. Kmetje, ki so poprej delali na tej zemlji, so ostali danes 
na breme sklada kmečkega zavarovanja. Zato menim, da naj bi kmetijski kom- 
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binati vsaj za nekaj let financirali zdravstveno zavarovanje za te stare kmete, 
ki jih je v naši republiki kar 16 °/o. 

Drugi sofinancer bi naj bili polproletarci ali »dvoživke«. O tem je bilo že 
precej povedanega s strani tovarišice Podbregarjeve in tovariša poslanca, zato 
o tem ne bi razpravljal. 

Kot tretji sofinancer naj bi bila gozdna gospodarstva. Gozdna gospodarstva 
zato, ker smo ugotovili, da prav iz hribovskih krajev odhaja mlad človek v in- 
dustrijo', predvsem po izidu republiškega zakona o gozdovih, saj določa oziroma 
odvzema kmetom vse močnejše dohodke. Če želimo, da bi kmetje in predvsem 
mladi, ostali v teh krajih, je nujno, da o tem razmislimo, da bi tudi gozdna 
gospodarstva vsaj za nekaj let sofinancirala kmečko zavarovanje. Kmetje do- 
bivajo za les »na panju« res slabo ceno in zato so nastale tu težave. 

V naši republiki imamo 21,6% otrok, starih do 15 let. Vemo, da ta mladina 
ne ostaja na kmetijah in posebno s Štajerskega in Pomurja odhaja v tujino, 
kar me najbolj boli. Teh 21 %'upravičencev je seveda v največje breme naših 
skladov zato, ker imajo popolno zdravstveno varstvo, kar je seveda nujno. 

Nadalje prosim, da razmislite o tem, da naj bi bila za nekaj let sofinancer 
tudi. industrija. Industrija je namreč že izčrpala precej kadra iz te sredine in 
ga bo še črpala. Če pa hočemo vse to breme prevaliti na peščico obstoječih 
kmetov, potem bomo verjetno znižali proizvodnjo in ustvarili socialni problem, 
s čimer bomo pospešili tudi odhajanje v tujino. 

Struktura našega kmečkega gospodarstva v republiki —■ za komunalno 
skupnost Ljubljana je že bila prikazana — je naslednja: iz ekonomskega stanja 
kmetijskih gospodarstev je razvidno, da je največ zavarovanih kmetijskih gospo- 
darstev srednje gospodarsko močnih in sicer s KD od 2000 do 4000 N dinarjev, 
kar je 32,2%. Tem sledijo manjša gospodarstva v KD od 1200 do 2000 dinarjev, 
ali 19,2 % in gospodarsko' močnejša s KD cd 4000 do 7000 Ndin ali 17,1 %>. Go- 
spodarstev do 500 N din je 9,3% in od 500 do 800 N din KD 7,3 %. Nad deset 
tisoč N din KD je samo 4,6 % zavarovanih gospodarstev. 

Iz teh podatkov lahko vidimo, da je do 4000 N dinarjev KD največje število 
kmečkih zavarovancev. Prepričan sem, tovariši poslanci, da veste, da takšna 
kmetija, zlasti, če je več otrok ali starejših ljudi, komaj preživlja družino. 

Na 'drugi strani je 4,6% zavarovanih kmetijskih gospodarstev, ki največ 
prispevajo v naše sklade in tudi največ dajo na trg. Razumljivo je, da je na 
teh gospodarstvih zelo malo članov zavarovancev in s tem delovne sile. Če bi 
hoteli utrditi naše sklade, je nujno, da vsaj za nekaj let dobimo sofinancerja, 
saj imamo po zbranih podatkih 19 365 ožjih družinskih članov polproletarcev 
ali »dvoživk«. Obstajajo torej utemeljeni predlogi, da bi se tudi za te polpro- 
letarce predpisal nek pavšal. So namreč primeri, da uživajo koristi sklada kmeč- 
kega zavarovanja tudi takšni, ki pravno niso vezani na njega in jih bodo delo- 
dajalci rajši vrgli na cesto kot, da bi za njih plačevali prispevek. To smo doži- 
veli ob zakonu o zavarovanju gospodinjskih pomočnic. Zato prosim, da o tem 
resno razmislite, da bi bili polproletarci vsaj za nekaj let sofinancer naših 
skladov. Na podlagi tega bo verjetno kmečki človek lahko nastopil tudi kot 
proizvajalec. Lani je v naši republiki odpadlo nad 1000 zavarovancev, predvsem 
v komunalni skupnosti Maribor in Murska Sobota. Na pomlad so namreč kmetje 
zapustili svoje kmetije in odšli v Avstrijo ali v Nemčijo. 

Sedaj, ko so se vrnili, se niso prijavili, čeprav so se prijavili, ko so odhajali. 
In tako nosijo za te ljudi vsa bremena naši skladi, ker so bili samo delno zapo- 
sleni v tujini. O tem bi bilo treba v bodoče voditi malo več evidence. 
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Tovariši, če želimo res ustvariti učinkovito kmetijstvo, nam mora pomagati 
družba, del tega zavarovanja bomo financirali slovenski kmetje sami. Mislim, 
da bi tako lahko skupno premostili vse finančne težave in, da bi prišli komu- 
nalni in republiški sklad na zeleno vejo in si celo lahko ustvarili nekaj rezerv, 
da ne bi bilo treba najemati kreditov. Vem, da pravijo, da naj bi k temu pri- 
spevale občinske skupščine, vendar še enkrat poudarjam, da naj bo sofinancer 
industrija, saj jo je 20 let slovenski kmet pomagal graditi. Danes pa, ko po- 
stavljamo slovenskega kmeta pred dejstvo samofinanciranja, ga pa industrija 
ne vidi. Prosim, da naj da, oziroma prispeva industrija svoja sredstva in ne 
občine. Če bodo morale občine prispevati, bo spet prizadet kmet, s tem si pa 
nismo ničesar olajšali. 

Imamo tudi precej zemlje v zakupu. V tej zvezi sem tu slišal mnenje, da 
naj bi se tudi od tega pobirali prispevki za sklade kmečkega zavarovanja. 
Tovariši poslanci, mislim, da to ne bi bilo prav in, da bi bilo bolj pametno 
in bolj pošteno, če se računa prispevek na osnovi katastra. Zakaj? Spekulativni 
kmet bo namreč dal zemljo v zakup, sam bo ostal kmečki zavarovanec, skladi 
pa bodo prejemali sredstva po zakupnini, ki je manjša od katastrskega dohodka. 
S tem bo tak kmet ostal član sklada, dajatve zanj pa bodo manjše. Zato je nujno, 
da naj bo osnova katastrski, dohodek, kot je to za vse druge, kajti v nasprotnem 
primeru se bomo znašli še v težjem položaju. 

Tovariši poslanci, če hočemo uresničiti, da bo kmetijska proizvodnja stekla 
kot želimo, bomo morali proizvajati sami, kot je dejal predsednik republike to- 
variš Tito za novoletne praznike. Vemo, da so nam odpovedali kredite za nakup 
pšenice, zato mi kmetje želimo in hočemo proizvajati čimveč. Ponovno prosim 
v imenu vseh slovenskih kmetov, da republiška skupščina te probleme teme- 
ljito prouči, da bomo lahko tako premostili pravočasno vse težave. Tudi kme- 
tijska strokovna služba naj gre iz pisarn med kmete proizvajalce. Končno pro- 
sim, da se naj čimprej slovenskemu kmetu zlasti kmetu-kooperantu, kreditirajo 
sredstva, da bo lahko postal stabilen proizvajalec za družbo, za svojo družino 
in, da bo tako imel dovolj sredstev za zagotovitev lastnega življenjskega stan- 
darda. 

Podpredsednik Miro Vesel: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Zaključujem 
razpravo. 

Predloženo gradivo, ki obravnava zdravstveno zavarovanje kmetov, ne od- 
pira samo ta del problematike. Poročilo, ki smo ga dobili, dalje poročilo tova- 
rišice Pod'bregarjeve in ddskutantov brez dvoma odpira vrsto problemov, ki niso 
samo ozko socialno-zdravstvene narave, marveč imajo vsa obeležja osnoVne 
gospodarske problematike našega kmetijstva. Mislim, da so odločna stališča 
sekretariata in predstavnikov kmečkega zavarovanja kot tudi nekaterih poslan- 
cev, da je treba vrsto problemov, ki so se pokazali prav v obravnavi te pro- 
blematike, začeti čim hitreje reševati. Mislim, da po tolikih letih le končno pri- 
hajamo do tega, da bomo morali tudi ta del populacije, ki je vključena v 
normalno proizvodnjo, začeti pravilno ocenjevati, jo vrednotiti in ji dati mesto 
in vrednost v našem sistemu in v proizvodnji. Menim, da obravnave in zahteve 
kot na primer zahteva po odreditvi statusa kmetov, polproletarcev, sezonskih 
delavcev in dninarjev, terjajo tudi, da vplačujejo te prispevke še agrokombi- 
nati, kmetijske zadruge, občinski proračuni in gozdna gospodarstva. To zahteva 
od našega zbora, da razpravlja o vseh teh problemih in da o njih razpravljata 
tudi Gospodarski in Republiški zbor. 
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Mislim, da poslanci našega zbora zahtevajo bolj odrejena stališča do dolo- 
čenih problemov, ki so jih pokazala poročila in razprave. Ne gre za pokritje 
primanjkljaja v letu 1965 in za rešitve trenutne situacije, marveč gre res za 
določena stališča glede odnosov do kmetijskih proizvajalcev. Gre za določevanje 
gospodarske politike in na osnovi te za določevanje zdravstvene politike in 
reševanje socialne problematike kmečkega prebivalstva. Nedvomno zahteva pod- 
ročje glede na dejstvo, da zajema kmečko prebivalstvo precejšen del populacije, 
pozorno proučitev problemov tudi zaradi tega, ker je naša orientacija v kme- 
tijsko proizvodnjo jasno izpričana s tem, da bomo prav gotovo še nadalje 
aktivno podpirali kmečke proizvajalce. Mislim, da kmečki proizvajalec ni kriv 
velikega prelivanja ljudi z dežele v industrijo. Tu je še vrsta drugih problemov. 
Zato predlagam, da se prenese celotna problematika kmetijstva, o kateri je bilo 
danes govora, tudi v Gospodarski in Republiški zbor. Mislim, da bi tako lahko 
res prispevali, da že enkrat resno razpravljamo o vseh teh perečih problemih. 

Glede drugih problemov, ki zadevajo kmečkega zavarovanca, bi morali pri- 
poročiti, vsem činiteljem, republiškim in drugim, da sledijo razvoju te proble- 
matike. Vemo namreč, da bo v kratkem izdan zvezni zakon o kmečkem zava- 
rovanju in da bomo morali v bližnji prihodnosti pripraviti tudi republiški 
zakon o kmečkem zavarovanju. Ob tako aktivno obravnavani problematiki 
bomo morali intenzivno slediti vsem tem problemom in čimprej sprejeti repu- 
bliški predpis, ki bo urejal in sankcioniral izvajanje zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, in sicer na razpravo 
o predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog družbenega plana z doku- 
mentacijo, poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in 
poročilo zakonodajno^pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Danes ste prejeli 
še dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije in dodatno poročilo, ki vsebuje 
konkretne predloge za dopolnitev družbenega plana. Nadalje ste prejeli predlog 
mnenja k predlogu družbenega plana in dopolnitev, ki jo je pripravil odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Ker ste že poslušali ekspoze k 
predlogu družbenega plana, pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Raz- 
pravljal bo poslanec dr. Vinko Mozetič. 

Dr. Vinko Mozetič : Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je tovariš 
predsednik že omenil, ste k materialu pravočasno prejeli poročilo našega odbora 
o razpravi o predlogu plana. Hkrati ste prejeli tudi predlog mnenja našega od- 
bora. Dovolite mi, da na podlagi tega predloga mnenja, današnje razprave in 
dejstva, da se po postopku lahko sprejmejo spremembe k planu samo, če so 
konkretni predlogi, prečitam predlog našega odbora o spremembah k posa- 
meznim točkam tistega dela družbenega plana, ki se nanaša na socialno zava- 
rovanje in zdravstveno službo. 

Na osnovi gornjih stališč in pripomb predlaga Socdalno^zdravstveni zbor 
naslednje spremembe in dopolnitve k predlogu plana: 

Na 38. strani se besedilo 4. odstavka nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Velik porast izdatkov za zdravstveno zavarovanje je predvsem posledica pove- 
čevanja pravic v zdravstvenem zavarovanju ekstenzivnega razvoja, zlasti osnov- 
ne zdravstvene službe, njene razdrobljenosti in funkcionalne nepovezanosti, 
porasta materialnih stroškov ter prenašanja obveznosti za financiranje preven- 
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ti ve in razširjene reprodukcije od družbeno-poli.tične skupnosti na sklade zdrav- 
stvenega zavarovanja.« 

Na 38. strani, oziroma 39. strani naj se besedilo zadnjega, oziroma prvega 
odstavka nadomestiti z naslednjim besedilom: »V obveznem zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov so bile s 1. 1. 1966 uveljavljene bistvene spremembe. Znatno 
je bil povečan obseg pravic, uveljavljeno je bilo načelo samofinanciranja in 
samoupravljanja zavarovancev. V prihodnje bo treba rešiti predvsem problem 
kroga zavarovancev, obsega pravic, financiranja in kritja primanjkljajev. Na- 
daljnji razvoj tega zavarovanja je odvisen od ekonomske zmogljivosti zasebnega 
kmetijstva in njegovega napredka.« 

Na 41. strani naj se besedilo tretjega odstavka nadomesti z naslednjim be- 
sedilom: »Na investicijskem področju so bila doslej značilna znatna vlaganja 
za razširitev omrežja osnovne zdravstvene službe. Po letu 1958, po ukinitvi pri- 
vatne zdravniške prakse, je bila taka usmeritev neobhodna. Ker je bil razvoj 
tega omrežja premalo plansko usmerjen, je sedaj osnovna zdravstvena služba 
predimenzionirana in razdrobljena. Močno je zaostajala izgradnja posteljnih 
kapacitet v bolnišnicah, ker temu problemu pravočasno ni bila posvečena za- 
dostna skrb.« 

Na 42. strani naj se besedilo tretjega odstavka delno spremeni tako, da se 
glasi: »Zdravstveni zavodi osnovne zdravstvene službe se bodo; v svojem delu 
bolj usmerili v razvijanje aktivnega zdravstvenega varstva, zlasti še medicine 
dela, v razvijanje dispanzerskih metod dela in v zdravstveno-prosvetno vzgojo 
prebivalstva ter v zdravljenje na domu in v domovih za stare ljudi. 

Sedanjo materialno bazo, predvsem osnovne zdravstvene službe, je treba 
prilagoditi potrebam zdravstvenega varstva in zagotoviti tako povezovanje in 
sodelovanje zdravstvenih zavodov, da bi optimalno izrabljali prostore, kadre 
in opremo.« 

Na 42. strani naj se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
»Pri nadaljnjem programiranju razvoja zdravstvene službe, predvsem bolniš- 
ničnih kapacitet, oziroma pobolnišničnih zmogljivosti, bo treba upoštevati me- 
dicinsko neustrezno izkoriščenost nekaterih posteljnih kapacitet, neizkoriščenost 
nekaterih zavodov osnovne zdravstvene službe ter proces preusmeritve na- 
membnosti obstoječih posteljnih kapacitet. Nadalje bo treba upoštevati spre- 
membe glede zdravljenja v zdraviliščih ter vključiti določene kapacitete v 
bolnišnični posteljni fond. Znotraj razpoložljivih bolnišničnih kapacitet bo treba 
nameniti več prostora za travmatologijo in bolezni staranja, ki po ugotovljeni 
obolevnosti in demografskih spremembah v strukturi prebivalstva in zaposlenih, 
zavzemajo čedalje večji obseg. Del sproščenih zmogljivosti bi morali nameniti 
tudi za potrebe socialnega in otroškega varstva.« 

Predlagam zboru, da te konkretne predloge sprememb v ediciji plana 
sprejme. 

Podpredsednik Miro Vesel: Kdo se še javi k besedi? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo. 

Mislim, da predložena mnenja z dodatkom, ki jih je predložil poslanec 
dr. Mozetič v imenu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, 
dajejo osnovo, s katero naj bi naš zbor vplival na usmeritev plana srednjeroč- 
nega razvoja. Upoštevati moramo, da bosta o predlogu plana razpravljala in 
sklepala Republiški in Gospodarski zbor, zbori delovnih skupnosti pa dajejo le 
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mnenja in predloge k (planu. Mislim, da je naš zbor s tem opravil svojo dolžnost, 
saj smo o predlogu družbenega plana že razpravljali v odboru in tudi na zboru. 

Ker se nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje 
predlog mnenja z dodatkom, ki ga je predlagal dr. Mozetič. Kdor je za ta 
predlog mnenja z dodatkom, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog mnenja k družbenemu planu razvoja SR Slo- 
venije v letih 1966 do 1970 soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska 
vprašanja. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na vprašanje poslanca 
dr. 'Stjepana Bunte. Besedo ima Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in 
socialno varstvo. 

Stane Šelih: Tovariš poslanec dr. Bunta je postavil vprašanje, če v 
republiškem merilu obstaja plan usmerjanja za reševanje problematike trav- 
matologije v najširšem pomenu, dalje, če je s tem zajeto celotno vprašanje 
laične prve pomoči, če je urejena koordinacija dela s štabi za elementarne 
nesreče, prav tako omenja tudi vprašanje zdravstvene oskrbe poškodovancev 
ter v tej zvezi še nekatera druga vprašanja. 

O vprašanju poškod pri delu in poškodb sploh podrobno govori analiza 
zdravstvenega stanja prebivalstva v naši republiki v minulem desetletnem ob- 
dobju in zato ne bom navajal njenih podatkov. Tudi tovariš poslanec se opira 
V svojem vprašanju na te ugotovitve, vendar bi pripomnil, da smo ustavili 
naraščanje delovnih poškodb v minulem desetletnem obdobju do določene 
mere. Letni, porast je bil le 1,9 °/o, medtem ko primeri drugih poškodb naraščajo 
na leto za 13,4 %>. Vendar moramo hkrati ugotoviti, da so bile poškodbe pri 
aktivnih zavarovancih le v 6 °/» vzrok nastanka invalidnosti ter pri ostalih 
49l0/o pa so1 bile vzrok invalidnosti bolezni. Zato se strinjam z ugotovitvijo 
tovariša poslanca, da je dokaj pomanjkljiva prevencija poškodb in da je po 
podatkih, ki jih imamo za aktivne zavarovance, mogoče sklepati, da je zdrav- 
stvena oskrba potem, ko je do poškodbe že prišlo, na primerni strokovni ravni,, 
razen določenih izjem. 

Glede sistematičnega reševanja travmatizma naj omenim, d,a je Skupščina 
SR Slovenije leta 1965 obravnavala gradivo »Travmatizem v SR Sloveniji« in 
glede tega sprejela sklepe in priporočila. Isto gradivo je obravnavala tudi stalna 
konferenca za varnost pri delu Republiškega sveta sindikatov. Ugotovitve in 
stališča iz vseh teh razprav štejemo kot kažipot za reševanje problematike trav- 
matizma v naši republiki. V okviru tega se kot posebno pereč problem pojavlja 
vprašanje travmatoloških kapacitet, ki so ozka grla v Sloveniji, predvsem pa v 
Ljubljani, Izoli in še ponekod. Seveda bo to vprašanje rešeno šele z dograditvijo 
nekaterih novih kapacitet, ki jih gradimo. 

V sedanjih okoliščinah smo za odpravo ugotovljenih slabosti predvideli 
naslednje ukrepe: prerazporeditev posteljnih kapacitet v Ljubljani za, zagotovi- 
tev travmatoloških kapacitet, kar je že v tdku; uporaba dela zmogljivosti spe- 
cialne bolnišnice v Valdoltri za razširitev travmatoloških kapacitet za potrebe 
koprskega okoliša; združitev razširjenih travmatoloških postaj z enotami bol- 
nišnic ali zdravstvenih domov za to, da zagotovimo večjo strokovnost pri nu- 
đenju pomoči in strokovno oskrbo med prevozom. 
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Glede povezovanja in usklajevanja dejavnosti različnih služb, zavodov in 
organizacij na področju množičnega travmatizma pa velja, da je na podlagi za- 
kona o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, ki ga je sprejela 
Skupščina SR Slovenije 29. 12. 1966, ustanovil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije republiški štab za varstvo pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami. 
Ta štab že opravlja dane naloge. 

Ne bi se povsem strinjal s trditvijo, da je še nerešen status oziroma naloga 
zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov v primeru nesreče, posebno na 
cesti. Menim, da to vprašanje rešujejo veljavni predpisi o zdravstvenem varstvu, 
kazenski predpisi in še posebej kodeks etike zdravstvenih delavcev. Vprašanje 
laične pomoči v primeru nesreče se je pokazalo kot zelo kočljivo. V dosedanjih 
razpravah o prvi pomoči so mnogi zdravstveni delavci mnenja, da utegne takšna 
pomoč, če ni strokovna, marsikdaj mnogo bolj škoditi kot koristiti. 

V minulem letu je bil pri Republiškem zdravstvenem centru poseben posvet 
o zdravstvenem prosvetljevanju prebivalstva. Ugotovitve tega posveta so, da 
gre zdravstveno prosvetljevanje in s tem v zvezi potrebna znanja O' prvi pomoči 
v korak s splošno izobraževalno politiko in njenim nivojem. Izkazalo se je tudi, 
da klasične oblike zdravstvenega pouka zelo izgubljajo na veljavi, saj so' jih 
nadomestila sodobna komunikativna sredstva na vseh področjih, vendar žal v 
zelo majhni meri prav na tem področju. 

O potrebnih materialnih sredstvih, ki bi morala biti v rezervi za zdrav- 
stveno oskrbo v primeru nesreč, je bilo že veliko' razprav tudi v zveznem me- 
rilu. Potrebe so več ali manj znane, vendar se prizadevanja ponavadi ustavijo 
spričo pomanjkanja materialnih sredstev. Določen minimum take opreme ob- 
staja pri Republiškem zavodu za zdravstveno varstvo. 

Kot je razvidno iz poslančevega vprašanja, je le-to zelo- kompleksno, saj 
omenja vrsto problemov in terja zato daljšo analizo. Lahko ugotovimo1, da ob- 
staja problematika poškodb že vrsto let, zadnja leta se je celo zaostrila. Pro- 
blematika poškodb zadeva široko področje od resorja notranjih zadev, dela, 
narodne obrambe, prosvete itd. Kar zadeva ožje področje zdravstvene službe 
v primeru množičnih nesreč, naj povem, da smo lani naročili pri zavodu za 
zdravstveno in tehnično varnost tovrstno študijo, vendar je kasneje zaradi re- 
balansa proračuna in zaradi odhoda strokovnjakov ostala ta naloga nedokon- 
čana. Imamo v načrtu, da bi v letošnjem letu to nalogo financirali pri republi- 
škem zdravstvenem centru kot eno prioritetnih nalog. Mislim, da bi bilo mogoče 
potem na osnovi te študije zadovoljivo odgovoriti tovarišu poslancu. 

Podpredsednik Miro Vesel: 'Se poslanec zadovoljuje z odgovorom? 

Dr. Stjepan Bunta: Zahvaljujem se za precej izčrpen odgovor to- 
variša sekretarja Seliha, vendar odgovor ne zajema vsega, kar sem želel zvedeti 
in me zato ne zadovoljuje. 

Dejansko' ne more zdravstvena služba, katere del se tudi ukvarja s travma- 
tizmom, rešiti vseh problemov in vsega, kar je v zvezi s travmatizmom. Ze pri 
2. točki današnjega dnevnega reda, ko sem razpravljal o nekaterih pokazateljih 
analize, sem postavil travmatizem na posebno mesto, tako zaradi poškodb samih, 
kot tudi zaradi ekonomskih razlogov in končno zaradi situacije, v kateri se je 
zdravstvena služba v odnosu na mnoge druge činitelje, ki se ukvarjajo tudi s 
tem vprašanjem. Položaj oziroma vloga zdravstvenih delavcev na cesti je morda 
le eno od vprašanj, ki niso urejena. Poznamo precej primerov, ko zdravstveni 
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delavec ne more nuditi pomoči, ker ni obvezen nositi s seboj ničesar, tudi v 
svojem lastnem vozilu ne. Isto velja za vozilo sekretariata za notranje zadeve, 
ki naj bi nudila ustrezno pomoč. Skratka, vrsta je vprašanj, ki niso urejena in 
kot sem prej dejal, sem zato v 2. točki dnevnega reda usmeril svojo razpravo 
predvsem v izvajanje akcijskega programa, ki ga naj ne izpeljejo samo zdrav- 
stveni delavci, v osnovni zdravstveni mreži in ne samo upravni organi v re- 
publiškem merilu, marveč tudi drugi priznani zavodi in priznani strokovnjaki 
n,a področju posameznih vej. Menim, da je že skrajni čas, da obravnavamo'tudi 
v rep-ubliški skupščini posamezna področja res celovito tako kot smo se maloprej 
zedinili za področje kmetijskega zavarovanja. Prav tako naj torej obravnavamo 
travmatizemi z vsemi činitelji, ki, so' z njim v zvezi. Potrebno gradivo, strokovne 
analize ter strokovne predloge 0« reševanju tega vprašanja pa naj pripravijo 
predvsem strokovni organi. 

Mislim, da morajo strokovno najvišji zdravstveni zavodi, konkretno mislim 
na kirurgično in ortopedsko1 kliniko, na organizacije Rdečega križa, na Repu- 
bliški zavod za zdravstveno varstvo in druge posredovati celoten program var- 
stva oziroma preventive poškodb. To je namreč problem, ki se mu moramo 
postaviti v bran. 

Zaradi tega v svojem imenu in v imenu še 11 poslancev: dr. Mozetiča, 
dr. Pečavarja, dr. Kranjčeve, Saše Tešenii, tovarišice Čeparjeve, tovarišice 
Strmoletove, dr. Jermana, dr. Slokana, dr. Mrgoleta, dr. Plešivčnika in dr. Šu- 
šteršiča, predlagam zboru, da na eni izmed prihodnjih sej zbora razpravljamo 
o problemih, ki sem jih navedel v poslanskem vprašanju. 

Podpredsednik Miro Vesel: Po našem poslovniku se mora o predlogu 
poslanca dr. Bunte izreči tudi zbor. Kdor je za to, da se o teh vprašanjih raz- 
pravlja na eni izmed prihodnjih sej, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem je predlog soglasno sprejet. Prosim predstavnika Izvršnega sveta 
tovariša Šeliha, da odgovori še na vprašanje poslanca Zdravka Grudna. 

Stane Š 0 1 i h : Tovariš Zdravko Gruden je postavil v zvezi z razpravo 
o prispevni stopnji za zdravstveno zavarovanje tole vprašanje: »Ali so prever- 
jene finančne možnosti sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev Ljubljana, 
da bo po izgradnji prve etape kliničnega centra v Ljubljani sposoben kriti del 
funkcionalnih stroškov? 

Znano je namreč, da je v izgradnji bolnišnični objekt v sestavi kliničnega 
centra, ki bo imel 911 postelj in da bodo funkcionalni stroški za ta objekt 
znašali več milijard dinarjev.« 

Vprašanje je povsem na mestu, čeprav še ne vemo, kolikšni bodo celotni 
stroški po letu 1970, ko bo> ta objekt začel poslovati. Vendar bi kljub temu 
skušal pojasniti, kako izgledajo ti, izračuni. 

Najprej moramo vedeti, da se prva etapa izgradnje kliničnega centra fi- 
nancira tako, da so dane investicije v višini 40 «/0 kot dotacija in 60fl/o kot 
kredit na 20 let z 2®/o obrestno mero. To pomeni, da bodo znašale anuitete 
za ta objekt približno 450 milijonov S din na leto. V tem objektu bo 911 postelj 
in če izračunamo na teh 911 postelj anuitete, potem ugotovimo, da znašajo le-te 
približno 1500 S din na oskrbni dan. 

Nadalje računamo, da bi lahko polovico teh anuitet krili iz amortizacije 
tega novega objekta. Če upoštevamo samo amortizacijo zgradbe, bi polovico teh 
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anuitet pokrivali z njo, kar pomeni, da bi šla druga polovica med 700 in 800 din 
na račun oskrbnega dne. 

Drugo vprašanje je, koliko bo stalo poslovanje te nove bolnišnice. To je 
danes zelo težko izračunati. Tudi takrat, ko smo pripravljali načrte, in tudi po- 
zneje, smo želeli rešiti to vprašanje in se posluževali za to dveh metod. In sicer 
metode, da izračunamo, koliko stane 900 ali 1000 postelj v sedanjih kliničnih 
bolnišnicah. In sicer na kirurgiji, interni in na ginekologiji, zavedajoč se, da je 
tu višji standard in je zato nedvomno tudi dražje. Ta izračun kaže, da znaša 
danes povprečje oskrbnega dne v bolnišnici približno 9000 S din. Računamo, da 
bi znašal v novem objektu z anuitetami vred oskrbni dan približno 13 000 S din. 
In drugič: običajno se tako računa po svetu, da stane letno funkcioniranje ob- 
jekta 20 do 25 %> investicijske vsote. To pomeni, da bi potrebovali po takšnem 
izračunu poslovanje tega objekta približno 3 do 3,5 milijarde S dinarjev. Na 
osnovi tega izračuna bi znašal oskrbni dan približno 15 000 S din. 

Vprašanje je dalje, če bo- lahko to pokrila komunalna skupnost v Ljubljani. 
Povedati moram, da komunalna skupnost v Ljubljani odplačuje 61 o/o kliničnih 
kapacitet, kar pomeni, da odpade nanjo 2 milijardi 300 milijonov S dinarjev. Pri 
tem moramo upoštevati, da imajo klinične bolnišnice nekaj nad 350 nestandard- 
nih postelj, mislim predvsem na zasilna ležišča, na prenatrpanost posteljnih 
kapacitet in na to, da so klinične bolnišnice zasedene že nekaj let približno 98 %. 
Eno in drugo ni v redu. To pomeni, da bomo morah, ko bo ta objekt zgrajen, 
računati s tem, da se bo zaradi ureditve teh nemogočih razmer v sedanjih 
objektih kliničnega centra znižalo število postelj. Računam najmanj na 200 
postelj, kar pomeni, da bi morali imeti za začetek poslovanja nove bolnišnice 
najmanj 1 milijardo in pol starih dinarjev. 

Po sedanjem trendu, ko dobiva zdravstvena služba dohodke glede na na- 
cionalni dohodek, bi dobila ta služba v povprečju 7,8 % do 1970. leta. Ce raču- 
namo tako, bd za bolnišnično zdravljenje dobili v Ljubljani približno toliko več 
sredstev. Seveda poudarjam, da je težko sedaj prerokovati, kakšna bo situacija 
1971. leta in kakšna bo ta stopnja. Vemo tudi, da bi šlo 1 milijardo in pol S di- 
narjev več za pokrivanje večjih materialnih stroškov, za uvajanje novih metod 
dela in delno tudi že za nove kapacitete. Po sedanjih kalkulacijah bi morali 
imeti, če bi bil ta objekt že dograjen, za 1 milijardo in pol S din več sredstev. 

Na kraju bi, dejal še tole: govori se, da bo nova bolnišnica zelo draga in da 
bo znašal njen oskrbni dan 20 000 S dinarjev. Rad bi že danes povedal, čeprav 
pravimo, da bo znašal oskrbni dan v novem objektu približno 15 000 dinarjev, 
da bo lahko znašal tudi 20 000 S dinarjev. Zakaj? V tej bolnišnici bodo obrav- 
navali pač najtežje primere, kar bo imelo za posledico tudi višjo ceno. V drugih 
objektih kliničnih bolnišnic pa bo cena verjetno manjša. 

Podpredsednik Miro Vesel: Se poslanec zadovoljuje z odgovorom? 
(Da.) Prosim predstavnika Izvršnega sveta, tovarišico Erno Podbregar, da od- 
govori na vprašanje poslanca Stanka Ocvirka. 

Erna Podbregar: Poslanec Stane Ocvirk je postavil v zvezi z usta- 
novitvijo zavodov za varstvo pri, delu dve vprašanji in sicer: 

»Kakšni so pogoji iz 1. odstavka 17. člena republiškega zakona o varstvu 
pri delu, na podlagi katerih izdaja republiški sekretariat za delo soglasje za 
ustanovitev takšnega zavoda?« 
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In drugo vprašanje: »Kdaj bodo zavodi in ustanove, ki so za to zainteresi- 
rane, ker že delajo' na področju varstva pri delu, lahko prejele pooblastila na 
osnovi 19. člena republiškega zakona o varstvu pri delu in, če so že kateri zavodi 
takšna pooblastila dobili? Zanima me, kateri so to in za katera dela so poobla- 
ščeni?« 

Na vsa tri vprašanja bi odgovorila naslednje: 
Na podlagi določbe 17. člena republiškega zakona o varstvu pri delu se 

lahko ustanovijo posebni zavodi za varstvo pri delu, če so zagotovljena materi- 
alna sredstva in zadostno- število strokovnjakov za delo zavoda. Pred ustano- 
vitvijo posebnega zavoda je treba poskrbeti soglasje republiškega sekretariata 
za delo o tem, ali so izpolnjeni omenjeni pogoji. V primeru, ko< gre za poseben 
zavod, ki opravlja naloge varstva pri delu s področja medicine dela, odloča 
o soglasju republiški sekretariat za delo potem, ko dobi. mnenje republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo. Preden lahko republiški sekretariat 
za delo reši predlog za izdajo soglasja za ustanovitev posebnega zavoda za 
varstvo pri delu, mora ustanovitelj, ki namerava ustanoviti tak zavod, zagotoviti, 
da je pripravljena ustrezna tehnična oprema, ki je nujno potrebna, da bo zavod 
lahko na sodoben način opravljal posamezne storitve delovnim organizacijam 
v zvezi z nalogami, ki so določene v temeljnem in republiškem zakonu o varstvu 
pri delu, in sicer: da so zagotovljeni za opravljanje zadevnih nalog strokovnjaki 
s potrebno delovno izkušenostjo*, ki so sposobni tekoče opravljati te naloge, da so 
zagotovljena potrebna finančna sredstva za opravljanje nalog iz 19. člena citira- 
nega zakona in da mora ustanovitelj tudi obrazložiti, na kakšnih osnovah na- 
merava zaračunavati plačila za opravljanje storitev, ki sodijo v področje nalog 
iz 19. člena zakona in če ima morda za plačiku za te vrste storitev predvidene 
kakšne vnaprej določene tarife. Pripravljen mora biti tudi predlog za vpis v 
register in sicer, za katere dejavnosti se bo zavod registriral pri pristojnem 
okrožnem gospodarskem sodišču. Razen omenjenih podatkov pa republiški se- 
kretariat za delo prosi za mnenje, ali obstoji potreba po ustanovitvi novega 
zavoda, se republiški inšpektorat dela in po potrebi še druge organe in orga- 
nizacije, ki so kvalificirani za takšno mnenje. Ce gre za zavod, ki naj opravlja 
naloge s področja medicine dela, zaprosi sekretariat predhodno za mnenje še 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški zavod za 
zdravstveno varstvo in republiški sanitarni inšpektorat. 

Odgovor v zvezi z drugim vprašanjem. Zavodi, ki dejansko že opravljajo 
naloge s področja varstva pri delu, bodo lahko prejeli ustrezna pooblastila po 19. 
členu republiškega zakona o varstvu pri delu, čim izpolnijo tele pogoje: da 
predložijo izjavo sveta zavoda kot najvišjega organa upravljanja o tem, ali je 
zavod sposoben in pripravljen prevzeti z nalogami tudi vse posledice, ki jih 
ima lahko opravljanje nalog iz 19. člena citiranega zakona, dalje, da imajo 
takšno tehnično opremo, ki usposablja zavod, da lahko na sodoben način 
opravlja posamezne storitve delovnim organizacijam v zvezi z nalogami, ki so 
določene v temeljnem in republiškem zakonu o varstvu pri delu; da imajo za 
opravljanje zadevnih nalog na razpolago takšne strokovne kadre s potrebno 
delovno izkušenostjo, ki so sposobni tekoče opravljati te naloge; da imajo na 
razpolago tudi potrebna finančna sredstva; da obrazložijo, po kakšnih osnovah 
zaračunavajo plačila za opravljanje storitev, ki spadajo v področje nalog iz 19. 
člena citiranega zakona in da končno predložijo izvleček iz registra, za katere 
dejavnosti je registriran zavod pri pristojnem okrožnem sodišču, kolikor gre za 
zavod, ki dejansko že opravlja naloge na področju varstva pri delu. 
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Razen zgoraj omenjenih podatkov, ki jih zahteva republiški sekretariat za 
delo, prosi le-ta še za mnenje republiški inšpektorat dela ali zavod izpolnjuje 
pogoje za izdajo ustreznega pooblastila. Ta inšpektorat opravi po potrebi tudi 
ogled zavoda. Še posebej zaprosi za mnenje tudi republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo* in republiški zavod za zdravstveno varstvo* ter repu- 
bliški sanitarni inšpektorat v primerih, ko gre za zavod, ki opravlja naloge 
varstva pri delu s področja medicine dela. Cim so ti podatki in ta mnenja zbra- 
na, odloči republiški sekretariat za delo o izdaji soglasja. 

Tretje vprašanje oziroma odgovor nanj. 
Doslej je republiški sekretariat za delo izdal pooblastilo po 19. členu repu- 

bliškega zakona o varstvu pri delu republiškemu zavodu za zdravstveno in 
tehnično varnost v Ljubljani, ki je pooblaščen za izdajanje strokovnih ocen in 
potrdil iz 3. odstavka 8. člena in 54. člena temeljnega zakona o varstvu pri 
delu ter za opravljanje periodičnih prispevkov in preizkusov v zvezi s 70. členom 
temeljnega zakona z izjemo specifične tehnične opreme v jamskih obratih, 
pomorskih plovnih objektih in v letalstvu. Zavod je prejel tudi splošno poobla- 
stilo, ne pa izključno, čeprav je prosil za tako pooblastilo, za pregledovanje tistih 
oseb, ki so zaposleni na delovnih mestih s prašno ekspozicijo. Pooblastilo sta do- 
bila še Zavod za avtomatizacijo iz Ljubljane in Zavod za zdravstveno varstvo 
iz Maribora. Zavod za avtomatizacijo je pooblaščen za izdajanje strokovnih ocen 
in potrdil za projektiranje in konstruiranje izdelkov jakega toka z obratovalno 
napetostjo do 1000 voltov za avtoelektrične izdelke in za prenosne elektronske 
naprave na omrežni priključek. Mariborski zavod za zdravstveno varstvo je v 
smislu svojega zaprosila dobil pooblastilo za periodično preiskavo vseh kemičnih 
in bioloških činiteljev delovnega okolja. 

Trenutno ima republiški sekretariat za delo v postopku še 3 predloge za 
izdajo pooblastila, ki so jih vložili: Zavod za zdravstveno varstvo iz Ljubljane, 
Zavod za zdravstveno varstvo iz Celja ter Društvo varnostnih inženirjev in 
tehnikov v Ljubljani. 

S tem v zvezi, bi še opozorila na novo dejstvo, in sicer, da smo* v razpravah 
o izdaji tega soglasja prišli tudi še do drugega zaključka in sicer, da so mnogi 
zavodi v Sloveniji sedaj zelo zainteresirani, da bi dobili takšna soglasja. Vse- 
kakor to kaže, da gre za posel, ki je komercialno zelo rentabilen in je zato ra- 
zumljivo pričakovati, da bo število prosilcev še znatno moralno. Menimo, da bi 
bilo treba s tem v zvezi tudi računati s tem, kolikim zavodom bi bilo treba 
dati ta pooblastila tudi glede na opremo. Treiba je namreč računati na ustrezne 
naprave in da so te storitve zelo drage. Kot primer bi navedla samo nabavo 
aparata oziroma merilca za jakost toka, ki stane po podatkih, ki jih imamo, 
približno 29 000 DM. Po mnenju oziroma oceni strokovnjakov bi za Slovenijo 
potrebovali, največ 2 do 3 take aparate. Na to dejstvo opozarjam zato, da ne bi 
sedaj po nepotrebnem trošili velika sredstva in da se ne bi vsi zavodi pote- 
govali za to pooblastilo in se potem opremljali s tako dragimi aparaturami, ki 
potem ne bodo mogle biti v celoti izkoriščene. 

Podpredsednik Miro Vesel: Se poslanec zadovoljuje z odgovorom? 
(Da.) — Ima še kdo kako poslansko vprašanje? (Nihče.) 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 28. sejo zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 12.45.) 



SOCUlNO«ZDRAVSTVEm ZBOR 

29. seja 

(21. februarja 1967) 

Predsedovala: dr. Ruža Segedin, 
predsednik 'Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.20. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 29. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Martin Benedik, dr. Albin Peča- 
var, Bruna Razmovska, Miro Vesel, Dolfe Vojsk, Stane Ocvirk, Marijan Pe- 
trovčič in Vera Manfreda. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji zbora prisostvujejo kot predstavniki, Izvršnega sveta Majda Gaspari, 

član Izvršnega sveta, 'Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo, Dragica Dekleva, pomočnik republiškega sekretarja za finance in Miran 
Rdbnikar, pomočnik direktorja zavoda Socialistične republike Slovenije za pla- 
niranje. 

Kot gostje so bili vabljeni predstavniki Republiškega zdravstvenega centra, 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, Republiške skupnosti so- 
cialnega zavarovanja kmetov in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 28. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. razprava o značilnostih razvoja v letu 1966 in oceni razvojnih možnosti 

v letu 1967; 
3. obravnava predloga zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 

(republiškem proračunu) za leto 1967; 
4. obravnava stališč in predlogov ukrepov za uresničitev nalog akcijskega 

programa na področju zdravstvenega varstva; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o kritju primanjkljajev, na- 

stalih 'do leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o višini dohodkov gospodinj- 

stva za določitev pravice do otroškega dodatka in 
7. poslanska vprašanja. 
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Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kak predlog za spre- 
membo ali dopolnitev dnevnega reda? Ce ne, ugotavljam, da je dnevni red 
sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 28. seje zbora 
ste prejeli skupno z vabilom na sejo. Svojo odsotnost na 28. seji sta pismeno 
opravičila tudi poslanca dr. Bogomila Kranjc-Rošker in Adolf Šarman. Pred- 
lagam, da se v tem smislu zapisnik dopolni. 

Ima morda kdo še kako pripombo k zapisniku? (Ne.) Če ne, ugotavljam, 
da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o 
značilnostih razvoja v letu 1966 in oceni razvojnih možnosti v letu 1967. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli zadevno analizo, ki jo je predložil 
Izvršni svet, osnutek resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, ki 
jo je predložil zavod SR Slovenije za planiranje in poročilo odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Danes ste prejeli še predlog 
resolucije, ki jo je predložil Izvršni svet, dalje poročilo zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SRS ter predlog mnenja k omenjeni resoluciji. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložiti gradivo? (Ne.) 
Ker ste poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov pravo- 
časno prejeli, predlagam, da ga ne čitamo. Ker je odbor na včerajšnji seji 
razpravljal o predlogu resolucije, ki jo je predložil Izvršni svet, prosim po- 
ročevalca odbora, tovariša Srečka Rota, da seznani zbor s stališči odbora. Besedo 
ima tovariš Srečko Rot. 

Srečko Rot: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je 
na seji, dne 20. februarja 1967, obravnaval predlog resolucije o izvajanju go- 
spodarske politike v letu 1967, ki jo je Skupščini predložil Izvršni svet. Odbor 
je pripravil predlog mnenja o omenjeni resoluciji in predlaga zboru, da to 
mnenje sprejme. 

Predlog mnenja se glasi: »Zbor se v načelu strinja z oceno razvoja v letu 
1966, ki je realna in tudi s temeljnimi izhodišči za razvoj v letu 1967. Le-ta 
je v skladu z nalogami, določenimi za srednjeročno obdobje in pravilno opre- 
deljuje naloge republike za letošnje leto na področju zdravstva, socialnega za- 
varovanja in otroškega varstva. Meni pa, da področje socialnega varstva v re- 
soluciji ni dobilo ustreznega mesta. Republika bi morala temu področju posvetiti 
večjo skrb, saj le-ta občutno zaostaja za družbeno gospodarskim razvojem. 
Reševanje mnogih perečih problemov na tem področju ni mogoče v celoti pre- 
pustiti le občinam, delovnim organizacijam in občanom.« 

Glede na to 'Socialno-zdravstveni zbor podpira sprejem resolucije v izva- 
janju gospodarske politike v letu 1967 in predlaga: 

k 7. točki: doda naj se nov 1. odstavek, ki naj se glasi: 
»Republika bo v letu 1967 sprejela akcijski program za področje socialnega 

varstva, ki bo dal jasnejšo usmeritev razvoja na tem področju.« Sedanji prvi 
odstavek naj postane drugi, drugi odstavek pa naj postane tretji odstavek, v 
njem pa naj se v prvi in drugi vrsti črtajo besede »socialnega varstva ter«. Doda 
naj se nov četrti odstavek, ki naj se glasi: »Republika bo sprejela zakon o uspo~ 
sabljanju otrok in mladine, motenih v telesnem in duševnem razvoju.« 

19 
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Predsednik dr. Ruža Šegedin: Začenjam razpravo. Prosim, da raz- 
prava zajame tako osnovno gradivo kot tudi predlog mnenja s konkretnimi 
spremembami resolucije. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če se nihče 
ne javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog mnenja 
k resoluciji in izvajanju gospodarske politike v letu 1967, ki ga je na današnji 
seji dal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Kdor se strinja 
s predlogom mnenja, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog mne- 
nja Socialno-zdravstvenega zbora k predloženi resoluciji. S tem mnenjem bom 
seznanila Republiški in Gospodarski zbor Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, ki bosta tudi sklepala o tej resoluciji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1967. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dne 2. februarja 1967 prejeli 
zadevni zakonski predlog. Z vabilom za to sejo ste prejeli še poročilo odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov, predlog mnenja k republiškemu 
proračunu ter poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 
Danes ste prejeli še izpopolnjeno1 besedilo 12. člena zakonskega predloga ter 
dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? 
(Ne.) Poročilo predloga za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ste pra- 
vočasno prejeli. Zato predlagam, da ga ne čitamo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog mnenja 
k republiškemu proračunu. Kdor je za ta predlog, prosim, da dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog mne- 
nja k republiškemu proračunu. To mnenje bom posredovala Republiškemu in 
Organizacijsko-političnemu zboru Skupščine SR Slovenije, ki bosta tudi sklepala 
o tem zakonskem predlogu. 

Prehajamo na 4.točko dnevnega reda, to je na obravnavo stališč 
in predlogov ukrepov za uresničitev nalog akcijskega programa na področju 
zdravstvenega varstva. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dne 16. decembra 1966. leta pre- 
jeli stališča in predloge ukrepov za uresničitev nalog akcijskega programa na 
področju zdravstvenega varstva. Dne 2. februarja 1967. leta ste prejeli še stališča 
republiškega zdravstvenega centra k omenjenemu gradivu in poročilo republi- 
škega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o izvajanju stališč in pred- 
logov ukrepov. Z vabilom za to sejo pa ste prejeli še poročilo odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta seznaniti zbor tudi s stališči Izvrš- 
nega sveta? (Ne želi.) Zeli morda predstavnik sekretariata za zdravstvo in so- 
cialno varstvo še dopolniti predloženo poročilo oziroma informacijo? (Ne.) 

Poročilo odbora, za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ste pravo- 
časno prejeli in zato predlagam, da ga ne čitamo. Predlagam, da prekinemo 
sejo, ker ji ne prisostvuje predstavnik sekretariata za zdravstvo- in socialno- 
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varstvo kot predlagatelj te informacije. Menim namreč, da ne bi bila razprava 
v zboru brez prisotnosti predstavnika tega organa primerna in uspešna. — 
Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10. uri.) 

Nadaljujemo sejo zbora. Začenjam razpravo k 4. točki dnevnega reda. Pro- 
sim, kdo želi besedo? Besedo želi tovariš dr. Boris Sušteršič. 

Dr. Boris Sušteršič: Eno od stališč akcijskega programa na pod- 
ročju zdravstvenega varstva, ki ga predlaga republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo, je tudi tole — naj ga preberem dobesedno: »Glede na to, 
da delajo na problematiki zdravstvenega varstva, organizacije zdravstvene služ- 
be in njenega financiranja, zavod SRS za zdravstveno varstvo, zavod SRS za 
zdravstveno in tehnično varnost, Republiški zavod za socialno zavarovanje, 
Skupnost zdravstvenih zavodov Slovenije, republiški sekretariat za delo in re- 
publiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, prihaja do dvo- ali več- 
tirnosti pri obdelavi, posameznih problemov, nalog in pri projektiranju rešitev 
ter do parcialnega in često tudi nasprotujočega interpretiranja dejstev in reše- 
vanja problemov. Zato menimo, da je potrebno v republiki organizirati to' de- 
javnost tako, da ne bo možnosti za tako neracionalno trošenje kadrovskih in 
materialnih sil. Zlasti bi bilo potrebno* reorganizirati vse specializirane službe, 
ki se ukvarjajo s to problematiko v enotno kadrovsko in materialno močno in- 
stitucijo, ki bo z vso odgovornostjo opravljala strokovne naloge na tem področju, 
razen upravnih nalog.-« Predlagamo, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
takoj ustanovi komisijo, ki naj predloži konkretne predloge za uresničevanje 
tega stališča. To stališče je res pravi reformni ukrep, ki zasluži vso pozornost 
Izvršnega sveta, da ga reši. 

V poročilu, ki ga je dal naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov, berem, da je Izvršni svet, ki je odgovoren za izvedbo te naloge, v celoti 
prenesel to nalogo na republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 
Pridružujem se mnenju našega odbora, da to ni pravilno. Ta naloga je težavna 
in kompleksna. Izvršni svet je ustanovitelj teh zavodov, oziroma so to njegovi 
upravni organi. Zato dvornim, da ima republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo take možnosti in pravice, da bi lahko izpeljal to integracijo 
in s tem ustanovil enoten republiški strokovni organ na področju zdravstva. 
Mislim, da to nalogo lahko zadovoljivo reši le Izvršni svet in zato tudi predla- 
gam, da Izvršni svet izvede ta reformni ukrep. 

Dotaknil bi se še drugega vprašanja, za katerega nisem našel rešitev niti 
v akcijskem programu in tudi ne v osnutku zakona o organizaciji zdravstvene 
službe SR Slovenije, ki smo ga prejeli pred nekaj dnevi. To je vprašanje orga- 
nizacije tistega dela zdravstvene službe, ki se ukvarja z medicino dela. Ta 
dejavnost dobiva namreč vedno večji pomen za zdravstveno varstvo in še 
posebno za delovne organizacije. Po akcijskem programu in osnutku zakona 
o organizaciji zdravstvene službe SRS naj bi bila osnovna mreža teh zdrav- 
stvenih enot vključena v zdravstvene domove v obliki obratnih ambulant ali 
po novem dispanzer za medicino dela. To zdravstveno enoto ima tudi zavod 
za zdravstveno varstvo kot višjo zdravstveno in organizacijsko enoto na območju 
svoje regije. Na republiškem nivoju imamo to službo v Zavodu SRS za zdrav- 

iš* 
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stveno varstvo, ki je zdravstveni zavod in v Zavodu SRS za zdravstveno in 
tehnično varnost, ki ni zdravstveni zavod, čeprav je del njegove dejavnosti 
povsem zdravstvenega pomena. Na vrhu, kjer bi se morala služba organiza- 
cijsko in strokovno strniti v en zavod, v en strokovni organ, se razceplja v 
dva republiška zavoda. Postavlja se vprašanje, kdo vodi in organizacijsko 
usmerja medicino dela? Po mojem je to samo republiški zavod za zdravstveno 
varstvo. In kaj je potem republiški zavod za zdravstveno in tehnično varnost? 
Mislim, da je nevzdržno, da opravlja zdravstveno varstvo nezdravstveni zavod. 
Tu je jedro problema, o katerem se lomijo kopja vseh zdravstvenih delavcev v 
medicini dela in kot se sliši, tudi republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je 
verjetno, tako menim, upal, da bo ta problem rešil Izvršni svet, ko bo izvedel 
predlagano strokovno integracijo republiških zavodov. Kot smo slišali že prej, 
pa je Izvršni svet, ki, je odgovoren za izvedbo te naloge, to nalogo v celoti 
prenesel na svoj upravni organ. Zdi se mi, da ta problem zavestno odrivamo, 
in da bo naš zbor prisiljen že v kratkem času ponovno razpravljati o njem. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Matija Nadižar. 

Matija Nadižar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob razpravi o ome- 
jitvi stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje na 5 %, je bilo že posebej 
poudarjeno, da bo mogoče zagotoviti nujno potrebna sredstva za zdravstveno 
varstvo le ob sočasnem delovanju še nekaterih drugih ukrepov, ki bodo zmanj- 
šali potrošnjo v zdravstvenem zavarovanju. Pri tem so bili mišljeni ukrepi, 
v zvezi s soudeležbo zavarovanih oseb pri stroških za zdravstveno varstvo, 
omejitev denarnih dajatev in v prvi vrsti ukrepi akcijskega programa. 

Ukrepi akcijskega programa bi morali biti najprej uresničeni. Toda na 
žalost moramo ugotoviti, da smo v prvem zaletu hoteli v celoti izkoristiti spro- 
ščene zakonske možnosti za soudeležbo na stroških zdravstvenega varstva. 
Hoteli smo torej spremeniti soudeležbo zavarovancev v element osnovnega 
financiranja zdravstvenega zavarovanja. S pravočasno akcijo merodajnih orga- 
nov cd Izvršnega sveta do republiškega sveta sindikatov in izvršnega odbora 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja bo verjetno predpisala večina 
komunalnih skupnosti le tako soudeležbo zavarovanih oseb na stroških, da bo 
le-ta imela v glavnem vzgojni pomen. 

Zavarovanci in skupščine socialnega zavarovanja zahtevajo ob uvedbi soude- 
ležbe na stroških, da se tudi zdravstvena služba organizira tako, kot to nakazuje 
akcijski program za ukrepanje na področju zdravstvenega varstva. Čeprav je 
bil akcijski program objavljen že pred dobrimi petimi meseci, torej pravo- 
časno, da bi lahko že izvedli marsikatere organizacijske ukrepe do 1. januarja, 
moram ugotoviti, da dosti dalj od razpravljanja o njem nismo prišli. In to 
kljub temu, da so podprli ukrepe akcijskega programa v bistvu vsi zdravstveni 
centri. To kaže na neodgovornost določenih zdravstvenih in drugih delavcev, 
ki se skušajo skriti za samoupravo svojih zavodov, čeprav je zelo vprašljivo, 
če je sploh samoupraven akt, ki ne upošteva strokovnega mnenja, družbeno 
primeren in zakonit. Prizadevanja za drugačno, bolj enovito organizirano 
zdravstveno službo ne izvirajo iz tehnokratske ali, trenutne prakticistične misel- 
nosti, marveč imajo dejansko osnovo v znanstvenih ugotovitvah najvišjega 
organa, ki je odgovoren za zdravstveno stanje prebivalstva v Sloveniji., Ce je 
ta odgovornost zdravstvenih centrov v sedanjih predpisih bolj meglena, naj 
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novi zakon o organizaciji zdravstvene službe bolj poudari pomen in odgovornost 
zdravstvenih centrov. 

Izhajajoč iz konkretnih dejstev naše zdravstvene regije moramo ugotoviti, 
da smo si.cer uspeli glede delitve dela npr. v laboratorijski službi. Vsi drugi 
napori pa so, kljub mnogim sestankom, ostali več ali manj brezuspešni, čeprav 
so, npr. na ptujskem območju, podprli prizadevanja zdravstvenega centra za 
ustanovitev enega zdravstvenega doma tudi občinska skupščina in družbeno- 
politične organizacije. Tako je npr. zdravstveni center jasno ugotovil, da ni 
nikakršne strokovne potrebe po posebnem stacioniranju v Kidričevem. Toda 
le-ta bo prenehal z delom šele tedaj, ko ne bo plačnika, oziroma če komunalna 
skupnost za socialno zavarovanje ne bo sklenila pogodbe. Atomizirana in nepo- 
vezana zdravstvena služba ne more dobro izvajati aktivnega zdravstvenega 
varstva, vsaj ne po ceni, ki ustreza našim ekonomskim možnostim. Prav zato 
se postavlja tudi vprašanje, če v obratnih ambulantah dovolj poudarjamo 
aktivno zdravstveno varstvo delavcev. Zato bi bilo po mojem mnenju prav, 
da se te ambulante povežejo v center za medicino dela pri področnih zavodih 
za zdravstveno varstvo. 

Zakaj govorim o vseh teh stvareh? Zato, ker bo letos finančna situacija 
nedvomno zelo težka. Naša dolžnost je, da pomagamo že ob začetku, da se ne 
bomo na koncu leta naenkrat znašli pred nesorazmerno visokim deficitom. Če 
smo lani zaključili v zdravstvenem zavarovanju z deficitom 2 milijardi 600 mili- 
jonov dinarjev, moram poudariti in ugotoviti, da bi bil ta deficit vsaj še za 
milijardo in pol večji, če bi bil dodatni, prispevek v zakonitih mejah, in če 
bi komunalne skupnosti bolj pravilno določile bonifikacije delovnim organiza- 
cijam za bolezenske dopuste. Po vseh naših naporih s pomočjo zdravstvenega 
centra je jasno, da ne bomo ustvarili enovite organizacije zdravstvene službe, 
ki je pogoj za boljše in cenejše delo, če ne bomo v najkrajšem času sprejeli 
zakon o organizaciji zdravstvene službe. 

Vprašam se, če ne bomo tudi mi, poslanci, odgovarjali za morebitno zavla- 
čevanje zakonske ureditve take organizacije zdravstvene službe, za katero 
menim, da je najprimernejša in če ne bo odgovarjal tudi republiški zdravstveni 
center, ki je najvišji strokovni organ za področje zdravstva v republiki. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima dr. Bojan Pire. 

Dr. Bojan Pire: Rad bi se ozrl na prve začetke izvajanja akcijskega 
programa na področju zdravstvenega varstva. Ugotavljam namreč, da ni neke 
prave zavzetosti,, da bi se ta program tudi ustrezno izvajal. 

Demografski podatki o novorojenčkih, dojenčkih in mladini ter ekspoze na 
zadnji seji zbora o zdravstvenem stanju mlajših skupin prebivalstva kažejo 
na določene pomanjkljivosti pri sklepanju pogodb med zdravstvenimi zavodi 
in komunalni,mi zavodi za socialno zavarovanje za letošnje leto. Kljub temu, 
da kažejo določeni indikatorji padec vitalnosti pri mlajši in najmlajši skupini 
prebivalstva, vidimo, da je šla služba najnižjo pot, ki je še zakonita pri financi- 
ranju tega področja zdravstvenega varstva. Vprašam se, zakaj se je znižala 
pomoč za opremo novorojenčka v večini primerov od dosedanjih 15 000 na 
8000 dinarjev, ki je zakonit minimum v jugoslovanskem merilu? Ali je edinole 
tako mogoče rešiti vprašanje teh izdatkov? Je to pravilna perspektivna politika, 
čeprav samo za krajše obdobje? Dalje je nerazumljivo, da se je skušalo prav v 
delih Slovenije, kjer je zdravstveno stanje dojenčkov, žena in otrok že tako 
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slabše kot drugod, uvesti s predlogi za sklepanje pogodb take instrumente za 
restrikcijo potrošnje v zdravstvu, ki naravnost destimulirajo porode v zdrav- 
stvenih zavodih. Ne smemo prezreti dejstva, da živi velika večina žena, posebno 
na teh območjih v takih razmerah, da bi porod na domu zagotovo ogrožal 
zdravje bodoče matere in otroka. 

Mimogrede pripominjam, da smo bih doslej na stališču, da je treba skrbeti 
za čimvečje število porodov v zdravstvenih zavodih. To načelo je temeljni kamen 
otroškega varstva in temelj boja za zmanjševanje umrljivosti novorojenčkov. 
Skupščine socialnega zavarovanja niso našle rešitve, da bi nadaljevale to edinole 
pravilno politiko. Splošno je znano, da tudi z otroškim dodatkom nekaj ni v 
redu. Zato je treba poudariti predlog Izvršnega sveta, <Ja se sproži postopek 
za spremembo zveznega zakona in da bi se republikam prepustilo, da na 
ustreznejši način rešijo sistem denarnih dajatev družinam z večjim številom 
otrok, s čimer bi tudi zagotovili hitrejši in boljši način otroškega varstva. 
Predloženi cenzus za pridobitev pravice do otroškega dodatka, ki ga lahko 
prosto določi republika, je po mojem mnenju le preveč globalen že zaradi 
tega, ker stoji ob njem predvideni dinarski znesek. V celotnem problemu 
otroškega zdravstvenega varstva ugotovimo, da so tudi poškodbe predšolskih 
in šolskih otrok po vzrokih smrti v zadnjih letih na prvem mestu, in da te 
neprestano rastejo. Treba je torej nekaj ukreniti, da to preprečimo. V tem 
delu zdravstvenega varstva pride posebno do izraza znana doktrina, da zdrav- 
stveno varstvo ni naloga samo zdravstvene službe, temveč družbe sploh. Sistem 
samoupravljanja mora te probleme dobro poznati in jih ustrezno rešiti na 
podlagi predlogov zdravstvene službe, sicer uspeha ne bo. Dalje, če pogledamo 
otroke, ki so poškodbo preživeli, vidimo, kakšen pomen ima pri vsem tem 
dobra rehabilitacija otrok iffi mladine. Želeti je, da bi samouprava zavarovancev 
tehtno proučila te in podobne osnovne probleme otroškega varstva v SR Slo- 
veniji kot važen del razvoja vsega prebivalstva Slovenije. Te probleme nakazuje 
akcijski program zdravstvene službe. ^Samouprava zavarovancev oziroma skup- 
ščina socialnega zavarovanja pa ne sme skrbeti samo za osnovno varstvo svojih 
zavarovancev. Včasih je treba to varstvo okrniti zaradi nujne perspektivne 
zdravstvene politike. 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Besedo ima tovariš Zdravko Gruden. 

Zdrav k o Gruden: Tovarišice poslanke in poslanci! V zvezi s stališči 
in predlogi ukrepov za uresničitev nalog akcijskega programa na področju 
zdravstvenega varstva želim razpravljati le o dejavnosti sanitarne inšpekcije 
kot preventivne zdravstvene službe. 

Stališča in predlogi ukrepov sanitarne inšpekcije ne obravnavajo razen 
nedoločeno v 14. točki, omenja pa jo republiški zdravstveni center v svojem 
strokovnem mnenju. O delu sanitarne inšpekcije in njeni vlogi v zdravstveni 
službi smo na zboru in v njegovih odborih že večkrat razpravljali in dali tudi 
določene sugestije za njeno delo in njeno večjo učinkovitost. Na osnovi različnih 
stališč posameznih delavcev v občinski in republiški upravi se ta služba tudi 
različno razvija, največkrat stihijsko in nepovezano. Prvo stališče je, da je 
sanitarna inšpekcija upravna služba in zato sodi med občinske upravne organe. 
Zagovorniki tega stališča smatrajo, da je služba sanitarne inšpekcije v občinski 
upravi uspešnejša, učinkovitejša in cenejša, iz česar lahko sklepamo, da je 
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že dovolj strokovna izobrazba sanitarnega inšpektorja, da bo reševal vso 
upravno problematiko zdravstvenega varstva. Tu mislim na čisto upravno službo 
in na izdajo ukrepov in odločb, kot to določa zakon o sanitarni inšpekciji in 
drugi predipisi. Zagovorniki tega stališča gledajo na delo sanitarne inšpekcije 
kot na stroške, ki jih ustvarjajo sanitarni inšpektorji s svojim delom (osebni 
dohodek s potrebno režijo in administracijo, stroški analiz vzorcev, potni stroški 
in izdaja odločb ter drugih ukrepov), kar ima za posledico povečanje stroškov 
delovnih organizacij ali pa pritisk na občinske proračune, če se financirajo 
določena dela neposredno ali posredno iz njih. Na vse te stroške sanitarne 
inšpekcije lahko občinska uprava vpliva in jih zmanjšuje, razen osebnega 
dohodka, ki za enkrat nima nobene zveze s kvaliteto dela sanitarnega inšpek- 
torja. Tako postane lahko sanitarni inšpektor samo čisti administrator. 

Delo sanitarne inšpekcije ni v pisarni, marveč na terenu, na kar pa pogosto 
pozabljajo organizatorji upravne službe, ali bolje rečeno načrtovalci izdatkov 
proračuna občinskih skupščin. Tudi druge inšpekcijske službe imajo delo na 
terenu, vendar njihovo delo ne povzroča neposrednih dodatnih stroškov občin- 
skemu proračunu. Sanitarna inšpekcija pa posega in mora posegati, če je dobro 
organizirana i,n strokovna v vse dejavnosti gospodarskega in družbenega razvoja. 
Drugo stališče je, da je sanitarna inšpekcija upravna služba, ki naj služi pre- 
ventivni zdravstveni službi za izvajanje higienskih in protiepidemskih norm, 
ki, jih -določajo materialni predpisi sanitarne inšpekcije, zdravstvene službe in 
znanstveni dosežki na tem p-odročju. Sanitarna inšpekcija naj bi torej imela v 
prvi vrsti zdravstveni pomen, ki naj ukrepa na osnovi zdravstvene strokovne 
dokumentacije. 

Zagovorniki tega stališča menijo, da ni niti pomembno, kje naj bi. bil sedež 
te službe, čeprav bolj spada v zdravstveni zavod ali še bolje v okvir regional- 
nega zdravstvenega centra, ker sodi, izdaja upravnih aktov, to je odločb, še vedno 
lahko v pristojnost občinske uprave. Tako organizacijo imajo vzhodne in neka- 
tere zahodne države. Na terenu ni. enotnih stališč in zato se ta služba organi- 
zacijsko stihijsko razvija. Temeljni zakon o sanitarni inšpekciji sicer omogoča, 
da opravljajo posamezne naloge sanitarnega nadzorstva tudi posamezni zdrav- 
stveni in drugi strokovni zavodi, o čemer odloča skupščina družbeno^politične 
skupnosti ali njen politično-izvršilni organ. Vendar se zagovorniki prvega 
stališča, ki sem ga omenil, tega največkrat niso posluževali, in to tudi iz 
razloga, ker ni merila o tem niti dovolj kontrole, če se opravljajo posamezne 
zadeve sanitarnega nadzorstva v upravnem organu za sanitarno inšpekcijo. 
Zaradi tega so opravljali službo v sanitarni, inšpekciji tudi delavci občinske 
uprave, kot so tržni inšpektorji, meteorologi, higieniki in podobno. Zagovorniki 
enega in drugega stališča gredo iz skupnega izhodišča; to so učinkovitost, uspeš- 
nost, strokovnost, timsko delo, povezanost itd. Zagovorniki prvega stališča, to je 
da sodi sanitarna inšpekcija v občinsko upravo, poudarjajo še cenenost, zago- 
vorniki drugega stališča, da je sanitarna inšpekcija zdravstvena služba, pa 
poudarjajo strokovnost. Kdo ima potem prav? V Sloveniji imamo sanitarne 
inšpekcije s sedežem na občini im s sedežem na zavodih za zdravstveno varstvo, 
ki je hkrati regionalni zdravstveni center v Mariboru in Kranju. V Novi Gorici 
in Kopru pa razpravljajo, kolikor mi je znano, o prenosu sedežev sanitarne 
inšpekcije na zavod za zdravstveno varstvo, oziroma na regionalni zdravstveni 
center. 

Zaradi različnih konceptov želim dobiti tale odgovor: kašno vlogo ima 
sanitarna inšpekcija kot upravna in zdravstvena služba v tem akcijskem pro- 
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gramu in katera organizacijska oblika sanitarne inšpekcije je pravilna? Ali s 
sedežem na občini, ali s sedežem na zdravstvenem zavodu? 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Tovarišica Polonca Šenčur. 

Polonca Šenčur: Z novimi predpisi o participaciji, zavarovancev za 
določene zdravstvene storitve se odpirajo na terenu najrazličnejša vprašanja, 
ki jih zastavljajo zavarovanci, sveti zavarovancev, sindikati, zdravstveni delavci 
in drugi.. Niso redke pripombe, da se v socialnem zavarovanju rušijo^ načela 
solidarnosti in vzajemnosti, da ti nujni ukrepi, ki nedvomno zadevajo standard 
zavarovancev in tudi gospodarsko zmogljivost delovnih organizacij, zasledujejo 
le finančni učinek ne samo na račun tistih, ki so prekomerno in neupravičeno 
koristili sredstva zdravstvenega zavarovanja, marveč tudi na račun bolnih 
zavarovancev. 

V tem skupku mnogih stališč, mnenj, ocen in sklepov ter priporočil in 
upoštevajoč razpoloženje na terenu, bi bilo po mojem mnenju še najbolj spre- 
jemljivo strokovno mnenje republiškega zdravstvenega centra, ki, nakazuje glede 
vprašanja participacije zavarovancev med drugimi tudi naslednja izhodišča: 

1. da naj bi participacija zajela vse, kar presega povprečno zdravstveno 
varstvo, 

2. da se naj pri uvajanju katerekoli participacije vprašajo za mnenje zdrav- 
stveni centri, in da naj bodo vse vrste participacij čimbolj enake v vsej 
republiki, in 

3. participacije naj bodo resnično zadnji ukrep, ker se namreč lahko' zgo- 
dijo krivice in zdravju ljudi povzroči škoda. Pričakovati je tudi povečanje 
administrativnega dela. 

Če bi v bodoče participacija zajela vse, kar presega povprečno zdravstveno 
varstvo, bi se dokaj hitro znižali ali bi celo odpadli prispevki bolnih zavaro- 
vancev s povprečnimi ali nižjimi osebnimi dohodki. Vrste participacij, ki so 
že vpeljane in tudi tiste, ki so v razpravi, so po komunalnih skupnostih tako 
različne, da se poraja resno vprašanje, če je to mogoče izvesti, in če bodo zava- 
rovanci to sprejeli. 

Kot vidimo niso tudi, prispevki zavarovancev zadnji ukrep za prebroditev 
finančnih težav v zdravstvenem zavarovanju. Temu sledi tudi povečanje admi- 
nistracije, kar povzroča na terenu najhujšo kritiko in odpor. Menim, da je treba 
sprejeti, vsaj glede vprašanj, ki sem jih omenila, strokovno mnenje republiškega 
zdravstvenega centra, ki je zelo dobro ocenil posledice, ki so že in ki še bodo 
nastale v tej zvezi. 

V času priprav na našo sejo je bilo na terenu zelo veliko razprav o prispev- 
kih zavarovancev za določene zdravstvene storitve. Posredovala vam bom neka- 
tera mnenja sveta zavarovancev, sindikatov in drugih. 

Skoraj nihče se ne strinja z uvedbo participacije. S tem ne mislim reči, da 
jo že a priori odklanjajo. V precejšnji meri podpirajo strokovno mnenje repu- 
bliškega zdravstvenega centra, seveda kolikor to mnenje poznajo. Zelo ostro 
so postavili tale vprašanja: zakaj se najprej ne uvede obvezni prispevek za 
zdravstveno zavarovanje od honorarnih in drugih dodatnih zaposlitev? Pravijo, 
da bi bil tak prispevek družbeno bolj opravičljiv in tudi zbral bi iz tega naslova 
lahko precej sredstev glede na to, da opravlja veliko število aktivnih zavaro- 
vancev in upokojencev dodatno ali honorarno delo. 
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Zelo ostro so obravnavali vprašanje, če siploh velja še načelo vzajemnosti in 
solidarnosti v zdravstvenem zavarovanju, ko lahko vsaka komunalna skupnost 
odloča o participaciji. Ni namreč verjetno, da bi ostajale tako močne specifičnosti 
v komunalnih skupnostih, da bi lahko uvajale tako različne participacije s strani 
zavarovancev. 

Ko prenašamo v breme delovnih organizacij nadomestila za osebni dohodek 
za čas bolezni za 30 dni, uvajamo participacijo. Po podatkih komunalnega 
zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani vidimo, da so znašali v preteklem 
letu izdatki za domestila osebnega dohodka do 30 dni bolezni 80 °/o vseh izdatkov 
v potrošnji za nadomestila. Torej je največje breme nadomestil naloženo delov- 
nim organizacijam in skladom zdravstvenega zavarovanja. 

In še vprašanje finančnega in materialnega stimulansa zdravstvenih delav- 
cev na terenu. Tudi v tem so velike rezerve, ki. jih kaže čimprej odkriti. Zdrav- 
stveni delavci na terenu so v razpravah o finančnih težavah v zdravstvenem 
zavarovanju povedali tudi tole: 

Ni rečeno, da se zdravnik na podeželju ne upa na domu pozdraviti bolnika 
z lažjo pljučnico. Potrebno je več obiskov, večja skrb za bolnika in tako lažjo 
pljučnico1 ozdravimo doma. Seveda je to precej ceneje kot v bolnišnici in odpade 
še prevoz z rešilnim avtomobilom. Pri lažji poškodbi je treba narediti le nekaj 
šivov in bolnik lahko ostane v domači oskrbi. Vendar, zakaj bi se moral pode- 
želski zdravnik bolj naprezati in prevzemati večjo odgovornost, če je njegov 
stimulans prav tolikšen kot tistega zdravnika, ki pošilja za take bolezni in 
poškodbe pacienta v bolnišnico? Torej obstajajo še možnosti ustreznejšega zbi- 
ranja finančnih sredstev in tudi možnosti, za racionalnejše koriščenje. In če k 
temu prištejemo še močno obremenitev delovnih organizacij, potem ne kaže 
drugega, kot da je že uvedena participacija samo začasnega značaja, in da novih 
predlogov za participacijo zavarovanci ne sprejmejo. 

Tovarišica predsednik, gradivo, ki je bilo poslano za to sejo zbora, je zelo 
pomembno in še bolj bodo pomembne naše odločitve. Zavarovanci, zlasti 
proizvajalci, zahtevajo zaostreno odgovornost poslancev v razpravah in še pred- 
vsem pri glasovanju. Ta zahteva je umestna prav zaradi tega, ker so naš zbor, 
na njegovo delo in na njegove odločitve vedno bolj pozorni vsi naši občani. 
Gradiva za to sejo je bilo po mojem mnenju preveč, saj obsega precej več 
kot 200 strani. Menim, da zahteva vsaka točka dnevnega reda podrobno obrav- 
navo, izmenjavo mnenj in stališč ne samo med nami, marveč tudi z zavarovanci 
in z njihovimi organi. To smo dolžni upoštevati, saj pomagajo le-ti iskati naj- 
boljše rešitve -mnogih vprašanj s področja dela in pristojnosti našega zbora. 

Pričakujejo, 'da bo naš zbor našel najboljše variante in skupne predloge za 
odločitve, ki ne bodo kljub pomanjkanju finančnih sredstev predaleč posegle 
v življenjski standard proizvajalca in še zlasti ne v standard bolnega človeka 
in njegove družine. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima Stane Šelih, republiški 
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Stane Selih: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi vas v zvezi s 
predlogi za izboljšanje organizacije zdravstvene službe in zdravstvenega varstva 
seznanil še z nekaterimi dodatnimi predlogi, ki so sestavni del gradiva, ki ste 
ga prejeli. 
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Najprej bd rad poudaril, da predlogi za izboljšanje organizacije zdravstvene 
službe nikakor niso naloga, ki jo lahko opravimo preko noči. Mislim, da smo v 
vseh razpravah ugotovili, da je to le napotek, kako naj se usklajujejo organiza- 
cija zdravstvene službe z materialnimi možnostmi in potrebami po zdravstvenem 
varstvu. Res je, da se srečamo pri izvajanju teh predlogov marsikje iz objek- 
tivnih ali subjektivnih razlogov s precejšnjimi težavami. Zato menim, da daje 
odločitev 'Skupščine in Izvršnega sveta, da začnemo intenzivno razpravljati o 
organizaciji zdravstvene službe upanje, da bomo le začeli hitreje izvajati pred- 
loge za zboljšanje organizacije zdravstvene službe. Mislimo, da če bi ta zakon 
bil sprejet v doglednem času, bi to v veliki meri pripomoglo k razjasnitvam 
določenih vprašanj, ki so še vedno nejasna zdravstvenim delavcem in vsem 
tistim, ki se ukvarjajo z organizacijo zdravstvene službe. Seveda bi bilo s tem 
dano tudi nam, da bi lahko uporabili zakonita določila za uresničitev določenih 
predlogov. 

Nadalje bi vas rad seznanil, da že od lanskega leta intenzivno dela komisija 
za nadzor nad sklepanjem pogodb. Delo te komisije ni samo v tem, da bi 
spremljala oziroma samo poskušala spoznati stanje na terenu, marveč pripra- 
vila vrsto medicinskih in ekonomskih podatkov. Skušala je izoblikovati neke 
nacionalne proporce, koliko se naj da — recimo za hospitalno zdravljenje, 
koliko za ambulantno^poliklinično zdravljenje, koliko za zobozdravstveno službo 
s prioriteto na otroško zobozdravstvo in podobno. Seveda te prve proporce 
nikakor ne smemo jemati kot nekaj fiksnega, marveč samo kot orientacijo, ki 
naj pove, zakaj so tolikšna odstopanja y posameznih komunalnih skupnostih, 
oziroma v posameznih regijah. 

V zvezi s pripravami za sklepanje pogodb ugotavljamo mnogo- večje pri- 
zadevanje komunalnih skupnosti in zdravstvenih centrov, če se ozremo v 
minulo leto, vidimo še določene pomanjkljivosti, da dogovori niso bili. najboljši 
in podobno. Letos pa lahko ugotavljamo, da se skušajo najtemeljiteje pogovo- 
riti, se pravi zelo konkretno o tem, kako in na kakšen način se naj financira 
izvajanje zdravstvenega varstva. Pri tem moram opozoriti, na to, kar je po 
mojem mnenju osnovna težava, da še vedno nismo povsem-enotni glede sredstev, 
ki jih načrtujemo za leto 1967, namenjenih za zdravstveno varstvo. Komunalne 
skupnosti so namreč, glede na razmere na svojih območjih, skušale izračunati, 
koliko sredstev lahko> predvidevajo za zdravstveno varstvo. Ta njihova predvi- 
devanja pa niso povsem v s'kladu s predvidevanji republike. Strinjam se, da 
republiška povprečja ničesar ne povedo, vendar že samo izračun po isti meto- 
dologiji v vseh komunalnih skupnostih kaže, da so tu precejšnja odstopanja. 
Republiški zavod za socialno zavarovanje je skušal oceniti izračune komunalnih 
skupnosti in prišel pri tem do precejšnjih odstopanj. Danes je situacija takšna, 
da ponekod prihajamo pred zdravstvene zavode s ponudbo, ki je glede na lan- 
skoletno potrošnjo manjša tudi za 15 do 30 %. To so zaskrbljujoči podatki, zlasti 
če računamo, da je bilo zdravstvo navajeno dobiti vsako leto, če odštejem infla- 
cijo, približno 17 % več. To je bila normalna dinamika, sedaj pa prvi podatki 
kažejo odstope navzdol, kar povzroča določeno zaskrbljenost med zdravstvenimi, 
delavci, v komunalnih skupnostih in v službi socialnega zavarovanja sploh. 
To je problem, s katerim še nismo prišli do kraja, posebno ne, če upoštevamo, 
da predvideva republiški, družbeni plan 10 % porast osebnih dohodkov. Stri- 
njam se, da to ne more držati za vse komunalne skupnosti. Vendar ugotavljamo, 
da računajo v glavnem vse komunalne skupnosti, kvečjemu pod in nobena nad 
10 °/o. Mislim, da so tu določene nejasnosti in določeni problemi, ki bodo povzro- 
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čili precejšnje težave, predvsem v nekaterih komunalnih skupnostih tedaj, ko bo 
prišlo do sklepanja pogodb. 

Nadalje bi vas rad seznanil s tem, da je republiški zdravstveni center posre- 
doval kadrovske normative. Ne trdim, da so ti. normativi že »zveličavni« in da 
rešujejo vse, vendar pa so le neka orientacija za posamezne regionalne zdrav- 
stvene centre, da lahko na njihovi osnovi izoblikujejo določene kadrovske nor- 
mative za svoje potrebe. 

Vem, da so se skušali v kranjski regiji izoblikovati zia ambulantno poli kli- 
nično službo takšne normative in da so glede tega prišli že precej daleč, kar jim 
bo zelo koristilo pri financiranju zdravstvenega varstva. Prav tako vas moram 
seznaniti,, da je že izdelan predlog za razidelitev posteljnih kapacitet in računam, 
da bo ta predlog lahko v nekaj dneh v Skupščini. Veste, da smo to napo- 
vedali že prej in tudi sedanje stanje na terenu zahteva nujne ukrepe. To 
gradivo ne bo rešilo tega vprašanja vse dotlej, dokler ne rešimo prioritetne 
naloge, to je vprašanje delitve dela med bolnišnicami. Vendar mislim, da je 
to gradivo pozitivno že zaradi tega, ker daje vsaj določeno orientacijo za nadalj- 
nji razvoj naših bolnišnic. Gre namreč za problem strogega zapiranja v regije, 
kar lahko1 povzroči zelo resne težave. To še toliko bolj, ker vemo še, da nekatere 
regije niso takšne kot bi morale biti. Zato bo< treba tudi glede tega sprejeti 
določene sklepe. No, ne glede na vse to, bo nujno treba čimprej zavzeti stališče 
do razporeditve posteljnih kapacitet in doseči izenačenje cen vsaj do take mere, 
da se bodo ljudje lahko odločali za eno ali drugo' bolnišnico predvsem zaradi 
boljše strokovnosti in boljše nege. Tu lahko pride do določenih nesoglasij glede 
na oddaljenost želene bolnišnice, se pravi glede potnih stroškov zavarovancev. 
Nikakor pa ne bi smela biti cena tista, ki bi ustvarjala usmerjanje pacientov v 
eno ali drugo bolnišnico. Tu se zlasti pojavljajo problemi neustreznih kreditov, 
ki so jih dobile nekatere bolnišnice. Slovenjgraška bolnišnica vračuna npr. 
700 'S dinarjev anuitet v ceno oskrbnega dne. Ker je to manjša bolnišnica in 
z vračunanimi anuitetami, je ta nedvomno malo dražja, kar seveda ustvarja 
določene probleme. Naše stališče je, da bi bilo treba v zvezi s temi anuitetami 
ustvariti v okviru sredstev komunalne skupnosti takšne cene, ki naj bi bile v 
takšnih prijnerih čimbolj izenačene. 

V predlogih za novo organizacijo zdravstvene službe smo navedli vrsto 
konkretnih primerov, ki jih sicer republiški zdravstveni center ni odklonil, 
marveč samo odločil za poznejši čas. Mislim, da bo dr. Kastelic o tem vprašanju 
povedal nekaj več, saj je prav on pripravil to gradivo. Rad bi vas še seznanil, 
da je glede bolnišnice v Črni sprejel republiški zdravstveni center stališče, da 
se ta bolnišnični oddelek preusmeri,. Prav pri tem primeru smo ugotovili, da je 
temu sklepu sledil tudi kolektiv slovenjgraške bolnišnice. Pri uresničevanju 

■sklepa pa smo naleteli na precejšnje težave s strani občanov, ki so želeli obdr- 
žati to bonišnico tudi v naprej glede na njen dolgoletni obstoj. Občani so npr. 
dejali, da so imeli v Črni vedno kirurga in ga hočejo imeti še vnaprej. Težko je 
bilo torej prepričati ljudi, da relacija Črna—Slovenj Gradec ne predstavlja 
nikakršnega problema. Takšno gledanje občanov je njihova čustvena navezanost 
na določen zdravstveni zavod. S tem moramo pač računati in zgleda, da se bo 
takšno gledanje pojavljalo tudi draigod. Ti problemi so nastali predvsem zaradi 
tega, ker je Črna kraj, ki ne daje veliko možnosti za zaposlitev kadrov, ki so 
doslej delali v tem bolnišničnem oddelku. Sam kolektiv je bil zelo zaskrbljen 
za svojo eksistenco. 
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Za preusmeritev tega oddelka je bilo izdelanih več predlogov. Mi smo ves 
čas zastopali stališče, da naj se ta oddelek preusmeri v določeno socialno insti- 
tucijo, saj je končno zdravstvo tudi del socialne politike. Na osnovi te logike naj 
bi se reševalo to vprašanje. Zato je bil najprej izdelan predlog, da naj bi. bil 
tu dom za stare ljudi. Slabost tega predloga je bila verjetno- v tem, da nismo 
temeljiteje proučili potreb zdravstva. Zato je zadnji predlog ta, da bi oddelek 
v Crni namenili duševno prizadetim otrokom. Izigleda, da se bodo tudi občani 
strinjali s tem in verjetno tudi kolektiv, ki ima tako perspektivo za nadaljnje 
delo. Izgleda torej, da bo to vprašanje kmalu uspešno rešeno. 

Moram povedati, da je slovenjgraška bolnišnica sklenila, da s 1. marcem 
ne bo imela več v Črni pacientov. Slovenjgraška bolnišnica ne more več vzdrže- 
vati 95 postelj. Računam in globoko sem prepričan, da bo ta problem rešen prav 
kmalu kot sem že dejal. Po naših podatkih je že 100 prošenj s strani občinskih 
skupščin za te otroke. Kapaciteta objekta je približno 100 postelj, kar pomeni, 
da začne lahko že jutri poslovati nova institucija. 

V želji, da bi se izboljšala organizacija zdravstvene službe, smo pripravili 
in izdali navodila za sklepanje pogodb, čeprav smo se zavedali, da določene 
stvari, verjetno povsem ne držijo in da jim je lahko očitati. Vendar smo izdali 
navodila z željo, da se začnejo vsi zainteresirani čim hitreje pripravljati na 
sklepanje pogodb in s tem za normalno poslovanje. 

Sedaj pripravljamo nov predpis, ki naj determinira politiko na področju 
zdravstva v letu 1967. Ta predpis bo vseboval določene nove predloge in smer- 
nice, M bodo dopolnjevale že izdane predloge ukrepov. Danes je bilo že rečeno, 
da se mnoge naloge v republiki opravljajo na tolikih mestih. Nedvomno je res, 
da to dejstvo terja ustrezno rešitev. Zato- smo že pripravili gradivo za formi- 
ranje strokovnega iii organizacijskega vrha v republiki. Mimo tega zajema to 
gradivo še vrsto drugih vprašanj v tej zvezi. Del teh problemov rešuje tudi 
predlog zakona v organizaciji zdravstvene službe. Seveda pa je nekaj problemov 
takšnih, ki jih bo težko tako rešiti do kraja. 

V predlogih za izboljšanje organizacije zdravstvene službe smo govorili 
tudi o poenostavitvi oziroma o izboljšanju administrativno-finančnega poslova- 
nja. Naj vas seznanim, da je opravljena, če tako rečem, »inventura stanja« na 
tem področju. Ugotovljeno je, da je zaenkrat 462 obrazcev, vendar še nismo 
zajeli vseh. Ta naloga ni lahka in je tudi -dolgoročna. Imamo strokovno- pomoč, 
da bi bilo to gradivo oz. da bi bila ta naloga čim bolje opravljena, ker se na 
področju socialnega zavarovanja pripravlja nov si.stem, ki bo verjetno uvedel 
tudi drugačne evidence. Glede zdravstvene statistike, evidence in dokumentacije 
je prva naša naloga, da vso statistiko koncentriramo v republiki in da jo 
strojno obdelujemo. S tem bi v zdravstvenih zavodih sprostili verjetno precej 
administrativnih kadrov. Tudi skupina strokovnjakov, ki proučuje oblikovanje 
dohodka v zdravstvenih zavodih, je z delom že tako daleč, da boste lahko 
prejeli vse 'to gradivo že ob koncu meseca marca. 

Danes je bil govor tudi o organizaciji medicine dela. Trenutno imamo tri 
variante organizacije medicine 'dela, in sicer: samostojne obratne ambulante, 
druga varianta je, da se medicina dela integrira v zavode za zdravstveno 
varstvo in tretja, da integrira v zdravstvene domove v obliki dispanzerja. Komi- 
sija za medicino dela pri republiškem zdravstvenem centru se ni 'opredelila za 
nobeno od teh variant, marveč je pustila vse tri takšne kot so. Osnovna misel 
je v tem, da je nedvomno treba integrirati medicino dela, (saj je namreč drugače 
nemogoče kvalitetno opravljati njene naloge. Dilema je le v tem, ali se naj inte- 
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grira v zdravstvene domove, ali v zavode za zdravstveno varstvo. Sicer bo 
moral tako vaš zbor kot tudi republiški zdravstveni center o tem odločati, 
saj je gradivo že pripravljeno. Strinjam pa se, da je v vrhu vprašanje medicine 
dela odprto. 

Še nekaj besed o sanitarni inšpekciji. Sanitarno inšpekcijo vključujejo 
zvezni predpisi k oblastnim organom. To pomeni, da so vse inšpekcije enotno 
obravnavane, kar velja tudi za sanitarno inšpekcijo. 2e več let pa se razpravlja 
o tem, da sodi sanitarna inšpekcija v zavode za zdravstveno varstvo, ker gre 
pač dejansko za strokovno službo. O tem smo se pogovarjali z medobčinskimi 
zdravstvenimi centri in se sporazumeli, da naj skušajo službe sanitarne inšpek- 
cije postopoma preiti v zavode za zdravstveno varstvo. V prvi stopnji, tako, da 
se sodelavci zavodov za zdravstveno varstvo pooblastijo za opravljanje nalog 
s področja sanitarne inšpekcije. To zakon dopušča in nekje so to že izvedli. 
Vsekakor pa je treba čimprej zavzeti o tem jasna stališča. 

Na kraju bi želel reči še nekaj besed o participaciji. Strinjam se, da je parti- 
cipacija nekaj novega, in sicer v smislu drugačne organizacije zdravstvenega 
zavarovanja. Na drugi strani pa morajo biti vsa naša prizadevanja usmerjena 
v to. da ustvarimo čim boljšo organizacijo zdravstvene službe in da dosežemo 
optimalno uspešnost pri zdravstvenem varstvu občanov. Vsa naša prizadevanja 
morajo torej biti usmerjena predvsem v to smer. Za pokrivanje izdatkov za 
zdravstveno varstvo imamo samo dve možnosti, ali da dvignemo stopnjo1 ali 
pa da postavimo limit. In tega smo postavili do leta 1970, to se pravi., da smo 
ga srednjeročno tempirali. Ce je temu tako, so pač predpisi omogočili zdaj 
druge »ventile«, kjer se srečata občan in zdravstvena služba. Mislim, da ni nič 
slabega, če se danes te stvari razvijajo tako. V tej prvi fazi, kier gre za pre- 
cejšen psihološki moment, gremo Dostopno. Vendar je tu možnost, kjer se bodo 
po mojem mnenju srečali občani in zdravstvena služba takrat, ko bo občan 
zahteval tako in tako zdravstveno varstvo. Če ni v tej splošni potrošnji zago- 
tovljena tudi optimalna racionalizacija, bo pač moral občan prispevati za večje 
zahteve tudi določeno participacijo. 

Mislim, da je to realno, in da tu nimamo kaj skrivati. To se pravi: kakorkoli 
bo med letom ugotovljeno, da zahtevajo občani ob najbolj optimalni organizaciji 
in ob najbolj racionalnem zdravstvenem varstvu nekaj več, oziroma jim. bo 
treba dati nekaj več, bodo pač morali, k temu nekaj prispevati vse dotlej, dokler 
ne bo uveljavljen nov sistem zdravstvenega zavarovanja. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Želela bi razpravljati o dveh vpra- 
šanjih, o katerih so govorili tudi že predgovorniki. 

Predlogi ukrepov za izvajanje akcijskega programa govorijo tudi o regional- 
nih zdravstvenih centrih in o komunalnih skupnostih socialnega zavarovanja 
kot o dveh pomembnih čimiteljih za primernejšo in racionalnejšo organizacijo 
zdravstvene službe ter za financiranje zdravstvenega varstva na osnovi med- 
sebojnih sporazumov med tema dvema faktorjema. 

O nujnosti regionalne organizacije, ki naj se kaže tako na področju večjih 
ri,žičnih skupnosti socialnega zavarovanja kot tudi na področju zdravstvene 
službe, smo v našem zboru že precej razpravljali. Bili smo enotnega mnenja, 
da je treba v enem in drugem primeru urejati ta vprašanja na širših območjih. 
Pri tem pa se sicer ob vsem pozitivnem prizadevanju in napredku le kažejo 
v zadnjem času določene slabosti na višjem nivoju. Dokaj kritično smo ocenje- 
vali. občinske zdravstvene centre in njihovo zaprtost v posamezne občine. Kri- 
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tično smo torej ocenjevali avtarkijo v občinskih mejah, ki zadeva zdravstveno 
službo. Zal, že danes lahko ugotavljamo, da se ta avtarkija pojavlja na nekoliko 
višjem nivoju, se pravi na območju regij oziroma komunalnih skupnosti s 
podobnimi negativnimi, posledicami kot smo jih že prej ugotavljali v občini. 
Danes imamo vrsto primerov ko kažeta tako skupnost socialnega zavarovanja 
kot tudi regionalna skupnost zdravstvenih zavodov iste težnje pri uvajanju 
novih dejavnosti v posameznih zdravstvenih institucijah i.n to kljub temu, da 
so kadrovske in materialne osnove za tako dejavnost v sosednji regiji. Kažejo 
se ne samo take težnje, marveč se že organizirajo tudi dodatne dejavnosti pri 
obstoječih zdravstvenih zavodih, kar velja v prvi vrsti za hospitalne zavode in 
za zdravilišča. 

Najbrž vam ni neznano, da so Cateške toplice pod prisilno upravo in da 
razpravlja občinska skupščina Brežice o tem, da se Cateške toplice priključijo 
kot delovna enota gostinskim podjetjem, oziroma k turisti,čnim organizacijam 
druge republike. V Cateških toplicah je danes le 30 privatnih gostov, čeprav 
so bila vložena velika sredstva za modernizacijo1 tega zdravilišča v smeri medi- 
cinske rehabilitacije. Tovrstno medicinsko rehabilitacijo pa želijo razviti tudi 
v Dobrni. Seveda je ta absurd še večji, ker sta obe zdravilišči na območju 
ene komunalne skupnosti/ le da je Dobrna nekoliko bliže Celju. Takih primerov 
bi lahko navedla še več. Mislim, da je prav tukaj vloga republiškega zdravstve- 
nega centra kot koordinatorja na tem področju zelo pomembna, in nenehna. 
Ne vem, če bomo našli v predlogu republiškega zdravstvenega centra za pre- 
usmeritev določenih hospitalnih zavodov neko dokončno rešitev. Razvoj medi- 
cine in patologije bo zahteval nenehno spremljanje izkoriščenosti hospitalnih 
kapacitet in tudi kapacitet drugih specialnih zavodov ter njihovo usmerjanje 
v eno ah drugo dejavnost. To permanentno nalogo bo treba tudi uzakoniti 
prav tako kot regionalne centre na področju osnovne zdravstvene službe. Tb 
vprašanje sem omenila zato, ker obstaja nevarnost, da se predlogi teh ukrepov 
izrodijo v slabosti na regionalnem nivoju. Zato je prav, da nanjo že danes 
opozorimo in da jo 'čimprej odstranimo, oziroma preprečimo, da se taki primeri 
v bodoče ne bodo več dogajali. Naloga republiškega zdravstvenega centra je, 
da take pojave nenehno spremlja in da nanje tudi reagira. 

Z razpravo dr. Šušteršiča se v celoti strinjam. Zdi se mi namreč nepri- 
merno', da bi. bil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo nosilec 
ureditve republiškega strokovnega vrha za področje zdravstva. Nemogoče je 
namreč, da bi bil usklajevalec danes tako različnih gledanj in stališč raznih 
upravnih organov, se pravi sekretariata za delo in sekretariata za zdravstvo ter 
drugih republiških institucij za ureditev tega strokovnega vrha. Ce med temi 
institucijami in upravnimi organi že doslej ni prišlo do soglasja, potem najbrž 
tudi v prihodnje ne moremo tega pričakovati. Vendar je to zelo pomembno 
vprašanje, ki ga moramo rešiti, če želimo urediti enovitost področja zdravstve- 
nega varstva tudi na republiškem nivoju, upoštevajoč klinični center in medi- 
cinsko fakulteto. To je tako pomembna naloga, da bi se moral zanjo angažirati 
Izvršni svet in realizirati predlog sekretariata za zdravstvo in socialno' politiko. 

Prosim, kdo želi razpravljati? Tovariš dr. Ivan Kastelic, predstavnik repu- 
bliškega Zavoda za zdravstveno varstvo. 

Dr. Ivan Kastelic: Tovariši poslanci! Tovariš sekretar je že omenil, 
da je izdelan elaborat o bolnišnični službi v SR Sloveniji v letih 1964—65—1966. 
Ta elaborat ni bil napravljen pod pritiskom današnje težke finančne situacije, 
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temveč, da bi služil ustvaritvi enotne zdravstvene politike bolnišnične službe 
za vso republiko. To naj bo začetek nenehnega (stalnega) spremljanja ne samo 
novih gradenj, temveč tudi vseh eventualnih sprememb v strukturi bolnišnič- 
nega posteljnega fonda. Nevzdržno je, da se v posameznih bolnišnicah spremi- 
nja namembnost posteljnega bolnišničnega fonda, ne oziraje se na potrebe 
v republiškem merilu, več ali manj po lokalnih potrebah oziroma finančnih 
vidikih posameznih zavodov. V republiškem merilu moramo spremljati razvoj 
bolnišničnega posteljnega fonda kot to narekujejo- potrebe, strokovnost in gospo- 
darnost. 

Sodim, da ne moremo reševati bolnišnične službe ločeno kot problem zase, 
marveč samo kot del celote. Obdelano imamo celotno demografsko situacijo v 
Sloveniji za daljše obdobje, prav tako zdravstveno stanje prebivalstva in sedaj 
tudi obseg dela zdravstvene službe. Imamio vse tisto, kar omogoča tsodobni orga- 
nizaciji zdravstvene službe, da vodi in spremlja to službo po> strokovnih vidikih 
in potrebah, ki jih nalagata patologija ter ekonomska zmogljivost družbe. 

V tem elaboratu me je vodila misel, da se je treba dogovoriti, tudi za sistem 
dela. Ni namreč povsod tako, da vemo, kje je strokovni vrh, kje so bazenske 
bolnišnice, kje so manjše bolnišnice, kaj katera dela, kako je z opremo, ali je 
slabo izkoriščena in podobno. Vprašanje specialnih bolnišnic, ki se ukvarjajo tudi 
s proučevanjem nastajanja in predvsem zdravljenja kroničnih obolenj, je zelo 
pomembno, saj preprečujejo rast teh obolenj. Marsikje sodijo in se poraja 
težnja, da jim niso več potrebne razne specialne bolnišnice, kot ortopedske, 
pljučne in podobno-, kot tudi ne revmatični centri. Pojavlja se tendenca, da bi 
vsaka regija skrbela za svojo prebivalstvo, ne glede na kvaliteto dela in sredstva. 
Pri tem pa nikjer ne pomislijo, da če bomo šli po tej poti in če ne sprejmemo 
neke enotne politike, bomo imeli čez dve, tri leta poleg ljubljanske klinične 
bolnišnice še splošno; bolnišnico s 600 posteljami za Gorenjsko, namesto- orto- 
pedskega centra spet splošno bolnišnico- v Valdoltri in podobno. Izhajal sem 
tudi s pulmološkega stališča teh bolnic. Tistih, ki imajo perspektivo in ki bodo 
lahko še čez 20 let opravljale isto delo- kot danes, teh bolnišnic se ne bomo 
lotevali. Reševali bomo bolnišnično službo samo po strokovnih doktrinah zdrav- 
stva, patologije in -ekonomike, kar omenjam tudi v elaboratu. 

Malokdo je npr. vedel, da imamo v Sloveniji 245 bolniških postelj v zdrav- 
stvenih domovih, kjer se je razvila polovica specialističnih, polovica diagno- 
stičnih in splošnih postelj, kar še vedno o-bstaja. Potem imamo še mnogo postelj 
v naravnih zdraviliščih, ki so bile namenjene kroničnim bolnikom, saj smo 
v eri vse večjega problema teh obo-lenj, prav medicinski rehabilitaciji. Ne 
smemo prepustiti tega posteljnega fonda, -da bi šel v nemar. Postelj imamo kar 
dovolj, 8,07 na 1000 prebivalcev. Ce pa štejemo še postelje v naravnih zdra- 
viliščih, pride 8,7 -— 8,8 postelj na 1000 prebivalcev in smo glede tega v Evropi 
že med boljšimi. Izločimo le nestandardne postelje in porazdelimo standardni 
posteljni fond tako, k-ot nam to narekujejo indikacije oziroma patologija in deli- 
tev dela. Le tako bomo- lahko- najbolj racionalno izkoriščali obsotječi, posteljni 
fond in ustvarili resnično solidnost dela. 

V tem elaboratu sem torej skušal čim bolj prikazati sedanje stanje, per- 
spektivnost in tudi variante, kako- naj rešimo to- vprašanje tam, kjer ni možna 
enotna razdelitev. To pa naj oceni zdravstveni, center in ostali zdravstveni 
delavci. Tak naj bi bil torej začetek strokovnega dela glede organizacije in po- 
razdelitve b-olnišničnih postelj v naši republiki. 
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Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš dr. Drago Ple- 
šivčni.k. 

Dr. Drago Plešivčnik: Prosim zbor, da osvoji predloženo spre- 
membo akcijskega programa glede preusmeritve bolnišnice v Crni in sicer v tem 
smislu, da bi ne bila dom za onemogle, marveč zavod za rehabilitacijo imbe- 
cilne mladine. 

Ta predlog ni nov, vendar je dobil realnejšo obliko v zadnjih dneh. Ker 
pa smo pred tem, da realiziramo eno prvih določil akcijskega programa, da 
namreč to bolnišnico ukinemo, bi bilo prav, da sprejme Izvršni svet kot ustano- 
vitelj tega zavoda hkrati tudi odlok o ustanovitvi, novega zavoda. To je nujno 
potrebno zaradi zagotovitve kontinuitete dela zavoda. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Mislim, da ne bi zavzeli glede pre- 
usmeritve posameznih posteljnih kapacitet nikakršnega stališča, ker republiški 
zdravstveni center šele pripravlja ta elaborat. V tem primeru ne pride zaenkrat 
še do izraza kakršnokoli strinjanje s tem predlogom. O tem bomo razpravljali 
pozneje, ko bo elaborat pripravljen, in, ko bo o njem razpravljal tudi svet 
republiškega zdravstvenega centra. 

Mislim, da zdaj še ni, mogoče reči ne »da-« in ne »ne«, ker je za zdaj to 
šele bolj informacija o preusmeritvi te bolnišnice. Tudi pristanek najbrž ni 
stvar našega zbora, ki se lahko samo v splošnem strinja s pravilnimi predlogi, 
ki jih da strokovna služba: Tega vprašanja torej na današnjem zasedanju ne 
bomo rešili. Ali se tovariš dr. Plešivčnik zadovolji s tem pojasnilom? 

Dr. Drago Plešivčnik (govori iz klopi): Predlagal bi samo, da zbor 
podpre moj predlog in sicer, ko se zavod v Crni ukine, naj Izvršni svet takoj 
poskrbi, da se tam ustanovi zavod za rehabilitacijo imbecilnih otrok. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Glede na to vprašujem predstavnika 
Izvršnega sveta, kakšno mnenje ima le-ta o tem predlogu. Za odločitev našega 
zbora je namreč pomembno mnenje Izvršnega sveta, ali naj bo to republiški 
zavod, katerega ustanovitelj naj bi bil Izvršni svet. Besedo ima Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Obveščam zbor, da tu prvič slišim ta predlog, in da 
ta Izvršnemu svetu formalno še ni bil predložen. Kaj bo Izvršni svet sklenil, 
ko bo predlog prejel, ne moreml zdajle reči. Glede na veliko pomanjkanje 
kapacitet za rehabilitacijo oziroma za varstvo duševno motenih otrok sem pre- 
pričana, da bo Izvršni svet skušal glede predloga pozitivno odločiti. O tem pa 
bom lahko seznanila zbor šele tedaj, ko bo tak predlog uradno predložen Iz- 
vršnemu svetu. Sicer pa se je Izvršni svet z akcijskim programom v načelu 
strinjal in s tem tudi v načelu s predlogom za preureditev nekaterih konkretnih 
zmogljivosti, ki so doslej služile hospitalnemu zdravljenju. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Mislim, torej, tovariš dr. Plešivčnik, 
■da je nemogoče, da bi glasovali o tem ipredlogu. Kolikor vsi podatki in vse ugo- 
tovitve podpirajo vaš predlog, verjetno Socialno-zdravstveni, zbor ne bo nastopil 
proti taki rešitvi, saj je naš zbor že večkrat opozarjal na potrebo po takšnem 
zavodu. Torej je zdaj najbrž res brezpredmetno odločati o tem vprašanju, ki 
lahko dobi samo podporo za tako rešitev. Besedo ima tovariš Stane Šelih. 
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Stane Selih: V zvezi s Črno bi prosil, da se zbor izjavi glede predloga 
za preusmeritev oddelka bolnišnice v Crni. To je edini konkretni predlog, ki 
ga je tudi potrdil republiški zdravstveni center. Zbor naj torej zavzame jasno 
stališče, če se strinja ali ne s preusmeritvijo bolnišničnega oddelka v Crni, ker 
bodo sicer lahko nastali novi politični problemi. Ta predlog dajem tudi zaradi 
tega, ker ste se že v zboru opredeljevali za geri a t rično-gerontolo šk i inštitut in 
za bolnišnico v Ormožu. Zato ponovno predlagam, da zbor sprejme predlog za 
preusmeritev tega bolnišničnega oddelka. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin: Besedo ima Milka Pogačar. 

Milka Pogačar: Tovariši poslanci in tovarišice poslanke. Kot pred- 
stavnik občine Ravne na Koroškem, v kateri se ukinja bolnišnični oddelek 
slovenjgraške bolnišnice v Crni, moram povedati naslednje: 

Ljudje so proti tej ukinitvi in s tem dejstvom moramo računati. Če bi bil 
npr. tak primer ukinitve, denimo v Ljubljani ali v Kopru, ne bi bilo to takšen 
problem. Pri nas pa je in sicer iz dveh dejstev: osnovna zdravstvena služba 
ni dobro urejena in imeli smo bolnišnico v Črni, v času, ko je bilo več sredstev. 
Zato smo imeli v črni tako visok zdravstveni standard kot verjetno nikjer 
drugod. Upravičeno je, da se ljudje za tak standard borijo in da se istoveti 
bolnišnica v Črni, z javno zdravstveno službo. Torej, ti pojmi sploh še niso 
razčiščeni. Skratka, ljudje mislijo, da če se ukinja bolnišnični oddelek, da jim 
s tem praktično ničesar več ne ostane. V te» akcijo so se pozitivno vključile 
družbeno-politične organizacije kot občinski odbor Socialistične zveze, občinski 
komite ZK in druge ter tudi predsednik občinske skupščine in še nekateri 
drugi. Prizadevanja teh so bila usmerjena v prepričevanje ljudi, da je bila do- 
slej zdravstvena služba mnogostranska. Doživeli smo razburljive sestanke, ko je 
bilo zbranih 600 ljudi. Psihoza je bila nemogoča, saj bi tako ostalo naenkrat 70 
ljudi brez dela in to predvsem ženske. Zaposlovanje žensk je namreč za občino 
Ravne na Koroškem vsa povojna leta največji problem, saj jih je od vseh občin 
tu najmanjše število zaposlenih. Med temi so tudi matere-samohranilke in 
nezaposlena mlada dekleta. Po statističnih podatkih pride na enega aktivnega 
zavarovanca v republiškem povprečju 0,90, -družinskega člana, ki, ga vzdržuje, 
pri nas 1,47, ker žensk skratka ne moremo zaposliti. Vendar so družbeno-poli- 
tične organizacije podpirale to, da se bolnišnični oddelek takšen kot je najbrž 
ne bo mogel obdržati tudi v bodoče zaradi racionalizacije v potrošnji, sredstev 
sklada zdravstvenega zavarovanja. Soočili smo se s temi dejstvi in jih tako 
tudi tolmačili; končno je začela ta dejstva tako tolmačiti tudi zdravstvena služba, 
čeprav smo jo za to prosili, že prej, preden je to postal splošen problem. 

Opozarjam zbor, da je to resen političen problem in da se za jutri spet 
pripravlja veliko zborovanje, ki se ga bodo udeležili vsd prebivalci Črne. Mi 
še vedno stojimo na stališču, da se ukine bolnišnični, oddelek kot zdravstvena 
ustanova, vendar hočemo imeti za to kompenzacijo in jo tudi moramo dobiti. 
Drugače glasovati za te stvari ne morem. 

Dovolite, da omenim še nekaj. Najprej smo bili za to, da bi preusmerili ta 
objekt v dom za stare. Potem je sanitarni republiški inšpektor povedal, da se 
dom v Dravogradu ne more zapreti, ker so pogoji pač takšni, da lahko obstaja 
še vnaprej. Ta dom, v katerem smo predvsem videli rekrutacijo teh zavarovan- 
cev, oziroma socialnih varovancev in upokojencev, bo obstajal še vnaprej. Cena 
v njem je zelo nizka, 1200 S din, česar pa mi ne premoremo. Občina Ravne na 
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Koroškem inima namreč toliko zaledja oziroma ne premore, da bi varovancem 
v celoti pokrivala stroške. Mnogi upokojenci imajo dokaj urejena stanovanja 
in tisti, ki, jih nimajo, imajo spet zelo nizke pokojnine. Izračunali smo, da bi 
morali dajati na leto 40 do 60 milijonov S din iz proračuna za te namene. Ce 
pa 'damo ta sredstva, jih lahko damo samo na škodo razvoja posebnega osnov- 
nega šolstva in otroškega varstva. Če to zmoremo, je spet vprašanje, vse- 
kakor pa moramo biti, logični. Končno smo prišli na zadnjo idejo in sicer — 
republiški sekretariat za zdravstvo' in socialno varstvo dobro pozna te razmere 
— da se ustanovi v tem objektu republiški zavod za habilitacijo imbecilne 
mladine. Ta misel izhaja zlasti iz tega, kar je bilo že tolikokrat poudarjeno na 
tem zboru, o rehabilitaciji in habilitaciji duševno prizadete mladine in navse- 
zadnje o otroškem varstvu. Če naš zbor zavzema neka stališča, mislim, da lahko 
ta predlog samo podpre. 

. Predsednik dr. Ruža Segedin : Besedo ima dr. Boris Šušteršič. 

Dr. Boris Šušteršič: V razpravo bi se vključil samo toliko, ker se 
mi zdi le malo čudno, da mora naš zbor to stvar podpreti. Akcijski, program 
je sprejel tudi Izvršni svet in republiški zdravstveni center kot strokovni organ. 
Naš zbor, ki ni strokovni organ, je dal svoje mnenje, da se uresniči ta predlog. 
Po mojem je torej to podpora Izvršnemu svetu in vsem organom. Druge, vmesne 
poti ni več. S tem, da ta predlog podpremo, javno pokažemo na določeno nemoč 
pri vodenju organizacije zdravstvene službe. Po mojem bi morali zdaj nekaj 
prisiliti, kar pa bi bilo lahko že brez nas rešeno, saj je to že odobril Izvršni 
svet in tudi republiški zdravstveni center je bil kot najvišji strokovni organ 
istega mnenja. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovariši, mislim, da ne bi bilo 
umestno zavlačevati razpravo. Imam predlog za preusmeritev, oziroma za uki- 
nitev bolnišničnega oddelka v Črni kot oddelka slovenjgraške bolnišnice. Mislim, 
da je predlog za ukinitev popolnoma v skladu z vsemi našimi razpravami na 
prejšnjih zasedanjih. 

S predlogom za ukinitev bolnišničnega oddelka v Črni se lahko seveda 
naš zibor strinja že danes. Najbrž pa ne more sprejeti predloga za njegovo pre- 
usmeritev ali v dom upokojencev ali v zavod za habilitacijo duševno prizadete 
mladine. Lahko sprejme samo ta sklep, da naj ta objekt služi namenu za kate- 
rega se, po predlogu republiškega zdravstvenega centra in mnenja sekretariata 
v dogovoru z lokalnimi činitelji, odloči Izvršni svet. Tak predlog podpiramo, 
saj smo že večkrat poudarjali nujnost zavoda za imbecilne otroke. In če je sedaj 
možnost, da se to ustvari v kapacitetah tega bolnišničnega oddelka, naš zbor 
ne bo rekel »ne«, marveč lahko tak predlog samo podpre. V tem smislu bi bilo 
prav, da naš zbor sprejme tak sklep. Se strinjate s tako formulacijo, da se naj 
preusmeri ta bolnišnični oddelek v namembnost, ki bo po strokovnem mnenju 
zdravstvenega centra in sekretariata ter po odločitvi. Izvršnega sveta najpri- 
mernejša? Se strinjate s takšnim predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Želi še 
kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Če ne, bi ob zaključku povzela nekaj bistvenih misli iz razprave in jih 
predlagala tudi kot njen zaključek. 

Zbor je v splošnem pozitivno ocenil predložene ukrepe za izvajanje akcij- 
skega programa. Pri tem je opozoril na prepočasno reševanje nekaterih pred- 
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logov teh ukrepov in zato predlaga, da bi predložene ukrepe začeli hitreje uve- 
ljavljati. Zbor je mnenja, da naj bi bila ureditev republiškega strokovnega vrha 
naloga Izvršnega sveta. Socialno-zdravstveni zbor bo to mnenje posredoval 
Izvršnemu svetu, ki naj najde rešitev v skladu z njegovim mnenjem. 

Glede participacije, ki jo uvajajo komunalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja, naj bi republiška skupnost socialnega zavarovanja spremljala predložene 
sklepe posameznih komunalnih skupnosti. Te sklepe naj tudi prouči in naj 
vpliva, da bo več enotnosti v posameznih komunalnih skupnostih, upoštevajoč 
seveda njihove specifičnosti. 

Pospešeno bi bilo treba organizirati razpravo o osnutku zakona o organi- 
zaciji zdravstvene službe, ki ga je posredoval sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo občinskim skupščinam, zdravstvenim centrom, skupnostim socialnega 
zavarovanja, službi socialnega zavarovanja, družbeno-političnim organizacijam 
in strokovnim 'društvom. Razprava o tem osnutku naj bi trajala do 11. marca. 
Osnutek tega zakona je bil poslan včeraj tudi vsem poslancem našega zbora. 
Prav bi bilo-, da bi se poslanci vključili v te razprave v lastnih delovnih orga- 
nizacijah, oziroma v razprave na terenu, ki jih bodo organizirale družb eno-poli- 
tične organizacije in občinske skupščine. Prav tako se bo tudi naš zbor — to je 
samo informacija — vključil v to javno razpravo. Zato bi bilo zelo koristno, da 
bi se poslanci res aktivno vključili v te razprave na terenu, saj bodo edino tako 
lahko posredovali mnenja ziboru tedaj, ko bo razpravljal o osnutku zakona. 

Glede sanitarne inšpekcije bi bilo prav, da bi se republiški upravni organi 
in tudi republiški zdravstveni center angažirah za uresničevanje možnosti, ki 
jih daje temeljni zakon o sanitarni inšpekciji o prenašanju pooblastil na posa- 
mezne zdravstvene zavode. Predvsem mislim tu na zavode za zdravstveno var- 
stvo, ki naj bi opravljali določena dela s področja sanitarne inšpekcije, kar 
zakon tudi omogoča. O teh težnjah in predlogih smo tudi v našem zboru že 
večkrat razpravljali. 

Mislim, da so bila to bistvena vprašanja današnje razprave. Prosim, ima 
morda kdo predlog za dopolnitev teh zaključkov? Prosim, besedo ima tovariš 
Matija Nadižar. 

Matija Nadižar (govori iz klopi): K vašemu predlogu bi dodal še to, 
da naj bi zbor še v tem sklicu sprejel zakon o organizaciji zdravstvene službe. 
Iz prakse namreč vemo, -da še zelo počasi sprejemamo nekatere zakone. Ker 
so pred nami volitve, se lahko zgodi, da se zakon o organizaciji zdravstvene 
službe oidloži še do prihodnjega sklica. Torej ta sklic Socialno-zdravstvenega 
zbora, oziroma sedanji sklic Skupščine SRS naj sprejme še zakon o organizaciji 
te službe. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tak predlog je v programu dela 
našega zbora do novih volitev. Zato mislim, da je tudi od poslancev našega zbora 
precej odvisno, če bomo ta zakon v tem sklicu še sprejeli, ali ne. Odvisno je torej 
od naše aktivnosti v razpravah, na terenu, s čimer bomo dali predlagatelju in 
Izvršnemu svetu vse možnosti, da predloži Skupščini SRS čimprej ta predlog 
zakona. Tako bo možno o tem predlogu razpravljati še v sedanjem sestavu pri- 
stojnih zborov Skupščine SR Slovenije. Torej, od nas samih je precej odvisno, če 
bomo ta zakonski predlog sprejeli v tej mandatni dobi ali ne. Stalni odbor 
našega zbora se je že z nekaterimi poslanci vključil v včerajšnjo sejo v obrav- 
navanje tega osnutka. 
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Prosim, ali se strinjate s tako dopolnjenimi zaključki zbora? (Se.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o kritju primanjkljajev, nastalih do leta 1966 
v zdravstvenem zavarovanju kmetov. 

Predlog zakona ste prejeli 2. februarja 1967. Z vabilom za sejo ste prejeli 
še poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter poročilo 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti? (Ne.) Predlagam tudi. da 
poročilo odbora ne čitamo, ker ste ga pravočasno prejeli. Začenjam razpravo. 

Prosim, kdo želi razpravljati? — Prosim tovariš Nande Vode, predsednik 
izvršilnega odbora Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
kmetov. 

Nande Vode: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! V posebno zado- 
voljstvo mi je, da lahko kot predstavnik kmečkih zavarovancev neposredno 
sodelujem v razpravi o zakonskih predlogih, ki zadevajo kmete in njihovo 
zdravstveno zavarovanje. 

S posebnim zanimanjem smo spremljali razpravo o predlogu zakona o 
kritju primanjkljajev v skladih zdravstvenega zavarovanja kmetov iz prejšnjih 
let. Na skupščini in sejah izvršilnega odbora zdravstvenega zavarovanja kmetov 
smo temu problemu posvetili, veliko časa in se zavzemali za njegovo čimboljšo 
rešitev. Vendar, zaradi pomanjkljivosti sedanjega zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov pri tem nismo uspeli. 

Ce dovolite, bi najprej skušal poudariti nekatere stvari glede zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, in sicer tele: 

Leta 1966 smo prevzeli samoupravljanje v zdravstvenem zavarovanju kme- 
tov, kot je to predvidel novi zakon. Pri tem smo ugotovili,, da imamo med 
zavarovanci iz prejšnjih let precejšnje število takšnih, ki ne izpolnjujejo po- 
goje kmečkega zavarovanja. Po reviziji, meseca avgusta lanskega leta se je 
število le-teh zmanjšalo za nad 15 000. Mnogi od teh niso plačevali prispevka 
v sklad zdravstvenega zavarovanja, ker kratko malo za to niso imeli osnove, 
na drugi strani pa so ali pa še koristijo zdravstvene storitve v breme sklada. 
Zaradi socialnih in tehničnih razmer do danes še ni bilo mogoče vsega urediti 
tako kot to določa zakon, ki ni hkrati določil tudi status kmeta. 

Organizacija zdravstvenega zavarovanja kmetov je do leta 1965 bila v 
glavnem usmerjena tako, da so bili v zavarovanje vključeni razen kmetov tudi 
tisti, ki niso bili zavarovani po kakšni, drugi osnovi zdravstvenega zavarovanja. 
Ker je bilo že takrat jasno, da v tem zavarovanju niso samo kmetje, in da sami 
ne morejo iz lastnih sredstev pokrivati vseh stroškov, je bilo določeno, da se 
del stroškov pokriva tudi iz drugih vi,rov. 

Po določbah takratnega zakona so bili dolžni vsi zavezanci, to je kmetje 
kot tudi kmetje-delavci in občine, prispevati svoj del v sklad zdravstvenega 
zavarovanja kmetov. Če nastali primanjkljaj kljub ponovnemu predpisu ni bil 
pokrit, so bile dolžne pokriti razlike občine iz svojih proračunov. 

Mi kmetje se prav dobro zavedamo, da v današnji situaciji niso občinski 
proračuni sposobni, da pokrijejo nastale primanjkljaje naenkrat. To pa še ne 
pomeni, da bi se na sklade zdravstvenga zavarovanja kmetov lahko prenesle 
takšne obremenitve, oziroma, da naj primanjkljaje iz prejšnjih let, na katere 
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mi nismo imeli nobenega vpliva, pokrijemo zdaj sami z dodatno obremenitvijo 
sedanjih zavezancev. 

Predlagani osnutek zakona, če bi bil sprejet v takšnem besedilu kot je 
predloženo, bi naložil sedanjim zavezancem precejšnja dodatna bremena, čeprav 
že sedanja v mnogih primerih niso več zmogljiva. Vedeti moramo, da je tre- 
nutno le še približno 99 000 zavezancev, da njihovo število še vedno pada in da 
je bilo ob koncu leta 1965, poleg občin, še 250 000 zavezancev prispevka. Ne 
bi bilo torej logično, da bi sedanjim zavezancem predpisali še dajatve, ki so 
bili takrat dolžni kri,ti vsi, ki so imeli davku zavezane dohodke od kmetijstva 
in sorazmerno tudi občine iz svojih proračunov. 

Tovariši poslanci! Sprejem predloženega zakona bi pomenil tudi zvišanje 
prispevka v povprečju za približno 4 o/o na katastrski dohodek, v nekaterih 
komunalnih skupnostih, na primer v ljubljanski, pa nad 5%' na katastrski 
dohodek sedanjih zavezancev. To pomeni, da bi prišlo v predmestnih komu- 
nalnih skupnostih, poleg sedanjih 16'% za osnovno zdravstveno zavarovanje, 
še 6,3 %> za razširjeno zdravstveno zavarovanje in 20 000 starih dinarjev pav- 
šalnega prispevka. Če to zračunamo skupaj, pomeni približno 40 %> prispevka 
od katastrskega dohodka zavezancev. 

Nastane vprašanje: ali bi imela takšna obremenitev kmeta samo za zdrav- 
stveno zavarovanje sploh še kakšen smisel? Na manjših kmetijah namreč, ali na 
kmetijah, kjer so ostali le še ostareli kmetje, že sedaj presegajo dajatve eko- 
nomsko zmogljivost kmetij. To vam je bilo na prejšnji seji lepo obrazloženo 
in ste o tem tudi razpravljali. 

Tovariši poslanci,! Prosim vas, da se pred sprejemom predloženega zakona 
še enkrat posvetujete in dopolnite predloženi osnutek tako, da so dolžni na- 
stale primanjkljaje v skladih zdravstvenega zavarovanja kmetov iz leta 1965 
poravnati sorazmerno vsi takratni zavezanci prispevka. Takšno rešitev, kot sem 
je omenil, so poleg Republiške skupščine zdravstvenega zavarovanja kmetov 
predlagale tudi komunalne skupnosti za zdravstveno zavarovanje kmetov in 
Republiški zavod za socialno zavarovanje. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo želi tovariš Adolf Sarman. 

Adolf Šarman: Tovarišice in tovariši poslanci! O tem predlogu zakona 
želim razpravljati iz dveh vidikov, in sicer z vidika zakonitosti zakonskega 
predloga in z vidika njegove realnosti. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS pravilno ugotavlja način po- 
krivanja nastalega primanjkljaja v zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki je 
nastal do uveljavitve republiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, 
to je do 31. 12. ,1965. Prav zaradi tega moram poudariti,, da imamo v sedanji 
situaciji dejansko opraviti s primanjkljajem, ki je nastal do 31. 12. 1965, in s pri- 
manjkljajem, ki je nastal v letu 1966. Način pokrivanja primanjkljaja, ki je 
nastal v letu 1966, je že točno določen v določilih 21. člena republiškega zakona 
in se krije s predpisom izrednega prispevka, ki ga predpišejo komunalne skup- 
nosti, zdravstvenega zavarovanja kmetov. Način pokrivanja primanjkljajev, na- 
stalih do leta 1966, je predpisan v določilih 31. člena republiškega zakona iz 
leta 1961 in ga navaja v svojem poročilu tudi zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine. Iz navedenega sledi, da že imamo predpise, ki, dovolj jasno povedo, 
kako se pokrivajo posamezni primanjkljaji. Prav zaradi tega menim, da ni 
potrebno sprejemati nov zakonski predpis za ureditev tega problema. Prepričan 
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sem celo, da ni zakonske osnove za sprejem predlaganega zakona, s katerim bi 
dejansko spreminjali, že preživeli zakon, ki je bil z določili 31. člena zakona 
o zdravstvenem zavarovanju kmetov — ta velja do 1. 1. 1966 — razveljavljen. 

Zakonodajno-pravna komisija SRS v nadaljevanju svojega poročila po- 
polnoma neopravičeno omenja določila temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja in zakona o kritju primanjkljaja v skladu 
socialnega zavarovanja, saj ti predpisi v ničemer ne posegajo na področje 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki jih urejajo drugi predpisi. Načelo samo- 
financiranja je tudi v kmetijskem zavarovanju uveljavil šele temeljni zakon 
o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki je bil objavljen v 25. številki zveznega 
uradnega lista i,z leta 1965. Ponovno poudarjam, da sem osebno prepričan, da 
ni zakonske osnove za sprejem predlaganega zakona. Hkrati tudi poudarjam, 
da smo že v minulem letu, ko smo dajali soglasje k predlogu sklepa o osnovni 
stopnji prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov za leto 1966, ugotavljali, 
da bodo kmetje le s težavo zmogli bremena predlagane stopnje osnovnega pri- 
spevka. Zdi se mi, da moramo tudi ob tem problemu upoštevati realne možnosti 
našega kmeta in razmisliti, kako bodo lahko kmetje ob že tako visoki stopnji 
rednega prispevka in drugih obremenitev zmogli še ta bremena. 

Zato menim, da bi bilo bolj umestno v sedanji situaciji namesto o pred- 
laganem zakonu razpravljati o spremembi zveznega in republiškega zakona o 
zdravstvenem zavarovanju kmetov v tem smilu, da bi, bili obvezni plačevati 
prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov po> osnovni stopnji tudi vsi 
kmetje-delavci. Načelo absolutnega samofinanciranja zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov se mi namreč zdi v dani situaciji povsem neutemeljeno. 

Zato predlagam, da zakcnodajno-pravna komisija SRS predlog zakona 
ponovno prouči, še preden bomo o njem glasovali. 

Predsednik dr. Ruža 3egedi,n: Besedo ima tovariš Savo Šifrer, 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Savo Sifrer: Tovarišice in tovariši poslanca! Zakonodajno-pravna ko- 
misija je ugovore, ki jih je navedel poslanec Šarman, že upoštevala pri obširni 
razpravi, o predlogu tega zakona. Mislim, da tovariš poslanec nima prav, ko 
pravi, da je problem kritja primanjkljajev že rešen s prejšnjimi, doslej spre- 
jetimi predpisi. V resnici je v sedanjih predpisih vrzel, ki ne pokriva kritja 
primanjkljaja, nastalega do leta 1965. Sedanji predpisi, krijejo, mislim na zakon 
iz leta 1965, ki velja 1. 1. 1966, samo del prej nastalega primanjkljaja. In sicer 
samo tisti del, ki je nastal zaradi tega, ker obveznosti niso bile izterjane in 
ne tudi tisti del, ki je nastal zato, ker so bi.li dohodki skladov manjši kot so 
bili izdatki. Prav ta del primanjkljaja, to je vrzel v zakonodaji, skuša popraviti 
sedanji predlog zakona. 

Predsednik dr. Ruža Šege din: Prosim, besedo ima tovariš Janez 
Zampa. 

Janez Zampa: Tovarišice ! in tovariši poslanci! V imenu slovenskih 
kmetov vas iz srca pozdravljam. Ugotavljam, da sta se v dosedanji razpravi 
izoblikovali dve stališči o predlogu zakona. 

Tovariši in tovarišice, vprašam se, kakšen bo odziv v slovenski vasi na od- 
ločitev, da bomo slovenskega kmeta v letu 1967 terjali nazaj, za čas od 1960. 
od 1965. leta. Ne vem, kako naj našim kmetom to pojasnim, prav tako pa se 
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vprašam, tovariši poslanci, kako boste vi slovenskemu kmetu to pojasnili. Nepri- 
jetno bi mi bilo ponovno opisati stanje slovenskega kmeta. Dejstvo je, in tega 
se slovenski kmetje tudi zavedamo, da nosimo v rokah socialistično zastavo. In 
za to zastavo je slovenski, kmet bil in bo moral biti na razpolago in vse dati. 
Ravno to nas danes najbolj muči, zato mi oprostite, da bom malo odstopal 
od dnevnega reda, ker me okoliščine k temu navajajo. 

Znano mi je, da je v preteklosti naš družbeni sistem terjal uredbo zdrav- 
stvenega varstva za slehernega našega državljana. Sedaj uvajamo nekaj, za 
kar mi kmetje menimo, da ni v skladu z našim družbeno-političnim sistemom. 
Dejstvo je, da smo v preteklosti najprej zavarovali delavce in uslužbence, potem 
pa ostale kategorije občanov in sicer advokate, obrtnike in duhovnike, šele 
pred nekaj leti pa tudi kmete. Vse omenjene in še druge kategorije zavarovan- 
cev imajo nek svoj profil. Tako se ve, kdo je advokat, kdo duhoven, ve se, 
kdo so delavci. Vsi ostali, ki niso med naštetimi, pa bremenijo sklade kmečkega 
zavarovanja. Zato je nujno, da se najprej ugotovi, kdo je kmet in kdo ni kmet. 
Zato menim, da bi bilo treba čimprej začeti razmišljati o tem, da se v vsakem 
našem občanu pretaka slovenska kri in da se bremena glede socialno-zdravstve- 
nega varstva enakomerno porazdelijo. Dosedanja usmeritev v pogledu zdrav- 
stvenega zavarovanja je bila pravilna, če ne bi šli po začrtani poti, ne bi dosegli 
tega v našem gospodarskem razvoju, kar smo dosegli. Vendar menim, da je že 
prišel čas, ko je treba odpraviti razredno družbo in razredne odnose ter reči: 
vsi smo Slovenci. 

Vem, tovariši poslanci, da vaš zbor ni v stanju rešiti problematike zaseb- 
nega kmetijstva, ker gre za problematiko, o kateri bi moral razpravljati Gospo- 
darski zbor. Osrednja tema razprav samoupravnih organov komunalnih in re- 
publiških skupnosti socialnega zavarovanja kmetov je gospodarska politika do 
kmeta. Dejstvo je, tovariši, da se je vprašanje ekonomske sposobnosti sloven- 
skega kmeta začelo prepozno reševati. Danes obstaja neskladje med ekonomsko 
zmogljivostjo kmeta in njegovimi obveznostmi. In to dvoje bo nekdo moral 
uskladiti, če hočemo doseči zaželeni cilj. Zato vas prosim tovariši poslanci, da 
podprete stališče tovariša Sarmana, da ni nujno, da krijejo primanjkljaje iz 
preteklih let le kmetje zavarovanci. Sprejemljivo je stališče predsednika iz- 
vršilnega odbora, da so dolžni kriti te primanjkljaje vsi bivši zavezanci prispevka 
za zdravstveno zavarovanje kmetov. Ekonomska moč kmetov je različna po posa- 
meznih občinah. Verjemite mi, da bi v nekaterih občinah znašala stopnja izred- 
nega prispevka 5 do 6 % oziroma celo 16 % in 21 %>. 

Za primer navajam obremenitev kmeta na območju občine Ptuj. Ptujska 
občina je ena od najbolj obdavčenih štirih občin v republiki, če sem pravilno 
informiran. V prvem davčnem okolišu znašajo občinske doklade za leto 1967 
44 %> katastrskega dohodka, 16'% gre za zdravstveno varstvo — še eventualni 
izredni prispevek v višini 4 do 5 '°/o, 6 »/o gre za zvezni, davek, 1 ®/0 za vozni 
režim. Vprašam se, kako bo slovenski kmet dihal? Opozarjam vas na to, da ne 
bi nastali še večji socialni in ekonomski problemi. 

Nadalje bi opozoril, da imamo širom Slovenije veliko število kmetov zava- 
rovancev, katerih katastrski dohodek znaša letno do 120 000 S din. Med njimi 
so tudi taki, ki dobivajo socialno podporo od občin, in zaradi slabega ekonom- 
skega stanja ne morejo plačevati prispevka. Zato me ta kategorija kmetov 
zavarovancev najbolj skrbi, saj bi, jih uredba izrednega prispevka zelo obre- 
menila. Uredba tega prispevka pa bi negativno vplivala tudi na gospodarski 
razvoj ekonomsko močnejših kmetov. 
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Tovariši poslanci, največji problem za našo republiko pa je po mojem 
mnenju to, da iz območja komunalne skupnosti Maribor in komunalne skup- 
nosti Murska Sobota naša kmečka mladina množično odhaja v tujino, nekateri 
med njimi za stalno, nekateri pa za določen čas. Menim, da ni nujno, da bi 
moral otrok slovenske kmečke matere služiti tujcu. Boli me srce, ker odhaja 
služit tujcu, ki je bil povzročitelj strašnega zla na naši zemlji. Menim, da je 
treba problem ekonomskega izseljevanja rešiti, da bo slovenski kmečki otrok 
spoznal, da je tu njegova domača gruda, da tu živi njegova mati, da je tu tekla 
slovenska kri, in da mora tu biti. 

Ce bi se podali na pot po Slovenskih goricah, za Pesnico gor in za Ščavnico 
dol, pa bi videli, da tam, kjer so svojčas bile kmetije, obstajajo samo še spome- 
niki. Zato menim, da je nujno, da rešimo socialni, zdravstveni in gospodarski 
problem slovenskega kmeta. 

Nadalje me zelo muči vprašanje, ki mi ga ljudje često zastavljajo, češ • 
kakšna bo naša bodočnost? Menim, da bi morali čimprej odpraviti »razredno 
zavarovanje«, oziroma bi morah proučiti, kdo naj financira zdravstveno zava- 
rovanje ekonomsko' šibkih kmetov. 16 %> kmečkega prebivalstva v naši republiki 
je starega nad 65 let. Ta odstotek iz leta v leto raste. Vprašam se, kam nas bo 
tako stanje privedlo? Torej menim, da je nujno, da pravočasno ukrepamo! 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
poslanec Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Na murskosoboškem območju, ki je po mojem mnenju 
izrazito kmetijsko območje, smo v preteklosti tudi, vprašanje kmečkega zava- 
rovanja zadovoljivo rešili. Kljub temu, da imamo zelo visok odstotek kmečkih 
zavarovancev — saj imamo zavarovanih prav toliko kmečkih gospodarstev kot 
je aktivnih zavarovancev —, ne bo potrebno predpisati izrednih prispevkov za 
kritje primanjkljajev iz preteklih let. Ti primanjkljaji so posledica predvsem 
dejstva, da obveznosti niso bile 100'%> izterjane. Toda ne bom razpravljal O' tem 
problemu. Opozoril bi na drug problem. V lanskem letu smo doži.veli velik 
pritisk s strani občinske uprave. Komunalna skupnost socialnega zavarovanja 
kmetov Murska Sobota namreč v primerjavi z ostalimi skupnostmi plača naj- 
manj za odmero, pobiranje in izterjevanje prispevkov za zdravstveno zavaro- 
vanje kmetov. Postavlja se vprašanje, ali je 4—5 '°/ci udeležba na izterjanih 
sredstvih v celoti upravičena. Po naših izračunih bi bila opravičena kvečjemu 
2 o/o udeležba, vendar občinski upravi tudi te nismo priznali, temveč samo 1,5 °/o. 
Tudi komunalni zavod za socialno zavarovanje je za svoje delo dobil več sred- 
stev od sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev kot kmetov z namenom, 
da bi kmečko zavarovanje rešili iz situacije, v katero je prišlo brez krivde 
samih kmetov, pa tudi brez krivde zavodov za socialno zavarovanje. V pre- 
teklosti so nam stalno drugi rezah kruh in na našem območju ni bil nikoli 
predpisan tak prispevek, ki bi bil v skladu z ekonomsko zmogljivostjo kmeta. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Besedo želi poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: V zvezi z obravnavanim predlogom zakona me zani.ma 
naslednje vprašanje, na katerega bi rad dobil odgovor še danes. 

Kolikor bi bilo treba primanjkljaje, nastale do leta 1966 v zdravstvenem 
zavarovanju kmetov, kriti v roku 1 leta, bi bila stopnja izrednega prispevka 
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zelo visoka. Po nekaterih podatkih bi znašala od 5—8 'Vo na katastrski dohodek. 
Vprašujem, ali ni možna drugačna rešitev od nakazane, in sicer taka, da bi 
zavarovanci omenjene primanjkljaje krili v daljšem obdobju na primer v roku 
štirih ali petih let. V tem primeru bi bila lahko stopnja izrednega prispevka 
za določeno leto znatno nižja od omenjene. 

Strinjam se z ugotovitvami, ki so mi osebno znane — glede davka na 
katastrski dohodek. Ne glede na to, kakšen davek od katastrskega dohodka 
so občinske skupščine za letošnje leto predpisale, dejstvo je, da so se davki 
zvišali za 4%. Zveza je namreč predpisala 3% davek, kmetje pa morajo 
plačati tudi 1 % prispevek za vodni sklad. Kolikor mi je znano, so davki, za 
letošnje leto v večini primerov višji kot prejšnja leta. Četrtega proizvodnega 
okoliša praktično več ni, ker je tudi večina površin tega okoliša sedaj obdavčena. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, ali lahko predstavnik Izvrš- 
nega sveta odgovori na to vprašanje? 

Majda Gaspari.: Na vprašanje tovariša poslanca bi odgovorila na- 
slednje: Problem deficitov je treba začeti urejati. Iz obrazložitve zakonskega 
predloga je razvidno, za kakšne vrste deficitov gre. Tovariš Šifrer je obrazložil, 
kako si je zakonodajno-pravna komisija razlagala predpise. Prav tako jih je 
tudi Izvršni svet. 

Gre za okrog 400 milijonov primanjkljajev, ki so nastali zaradi večje po- 
trošnje od planirane oziroma neusklajenosti izdatkov z dohodki. Ta problem 
je treba rešiti s sanacijskim načrtom. Komunalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja bi morale ta problem temeljito proučiti in v okviru sanacijskega načrta 
predvideti rok, v katerem bo možno ta problem rešiti z izrednim prispevkom. 
Menim, da se bomo podobnih pristopov morali lotevati tudi na drugih pod- 
ročjih socialnega zavarovanja, kajti v enem letu ne moremo rešiti nekaterih 
problemov, ki so nastali v preteklosti zaradi neusklajenosti potrošnje z dohodki. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanec dr. Stjepan 
Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Ker gre za sprejetje zakona s področja, s kate- 
rega zakonske predloge pogosto nekritično izglasujemo, so me nekatere izjave, 
ki smo jih danes slišali, spodbudile k razpravi. 

Pred kratkim smo brez razprave sprejeli zakon o spremembi in dopolnitvi 
zakona o zdravstvenem varstvu kmetov — borcev narodnoosvobodilne vojne 
in njihovih družinskih članov, na osnovi katerega so številni kmetje — borci 
izgubili, določene pravice. Stroški za njihovo zdravstveno varstvo bremenijo 
v skladu z zakonom sklade kmetijskega zavarovanja. Ti zavarovanci pa se 
pojavljajo tudi kot politični problem zaradi svoje eksistence. Sočasno pa imamo 
ob teh zavarovancih, katerim smo te pravice omejili, druge zavarovance z 
enako dobo udeležbe v NOV, ki SO' bili zaposleni, v armiji, v sekretariatu za 
notranje zadeve oziroma na drugih delovnih mestih, ki so upokojeni in uživajo 
ne le pravice iz zdravstvenega zavarovanja, ampak tudi visoke pokojnine. Me- 
nim, da je ta diferenca danes nevzdržna. 

Glede predloga zakona bi pripomnil, da smo že doslej dali pripombe glede 
nakazane rešitve. Poudarjam, da gre za stare primanjkljaje, nastale pred letom 
1966. Ti primanjkljaji niso nastali le po krivdi samih zavarovancev kmetov. 
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Zdravstveno zavarovanje kmetov so po prej veljavnem zakonu financirali poleg 
samih zavarovancev kmetov tudi zavarovanci — polproletarci in občinske skup- 
ščine. Bilo je torej več virov financiranja, kot pa jih določa novi zakon. Zato 
bi obravnavane primanjkljaje morali kriti vsi bivši zavezanci, prispevka. 

Med kmečkim prebivalstvom vse bolj narašča skupina starih ljudi, ki niso 
več produktivni in od katerih, zaradi šibkih ekonomskih razmer, ni mogoče 
izterjati prispevkov in drugih obveznosti. To, kar so doslej lahko dali, so dali 
delavskemu razredu in sicer delovno silo, ker so se njihovi otroci zaposlili, v 
mestih in industrijskih središčih, oni pa so ostali na zemlji. Kljub temu, da 
mnogo starih kmečkih ljudi prejema socialno podporo od občin, jih še vedno 
bremenimo ko<t kmetijske zavarovance. 

Menim, da pomeni predlog zakona parcialno rešitev in je zato nesprejemljiv. 
Problematiko zasebne kmetijske proizvodnje in kmetijske proizvodnje in kme- 
tijskega zavarovanja bi bilo treba v prihodnje kompleksno in temeljito ob- 
ravnavati. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Želela bi opozoriti, da smo v letu 
1965, ko smo razpravljali o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov, o kritju primanjkljajev iz prejšnjih let obširno razpravljali. Ze takrat 
smo imeli pripombe k 28. členu predloga zakona, ker smo menili, da vprašanje 
kritja primanjkljajev ni dokončno rešeno. Zatrjevali smo, da boda kljub izpol- 
nitvi obveznosti iz prejšnjih let s strani vseh treh dotedanjih zavezancev pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje ostali primanjkljaji. Zato smo sprejeli sklep, 
naj bi pristojni republiški organi spremljali izvajanje 28. člena in v primeru 
potrebe predložili Skupščini poseben predpis o kritju primanjkljajev. Ta predpis 
je bil po enem letu predložen in ga sedaj obravnavamo. V sami razpravi pa je 
bilo postavljeno vprašanje umestnosti sprejemanja takega predpisa. Menim, da 
tudi predlog zakona ne bo dokončno rešil problema primanjkljaja, ker od vseh 
kmečkih gospodarstev ne bo mogoče izterjati izrednega prispevka, kot ni bilo 
mogoče izterjati obveznosti po 28. členu prej veljavnega zakona o zdravstvenem 
zavarovanju kmetov. 

Zato menim, da ni sprejemljiv predlog, da se odloži sprejemanje tega za- 
kona in da zahtevamo ponovno proučitev obravnavanega problema. Slišali smo 
mnenje zakonodajno-pravne komisije. Pozneje bom vprašala poslanca Sarmana, 
ali se zadovoljuje z odgovorom predstavnika te komisije. Menim, da ni spre- 
jemljivo stališče predstavnikov Republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
kmetov in poslanca Šarmana, da bi morali kriti, primanjkljaje vsi bivši zave- 
zanci prispevka. Taka rešitev ni v skladu z obstoječimi predpisi. Na drugi 
strani pa je tudi treba upoštevati, da ni mogoče najeti kredita pri bankah, če 
ni, bil predpisan izredni prispevek. Tako tolmačenje je dal na navedeni seji 
stalnega odbora tovariš Erjavec, kot predstavnik Republiškega zavoda za so- 
cialno zavarovanje, ko so poslanci postavljali vprašanje možnosti najetja kre- 
dita. Tovariš je prisoten in če njegovega izvajanja nisem pravilno razumela, 
me bo lahko korigiral. Če bi se sedaj oglasili predstavniki, zdravstvenih za- 
vodov, bi zahtevali, da se problem kritja primanjkljajev čimprej reši, saj skladi 
zdravstvenega zavarovanja kmetov dolgujejo zdravstvenim zavodom okoli 400 
milijonov 'S din za zdravstveno varstvo kmečkim zavarovancem. 

Hotela bi še poudariti, da nam odložitev sprejetja tega zakona ne bo 
rešila problema, ker bo prav tak predlog zakona ponovno prišel pred zbor, ker 
nam obstoječa zakonodaja ne daje možnosti za drugačno rešitev. Stalni odbor 
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kot tudi zbor sta večkrat opozorila na drugačno rešitev problema kritja pri- 
manjkljajev, vendar so nam pravniki in predstavniki organov, ki delujejo na 
področju financ oziroma kmetijstva zagotavljali, da v sedanji situaciji dru- 
gačna rešitev ni možna. Kar zadeva reševanje drugih vprašanj s področja zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, smo o tem razpravljali pod posebno točko dnev- 
nega reda na zadnjem zasedanju zbora. 

Informirala bi vas, da se je Zvezni izvršni svet strinjal s predlogom zakona 
o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov. O tem zakonskem predlogu že razpravljajo odbori Zvezne skupščine 
in zato lahko pričakujemo, da bo predlog zakona kmalu sprejet. Skladno s spre- 
membami in dopolnitvami citiranega temeljnega zakona bo republika morala 
spremeniti oziroma dopolniti republiški zakon in rešiti vprašanja, na katera je 
bilo že večkrat opozorjeno. 

Ali se poslanec Šarman zadovoljuje z odgovorom, ki ga je dal predstavnik 
zakonodajno-pravne komisije tovariš Šifrer? 

Adolf Sarman: Ker nisem pravnik, se do neke mere moram zado- 
voljiti z odgovorom, ki ga je dal predstavnik zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije. Vendar bi predstavnika opozoril na navedbe same zakono- 
dajno-pravne komisije, ki so razvidne iz poročila te komisije. V poročilu piše, 
citiram: »Po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo citiranega zakona (mišljen 
je zakon, sprejet decembra 1965) so se primanjkljaji v skladih kmečkega za- 
varovanja pokrivali z rezervami skladov, oziroma, če te niso zadostovale, s 
kreditom, za katerega je jamčil okraj (tako je v preteklosti tudi bilo). Ce kre- 
dita v naslednjem poslovnem letu ni bilo mogoče vrniti, je okrajni ljudski odbor 
lahko predpisal dodatno premijo (tudi to premijo so okrajni ljudski odbori 
predpisali, vendar ne v zadostni meri), kolikor tudi ta ni zadoščala, so bili za 
razliko obremenjeni občinski proračuni.« Iz tega po moji logiki sledi, da ne 
moremo govoriti o primanjkljajih, nastalih v letih pred letom 1966, ker so v 
končni fazi občinski proračuni morali pokriti ves nastali primanjkljaj. 

Prosim, če bi mi predstavnik zakonodajno-pravne komisije odgovoril še na 
to vprašanje. 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Besedo ima tovariš Savo Sifrer. 

Savo Sifrer: Menim, da je odgovor na to vprašanje podan v poro- 
čilu zakonodajno-pravne komisije, in sicer v 3. odstavku, kjer piše, da ob spre- 
jemanju republiškega zakona še ni bilo mogoče vedeti, da se bo z zaključnim 
računom prikazal primanjkljaj, kljub temu, da bodo obveznosti izterjane. Koliko 
znašajo primanjkljaji, še ni točno ugotovljeno. V obrazložitvi predloga zakona 
so navedene le približne številke. Točne številke o višini primanjkljajev bodo 
razvidne iz zaključnih računov. 

To, kar je tovariš Sarman citiral, to je samo v poročilu naveden postopek, 
ki je veljal po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. 
Po tem zakonu so bili občinski proračuni dolžni kriti primanjkljaj, če ga ni bilo 
mogoče kriti z rezervami, krediti in dodatno premijo-. In ravno ta dodatna pre- 
mija je imela isti pomen, kot ga ima danes izredni prispevek. To pa je pri- 
spevek zavarovancev samih, ki morajo kriti ta primanjkljaj. 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i, n : Besedo ima poslanec Milan Loštrk. 
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Milan Loštrk: 'Strinjam se s tem, da predlagana rešitev za kritje 
primanjkljajev ni najboljša in da je boleča za zavarovance, vendar bi poslancu 
dr. Mrgoletu pojasnil, da gre tu za kritje tistega dela primanjkljaja, ki je ostal 
po prevzemu obveznosti s strani občinskega proračuna. Ne gre za tak primanj- 
kljaj, kot ga je v svoji obrazložitvi, poslanec Sarman hotel prikazati, torej 
za primanjkljaj, ki naj bi nastal zato, ker so sredstva skladov koristili drugi, 
ne pa zavarovanci. Zakon, ki je veljal do leta 1966, je jasno določal način kritja 
primanjkljajev. V komunalni skupnosti socialnega zavarovanja kmetov Celje 
bi znašal primanjkljaj 65 milijonov S din, če bi občinski proračuni v celoti 
izpolnili svoje obveznosti do sklada. Menim, da je predlog zakona v skladu s 
predpisi. 

V zvezi z zakonskim predlogom ne bi obravnaval vprašanj, ki sta jih ob- 
ravnavala predsednik izvršilnega odbora in predsednik skupščine republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja kmetov. Ta vprašanja so v tesni zvezi z vpra- 
šanjem naše politike do zasebnega kmeta. 

Točna je ugotovitev, da niso potrebne tako visoke stopnje izrednega pri- 
spevka, kot je bilo omenjeno. Za celjsko komunalno skupnost bi zadostovala 
stopnja v višini, 1,5 l0/o od katastrskega dohodka. 

Strinjam se s tovarišico Gasparijevo glede sanacijskih rešitev, to je, da je 
sanacijske rešitve treba iskati v najetju kreditov. Mogoče bi v sedanji situaciji 
lahko zaprosili, za kredite pri poslovnih bankah, vendar moram ponovno opozo- 
riti, da le-teh ni mogoče najeti, dokler niso izkoriščene vse druge pravne mož- 
nosti. Naša komunalna skupnost ima v poslovni banki Celje že 7 mesecev vlogo 
za kredit v višini 100 milijonov dinarjev, vendar je bil naš predlog 5-krat 
zavrnjen na seji, kreditnega odbora, in sicer vsakokrat zaradi tega, ker niso 
bile predhodno izčrpane vse pravne rešitve. To se pravi, da je treba iskati re- 
šitev, kot je razvidna iz predloga, ne glede na to, kaj pomeni taka obremenitev. 
Mi smo iskali začasne rešitve tudi v najetju kreditov pri nekaterih občinskih 
skupščinah. Nekatere občinske skupščine so nam dale kredite le za dobo nekaj 
mesecev. Nadalje bi opozoril, da bi moralo biti iz določenih materialov, pred- 
vsem zaključnih računov razvidno, kakšna je skupna kvota dinarsko nepokritih 
faktur po zaključnih računih v skladih kmečkega zavarovanja. V skladu zdrav- 
stvenega zavarovanja Celje je znašala lansko leto ta kvota 328 milijonov S di- 
narjev, letos pa 258 milijonov. To> se pravi, da iz leta v leto prenašamo ne- 
likvidnost skladov. Taka nelikvidnost pa povzroča določene težave v pogledu 
financiranja zdravstvene službe. Morali bi jasno prikazati dejansko stanje sklada 
delavskega in kmečkega zavarovanja; da se dinarsko' nekrite obveznosti ne bi 
skrivale v knjižno sicer točni, bilanci. Na ta problem bi posebej opozoril, ker 
menim, da je stanje na področju delavskega in kmetijskega zavarovanja v le- 
tošnjem letu bolj kritično kot je bilo v preteklem letu in ker iz leta v leto 
prenašamo večje dinarske nekrite obveznosti in tako zmanjšujemo likvidnost 
enega in drugega sklada. 

.Poudaril bi tudi, da je v prejšnjih obdobjih, predvsem v letu 1963, 1964 
in 1965 splošna ambulantna služba financirala v glavnem na račun delavskega 
zavarovanja. Tovariši, imamo območja, kjer živi 93 °/o kmetijskih zavarovancev, 
ko smo pa ugotavljali, kdo financira dejavnost ambulante, ki deluje na tem 
območju, smo ugotovili, da je 97% dejavnosti financiral sklad delavskega za- 
varovanja. 

Ta stvar se je delno popravila šele v lanskem letu ob zaostritvi splošnih 
pogojev poslovanja. 
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Nadalje bi opozoril, da pri financiranju zdravstvene službe omenjeni sklad 
zavarovanja različno obravnavamo. V naši komunalni skupnosti zajema splošni 
sporazum le sredstva delavskega ne pa kmečkega zavarovanja. Menim, da bi 
morala republiška komisija sprejeti stališče o tem vprašanju. Tovariša Šeliha 
sem izrecno opozoril, da je nemogoče ob sklepanju splošnih sporazumov in 
pogodb izhajati le iz sredstev delavskega zavarovanja in le v mejah teh sredstev 
iskati rešitve. Upoštevati je treba tudi sredstva sklada zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov, saj tudi ti skladi financirajo zdravstveno službo. V nasprotnem 
primeru se bo zdravstvena služba glede financiranja znašla v težavnem položaju. 

Predlagam, da predlog zakona sprejmemo in se strinjam z izdajanjem 
predsednice zbora. Odložitev sprejetja zakona bo povzročila še nadalje zmanj- 
šanje likvidnosti skladov. Stanje skladov je v nekaterih komunalnih skupnostih 
tako kritično, da bodo v drugi polovici letošnjega leta morale predpisati izredni 
prispevek. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Vprašam poslanca Šarmana, ki je 
v svoji prvi razpravi dal predlog, da se sklepanje o predlogu zakona odloži 
in da se ponovno prouči, ali je predlagana rešitev ustrezna ali ne, ali, še vztraja 
pri tem predlogu? (Poslanec vztraja.) 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem dajem predlog poslanca 
Šarmana na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (28 poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (22 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(4 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je predlog poslanca Šarmana sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o višini dohodkov gospodinjstva za določitev pra- 
vice do otroškega dodatka. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 2. februarja prejeli predlog 
zakona, z vabilom za to sejo pa še poročilo odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov ter poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega' sveta predlog zakona še ustno obrazložiti? Be- 
sedo ima Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! S predloženim za- 
konom o višini dohodkov gospodinjstva za določitev pravice do otroškega do- 
datka se določa cenzus, ki izključuje pravico do otroškega dodatka. Ta predpis 
mora sprejeti republiška skupščina na osnovi novele k zakonu o otroškem do- 
datku, sprejete konec preteklega leta v zvezni skupščini. Na osnovi te novele 
se za ugotovitev pravice do otroškega dodatka in njegove višine upoštevajo 
poleg dohodkov iz kmetijstva in samostojnih dejavnosti tudi vsi dohodki iz 
delovnega razmerja. S tem se zaostrujejo pogoji, za uveljavitev otroškega do- 
datka. Republiška skupščina je pri sprejemanju predloga zakona še vedno ve- 
zana na dosedanji sistem otroškega dodatka, ker je le-ta še v celoti ohranjen 
in ga s predloženim zakonom ne moremo spreminjati, čeprav je ta sistem za 
razmere v naši republiki nesprejemljiv. 

Temeljno izhodišče predloženega zakona je uskladitev potrošnje na pod- 
ročju otroškega dodatka z razpoložljivimi sredstvi tega sklada. Ta sredstva pa 
bodo, upoštevajoč predvideno prispevno stopnjo, za 10 °/o nižja kot lani. Ta 
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namen zasleduje 1. člen predloženega zakona, ki določa, da izgubi pravico do 
otroškega dodatka tisti, katerega osebni dohodki iz delovnega razmerja prese- 
gajo 50 000 starih dinarjev mesečno na člana gospodinjstva. Ce pa ima davkom 
in prispevkom zavezane dohodke, potem izgubi pravico do otroškega dodatka, 
ko doseže osebni dohodek 40 000 starih dinarjev na družinskega člana. 

Učinka tako postavljenega cenzusa zaenkrat še ni mogoče natančno pred- 
videti. Iz podatkov o dosedanjem številu otrok, za katere so upravičenci pre- 
jemali otroški dodatek in o načrtovanem dohodku sklada lahko sklepamo, da se 
bo število otrok, za katere bodo starši prejemali otroški dodatek, zmanjšalo za 
okoli, 13 °/o. Iz strukture, ki prikazuje število otrok na enega upravičenca do 
otroškega dodatka, lahko- ugotovimo, da ima 50 %» upravičencev le enega 
otroka in 37 Vo upravičencev po dva otroka. Na osnovi tega sklepamo, da dru- 
žine z več otroki zaradi predvidenega cenzusa ne bodo izgubile otroškega do- 
datka, da pa bodo otroški dodatek izgubile predvsem družine z enim in tudi 
z dvema otrokoma, zlasti če sta zaposlena oba starša in znašajo skupni dohodki 
preko 150 000 in 200 000 starih dinarjev, oziroma 120 000 in 160 000 starih di- 
narjev mesečno, če imajo tudi dohodke iz kmetijstva in drugih dejavnosti. 

Zato meni Izvršni svet, da je treba predloženi zakon o višini, dohodkov 
gospodinjstva za določitev pravice do otroškega dodatka obravnavati le kot 
začasni ukrep, ki ga naj čimprej zamenja nov sistem otroškega dodatka, pri- 
lagojen specifičnim, ekonomskim, socialnim in demografskim razmeram v naši 
republiki. Tega pa ne moremo doseči na osnovi veljavnega zakona o- otroškem 
dodatku, ker je popoln zakon in daje republikam le ozko pooblastilo za uredi- 
tev cenzusa, vsa ostala vprašanja pa ureja enotno za vso državo. To je napotilo 
Izvršni svet 'Skupščine SR Slovenije, da je sprožil postopek za spremembo 
tega predpisa in. se pri tem zavzel za tak koncept zveznega zakona, ki bi uredil 
le načelna vprašanja, republikam pa prepustil, da glede na specifične razmere 
samostojno oblikujejo politiko otroškega varstva, katerega sestavni del je tudi 
otroški dodatek. 

Čeprav še ne vemo, kakšen rezultat bo dala ta naša pobuda, pa si tudi ob 
najugodnejših prognozah glede uveljavitve takšnih pooblastil republikam ne 
bi smeli delati utvar, da je s spremembo sistema otroškega dodatka mogoče 
urediti vsa pereča vprašanja otroškega varstva. Otroško varstvo namreč obsega 
celoten in širok kompleks družbenih prizadevanj za uspešen razvoj mlade 
generacije. Uresničujejo ga vse tiste družbene institucije, ki zagotavljajo otro- 
kom zdravstveno varstvo-, jih vzgajajo-, izobražujejo in habilitiraj-o, ali pa jim 
zagotavljajo socialno varnost v primeru, da zanje iz kakršnihkoli razlogov ne 
morejo skrbeti, starši. Te institucije so v glavnem financirane iz povsem sa- 
mostojnih virov, iz za to namensko do-ločenih skladov in iz proračunov občinskih 
skupščin. Tem družbenim dejavnostim pa se vedno bolj pridružujejo tudi tiste 
oblike družbene pomoči, ki zagotavljajo otrokom oskrbo, varstvo in vzgojo v 
času, ko so starši na delu. Čeprav razvoj teh -dejavnosti (prvih in drugih) ni bil 
dovolj hiter in enakomeren, pa smo zanj porabili zna-tna družbena sredstva in 
tako omogočili, -da se številne naloge otroškega varstva že uspešno izvajajo- na 
družbeni osnovi. V bodoče bo treba tem vprašanjem posvetiti še več pozornosti 
in zagotovi,ti, da bodo postala trajen element nacionalne politike. Republika bo 
morala načrtovati razvoj tistih dejavnosti, ki zagotavljajo elementarne pogoje 
za uspešen razvoj otrok in mladine in v okviru svojih možnosti ali z zdru- 
ževanjem sredstev tudi postopno zagotoviti enake gmotne pogoje za njihov razvoj 
in delovanje na območju vse republike. To zlasti velja za zdravstveno varstvo 
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otrok, za osnovno šolanje in za habilitacijo otrok, motenih v telesnem in du- 
ševnem razvoju. Razen tega pa se bo in se tudi sedaj na posameznih območjih 
kažejo zelo različne potrebe po razširitvi dejavnosti osnovne šole na celodnevno 
bivanje otrok in po razširitvi predšolskih ustanov. Te potrebe so pogojene s 
številom družin, v katerih sta zaposlena oba starša in od dosežene stopnje za- 
poslenosti žensk. Te potrebe se pojavljajo najpogosteje in najbolj očitno v 
mestih in industrijskih središčih. Tu bo moralo priti do neposredne in večje 
zavzetosti, občanov in lokalnih družbenih dejavnikov -za razvoj teh oblik otro- 
škega varstva, ki imajo realno materialno osnovo v doseženi produktivnosti in 
dohodku aktivnega prebivalstva teh območij. 

S temi potrebami in možnostmi se je treba soočiti in začeti s konkretno 
akcijo, ki edina lahko pripomore k zadovoljitvi teh potreb in rešitvi mnogih 
problemov zaposlenih mater z otroki. Zato prihaja na tem področju vedno bolj 
do izraza vloga Občinske skupščine, ki s programom razvoja otroškega varstva 
in z jasno opredeljenimi nalogami lahko in mora povezati interes občanov za 
zadovoljevanje tovrstnih potreb, uskladiti dejavnosti različnih družbenih in- 
stitucij in strokovnih služb, ki so dolžne uresničevati posamezne oblike otroške- 
ga varstva. Občine morajo tudi skrbeti za združevanje ter usmerjanje sredstev 
za razvoj tega področja. V tako postavljenem sistemu otroškega varstva dobiva 
tudi otroški dodatek svoje pravo mesto; je ena od oblik pomoči zaposleni dru- 
žini pri vzreji in vzgoji otrok. S sredstvi, ki bi jih v spremenjenem sistemu 
otroškega dodatka lahko namenili za razvoj drugih oblik otroškega varstva, 
naj bi se stimulirala prizadevanja občinskih skupščin in delovnih organizacij 
za urejanje teh problemov. S temi sredstvi, ki bodo prav gotovo še nekaj časa 
ostala v sedanjem okviru družbenoekonomskih proporcev, pa ne bomo mogli 
reševati vseh odprtih in akutnih problemov otroškega varstva. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Ker ste poročilo stalnega odbora pre- 
jeli, predlagam, da ga ne čitamo. Prosim poročevalko odbora tovarišico Lidunko 
Kranjc, da seznani zbor z mnenjem o amandmajih zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

Lidunka Kranjc: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 13. februarja 1967 obravnaval 
amandmaje zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k predlogu 
zakona o višini dohodkov gospodinjstva za določitev pravice do otroškega do- 
datka in dopisa Franca Balanča in stalne konference za rehabilitacijo invalidnih 
oseb Slovenije v zvezi s predlogom zakona. 

Odbor se je v celoti strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije k 4. in 5. členu predloga zakona, ki so razvidni iz po- 
ročila te komisije. 

Občan France Balanč poudarja, da bi moral biti cenzus za otroški dodatek 
enoten, ne glede na to, iz kakšnih virov ima opravičenec dohodke. 

Odbor je bil mnenja, da je v danih pogojih najbolj ustrezna rešitev, kot 
izhaja iz predloga zakona. 

Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb Slovenije opozarja na 
problem habilitacije in rehabilitacije invalidnih otrok in mladine, ker je po 
uredbi o poklicni rehabilitaciji zavarovancev pravica do habilitacije vezana na 
pravico do otroškega dodatka. 
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V razpravi je bilo ugotovljeno, da otroci, ki so že na habilitaciji v smislu 
5. člena citirane uredbe, ne bodo izgubili že pridobljene pravice, pač pa je v 
prihodnje ne bodo dobili tisti otroci, katerih starši ne bodo prejemali otroškega 
dodatka. Ker je problem habilitacije prizadete mladine zelo pereč, bi ga bilo 
treba temeljito in kompleksno proučiti in pristojne zvezne organe opozoriti na 
posledice, ki jih bo povzročila uvedba novega cenzusa za otroški dodatek. Zato je 
bil odbor mnenja, naj republika pri pristojnih zveznih organih posreduje za spre- 
membo ustreznih zveznih predpisov, da bi lahko samostojno urejala vprašanje 
pravice do habilitacije prizadetih otrok, v skladu s svojimi potrebami in 
možnostmi. 

Predsednik dr. Ruža Se g edin: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? Besedo ima poslanec Srečko Rot. 

Srečko Rot: Tovarišice in tovariši! Stalna konferenca za rehabilitacijo 
invalidnih oseb Slovenije opozarja v dopisu, ki ga je poslala našemu zboru, 
na posledice ukinitve otroškega dodatka nekaterih zavarovancem v zvezi s spre- 
jemom novega zakona o višini dohodkov gospodinjstva za določitev pravice do 
otroškega dodatka. Zvezna uredba o poklicni rehabilitaciji vseh zavarovancev, 
sprejeta leta 1960, pravi v 1. členu: »Pravico do poklicne rehabilitacije imajo 
v primerih in ob pogojih, kot to določa ta uredba, otroci, katerim je rehabili- 
tacija potrebna, da se usposobijo za samostojno življenje in delo (v nadaljnjem 
besedilu: invalidni otroci, za |katere se iz naslova socialnega zavarovanja 
izplačuje poln ali zmanjšan znesek otroškega dodatka«. Zato predloženi zakon 
bistveno posega na področje otroškega varstva, ki smo ga doslej v vseh re- 
formnih ukrepih na področju družbenih služb ščitili. S sprejetjem tega zakona 
bodo prizadeti otroci mnogih zavarovancev, ki bodo izgubili pravico do po- 
klicne habilitacije. 

Na območju naše republike je bilo do konca leta 1966 kategoriziranih nad 
10 000 prizadetih otrok in mladine, predvsem v starosti nad 7 let. Kljub pri- 
poročilu našega zbora predšolski prizadeti otroci — z redkimi izjemami — niso 
bili kategorizirani. Od doslej kategoriziranih otrok je okoli 80% otrok za- 
varovancev, 70 % pa izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do rehabilitacije 
po uredbi o poklicni rehabilitaciji otrok zavarovancev in po doslej veljavnih 
predpisih o otroškem dodatku. Z izvajanjem zakona o višini dohodkov gospo- 
dinjstva za določitev pravice do otroškega dodatka pa bi se število upra- 
vičencev do te pravice tako zmanjšalo, da bi bilo občutno prizadeto celotno 
otroško varstvo, ogrožen pa bi bil po mojem mnenju celo obstoj mnogih za- 
vodov za rehabilitacijo prizadete mladine. Starši namreč ne bi zmogli dokaj 
visokih stroškov za usposabljanje svojih prizadetih otrok. Le-ti znašajo po- 
prečno na enega otroka okoli 8400 Ndin letno. 

Po dosedanjih predpisih plačuje socialno zavarovanje le okrog 10 °/o vseh 
kategoriziranih otrok stroške rehabilitacije. Ti stroški so znašali v naši repu- 
bliki za leto 1966 4 462 830 N din. Izdatki, v merilu republike — po podatkih, 
ki sem jih zasledil v nekaterih materialih republiškega zavoda za socialno za- 
varovanje — niso presegli planiranih sredstev. 

V šolskem letu 1966/67 je na rehabilitaciji v posebnih zavodih 4631 priza- 
detih otrok. V primerjavi s šolskim letom 1965/66 se je to število dvignilo le 
za 7%, kar je za 11 !0/o pod povprečjem prejšnjih šolskih let. To zniževanje 
gre predvsem na račun zaostritve kriterijev s strani invalidskih komisij ko- 
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murialnih zavodov za socialno zavarovanje in zmanjševanja proračunskih sred- 
stev. Vsako nadaljnje prenašanje obveznosti za rehabilitacijo prizadetih otrok 
s strani socialnega zavarovanja na občine in zavarovance same bi to področje 
otroškega varstva zelo prizadelo. Nastala bi nepopravljiva škoda, saj je naša 
republika na področju rehabilitacije prizadetih otrok in mladine v primerjavi 
z drugimi republikami dosegla največji napredek. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora je ob- 
širno obravnaval celotno problematiko na osnovi dopisa Stalne konference za 
rehabilitacijo invalidnih oseb Slovenije. Hkrati je obravnaval tudi nekatera 
druga gradiva, iz katerih je bilo razvidno, da je potrebno v zvezi s to problema- 
tiko sprejeti predlog omenjene konference, da Skupščina SR Slovenije posreduje 
pri pristojnih zveznih organih za prenos pristojnosti o odločanju o pravici do 
poklicne rehabilitacije otrok zavarovancev na republike, ki bi lahko rešile to 
vprašanje v skladu s svojimi potrebami in materialnimi možnostmi. Poleg tega 
pa predlagam našemu zboru, da priporoči Skupščini republiške skupnosti so- 
cialnega zavarovanja, naj bi se do sprejetja novih predpisov pri uveljavljanju 
pravice do poklicne rehabilitacije otrok zavarovancev uporabljala dosedanja 
merila za priznavanje te pravice. 

Predsednik dr. Ruža Segedin : 2eli še kdo razpravljati? Besedo ima 
poslanec Matija Nadižar. 

Matija Nadižar: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajno^-prav- 
na komisija predlaga, da se v 5. členu združita oba odstavka v en odstavek, s 
tem, da se besedica »določena« nadomesti z besedico »tem«. Pri tem pa so v 
drugi vrsti drugega odstavka 5. člena odvfeč besede »po prejšnjem odstavku«. 
Ce sprejmemo amandma komisije, potem moramo črtati besede »po prejš- 
njem odstavku«, ali pa jih nadomestiti z besedami »po prejšnjem stavku«. 

.Predsednik dr. Ruža Segedin: Ce želite dati amandma, potem mo- 
rate predložiti pismen amandma, kot to določa poslovnik. O amandmaju bo 
potem razpravljal odbor oziroma zbor. Prosim, da se izjavite. 

Matija Nadižar: Ne želim dati amandmaja, temveč le opozarjam na 
redakcijski popravek, na katerega je treba opozoriti zakonodajno-pravno ko- 
misijo. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Menim, da gre za redakcijski popra- 
vek, ki sodi v pristojnost zakonodajno-pravne komisije, katero bomo o tem ob- 
vestili. Ali se zbor strinja s tem predlogom. (Zbor se strinja.) Želi še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Preden bi prešli na glasovanje, želim poudariti, da so predlogi, ki jih je 
dal poslanec Srečko Rot, umestni, in bi jih zbor moral sprejeti. V zvezi z nje- 
govim predlogom za spremembo zvezne zakonodaje moram pojasniti, da je bil 
s strani republiških organov že pokrenjen postopek za spremembo nekaterih 
zveznih predpisov v tem smislu, da bi bila republika pooblaščena za urejanje 
vprašanj s področja habilitacije invalidnih otrok in mladine. 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. O njem bo razpravljal 
tudi Republiški zbor na svoji prihodnji, seji. 

21 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Pismeno ni bilo predloženo nobeno poslansko vprašanje. Zeli kdo postaviti 
ustno vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Po podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo. 
Ljubljana je izvršilni odbor skupščine Komunalne skupnosti socialnega zava- 
rovanja Ljubljana na svoji seji 20. 2. 1967 obravnaval predlog finančnega na- 
črta sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev za leto 1967. Predviden je 
10% porast mase neto osebnih dohodkov, na osnovi katerega naj se izračuna- 
vajo sredstva za letošnje leto. Po tem osnovnem izračunu je predviden tudi do- 
datni prispevek in drugi elementi dohodkov sklada. Izvršilni odbor je sklenil, 
da bo predložil skupščini komunalne skupnosti, na zasedanju dne 22. 2. 1967 
tudi varianto, ki upošteva le 5% porast mase osebnih dohodkov. 

Leta 1966 so izdatki za neposredno zdravstveno varstvo znašali v ljubljanski 
komunalni skupnosti 18,2 milijarde 'S din. Po prvi varianti (po 10 % porastu 
osebnih dohodkov) finančnega načrta za leto 1967 je namenjenih za zdravstveno 
varstvo 14,88 milijarde S dih. Po drugi varianti (po 5% porastu osebnih do- 
hodkov) pa za 800 milijonov S din manj. To je 14,5 milijarde S|din. Torej gre 
za bistveno manjša sredstva v letošnjem letu. 

Ti izračuni so v diametralnem nasprotju s prognozami, na osnovi katerih 
je 'Socialno-zdravstveni zbor sprejel kot družbeno konvencijo' znižanje stopnje 
osnovnega prispevka na 5 '%>. S predvidenimi sredstvi ni mogoče ohraniti zdrav- 
stvenega varstva v dosedanjem obsegu. Prav tako ni mogoče kriti razlike s 
participacijo, ker bi sicer izgubila tisti namen, za katerega smo se dogovorili.. 

Glede na omenjeno postavljam naslednja poslanska vprašanja: 
1. Ali so predvidevanja o 10% rasti osebnega dohodka res napačna, ozi- 

roma kdo naj nosi odgovornost za eventualne deficite, ki bi se pojavili, v skladih 
zdravstvenega zavarovanja, če bi finančni načrti teh skladov temeljili na 10% 
rasti osebnih dohodkov? 

2. Kdo naj izdela predlog za nadaljnje krčenje pravic zavarovancev, da 
bodo izdatki usklajeni z dohodki, skladov? 

3. S kakšno moralno pravico ponujamo sedaj zdravstvenim delavcem za 
enak obseg dela za 15 do 30 °/o nižje dohodke? 

Predsednik dr. Ruža Še g edin: Poslanska vprašanja so takega zna- 
čaja, da odgovore ni možno dati že na današnji seji. Zato predlagam, da ta 
poslanska vprašanja posredujemo Izvršnemu svetu, ki naj na vprašanja od- 
govori že na prihodnji seji zbora, ki bo predvidoma 10. marca. 

Ali, se poslanec dr. Bunta strinja s tem predlogom? Poudarjam pa, da sem 
tudi jaz mnenja, da bi bilo bolj prav, da se na ustno vprašanje odgovori takoj 
na seji zbora. Toda današnji seji zbora ne prisostvujejo predstavniki, ki bi 
na vprašanja lahko odgovorili, nekatere stvari pa zahtevajo še proučitve. 

Dr. Stjepan Bunta: Glede na to, da sem dobil podatke šele danes 
zjutraj, se strinjam, da dobim odgovor na prihodnji seji zbora. 

Predsednik dr. Ruža Segedin : Zeli še kdo postaviti kako vprašanje?' 
(Nihče.) Ce ne, potem zaključujem 29. sejo Socialno-zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.10.) 
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37. seja 

(31. januarja 1967) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
37. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Viktor.Svab, Ivan Lekše, Peter 
Mravljak, Vlado Grešnik in Tatjana Lokovšek. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 

Mirko Zlender in Viktor Repič, člana Izvršnega sveta, Sveto Kobal, republiški, 
sekretar za gospodarstvo, Ermin Kržičnik, republiški sekretar za urbanizem, 
inž. Tone Tribušon, direktor Zavoda SR Slovenije za planiranje in Rajko 
Kiauta, idirektor Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 36. seje zbora; 
2. razprava o predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije o letih 

1966—1970; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o delnem finančnem programu 

za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za poso- 

jilo, ki bo v letu 1967 uporabljeno za financiranje projektiranja novih cestnih 
odsekov; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o programu za financiranje 
regionalnega prostorskega planiranja Socialistične republike Slovenije za leto 
1967; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o izvedbi ankete o porabi, 
prebivalstva v SR 'Sloveniji. 

Ima morda kdo še kakšen drug predlog? Besedo želi tovariš Vladimir Birsa. 

Vladimir Birsa: Prosim, da se kot 7. točka dnevnega reda doda: 
»poslanska vprašanja.« ; 

Predsednik Janez Hočevar: Se zbor strinja? (Poslanci se strinjajo.) 
Hvala! Smatram, da je predlagani dnevni red sprejet. 
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Navzoče prosim, da se prijavijo k razpravi z listkom, ki je na klopi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 36. seje zbora ste 
prejeli skupaj z vabilom na to sejo. Zeli kdo predlagati kakšno spremembo? (Ne 
javi se nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik 36. seje sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o druž- 
benem planu razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970. 

Predlog družbenega' plana razvoja SR Slovenije 1966—1970 je skupaj z 
dokumentacijo predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet. V smislu 159. člena 
ustave SR Slovenije in 37. člena začasnega poslovnika Organizacijsko-političnega 
zbora Skupščine predlagam, da poslušamo obrazložitev predstavnika Izvršnega 
sveta k predlogu družbenega razvoja SR Slovenije v letu 1966—1970 skupno 
s Socialno-zdravstvenim zborom, ki tudi zaseda danes, in sicer v veliki dvorani 
naše Skupščine. Ali se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sklenil, da poslušamo obrazložitev skupno 
s Socialno-zdravstvenim zborom. Prosim vas, da greste v veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 9.45.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo sejo Organizacij sko-poli- 
tičnega zbora. Slišali smo obrazložitev predloga družbenega plana SR Slovenije 
v letu 1966—1970. 

Predlog tega plana je obravnaval tudi odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov in sestavil pismeno poročilo, ki ste ga prejeli s sklicem. Pro- 
sim še tovariša Mira Heglerja za ustno obrazložitev. 

Miro Hegler: Tovariš predsednik, tovarišice iin tovariši poslanci! Od- 
bor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na svoji seji 17. januarja 
1967 obravnaval predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 
1970, ki ga je Skupščini 'SR Slovenije predložil Izvršni svet. Pismeno poročilo 
odbora ste prejeli, skupaj z ostalim gradivom. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je predlog družbenega plana, gle- 
de na podobne akte, ki jih je sprejemala Skupščina v preteklem obdobju, akt, 
ki ima vsebinsko jasne intencije, usmerjene na družbeni razvoj ter vključevanje 
tako gospodarstva kot družbenih služb v gospodarsko in družbeno reformo. 
Predlog družbenega plana je rezultat dolgotrajnih in vsebinsko globokih raz- 
prav, ki so jih vodile smernice za družbeno gospodarski razvoj, katere je skup- 
ščina sprejela meseca maja lani po razpravi, v kateri je sodeloval tudi naš zbor. 
Res je, da sistem družbenega planiranja pri nas ni urejen z zakonom, toda 
vse dosedanje razprave so izoblikovale stališča, ki dokaj jasno opredeljujejo 
vlogo in pomen družbenega plana. 

Pri obravnavanju v podrobnostih je imel odbor nekaj konkretnih pripomb, 
ki so razvidne iz njegovega poročila. Te pripombe kažejo na možnost, ki jo 
ima republika za zakonsko urejanje nekaterih področij. Pri tem predvsem 
mislim na področje posebnega šolstva oziroma vzgojnih zavodov, komunalnih 
delovni,h organizacij, uprave, tako javne kot tudi uprave v gospodarstvu, ki še 
vedno predstavlja veliko breme za neposredno proizvodnjo, v zvezi s tem pa 
vprašanja ureditve evidence in statistike. 
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Odbor je prav tako predlagal spremembo besedila, ki se nanaša na področje 
družbenih služb, in sicer v tem smislu, da republika posveti posebno pozornost 
organizaciji republiške uprave in drugih republiških državnih organov ter 
republiških zavodov. 

Zbor je že prej sprejel stališče, da je treba zagotoviti racionalno orga- 
nizacijo', modernizacijo poslovanja, večjo strokovnost in učinkovitost republiške 
uprave, da bi ta lahko ustrezala resnični, vlogi, ki naj jo imajo upravni organi 
in drugi republiški državni organi na sedanji stopnji družbenega razvoja. 

Zbor že dalj časa opozarja na dosledno uveljavljanje reforme tudi na pod- 
ročju proračunske potrošnje. Družbeni plan v skladu s temi intencijami uveljav- 
lja zahtevo, da se bo potrošnja gibala v okviru ra2položljivih sredstev, katerih 
rast pa bo odvisna od rasti produktivnosti delovnih organizacij. Proračunska 
potrošnja bo prav zaradi tega morala biti racionalizirana in razbremenjena 
vseh tistih uporabnikov proračunskih sredstev, katerih dejavnost ni več takega 
pomena, da bi se financirala iz proračunskih sredstev, ali pa so to dejavnost 
razvili ne glede na realne možnosti in dejanske potrebe. 

Konkretne pripombe, ki jih je dal odbor k posameznim določilom predloga 
družbenega plana, so razvidne iz predloga mnenja, ki je bil danes predložen 
vsem poslancem. To mnenje naj se dopolni s predlogi in pripombami razprave 
in pošlje Republiškemu ter Gospodarskemu zboru, ki naj ga ob sprejemanju 
družbenega plana razvoja tudi upoštevata. 

Predsednik Janez fločevar : Predlog družbenega plana je obravnavala 
tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali. želi njen predstavnik dati ustno poro- 
čilo? (Ne želi.) Hvala ! 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Do sedaj nimam nobene prijave. 
Na klopeh smo dobili predlog mnenja našega zbora. V glavnem se je to 

mnenje formuliralo na seji odbora. Imate morda k predlogu kakšne konkretne 
pripombe? Ali želite, da ta predlog, glede na to, da ste ga dobili na mizi, pre- 
črtamo? (Poslanci, to želijo'.) 

Prosim sekretarja, da prečita predlog mnenja. 

Janez Lukač: Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je 
na svoji seji dne 31. januarja 1967 obravnaval predlog družbenega plana 
razvoja SR Slovenije v letih 1960—1970 ter na podlagi 160. člena ustave Sociali- 
stične republike Slovenije sprejel naslednje mnenje: 

Zbor ugotavlja, da je predloženi, družbeni plan razvoja SR Slovenije v letih 
1960—1970 odraz že postavljenih načel in izhodišč družbenoekonomskega 
razvoja in upošteva spremembe, uveljavljene v zadnjih letih v družbenoeko- 
nomskih odnosih, predvsem pa spremembe, ki jih narekuje gospodarska in 
družbena reforma. Zbor pozitivno ocenjuje zasnovo plana, ki izhaja iz razpo- 
ložljivih in ne iz predvidenih sredstev ter temelji na izkoriščanju obstoječih 
rezerv, modernizaciji in vključevanju gospodarstva v mednarodno delitev dela 
ter na dolgoročnem razvijanju tistih družbenih služb, ki so širšega družbenega 
pomena. 

Zbor že dalj časa opozarja na dosledno uveljavljanje reforme tudi na 
področju proračunske potrošnje. Družbeni plan v skladu s temi intencijami 
uveljavlja zahtevo, da se bo potrošnja gibala v okviru razpoložljivih sredstev, 
katerih rast pa bo odvisna od rasti produktivnosti delovnih organizacij. Pro- 
računska potrošnja bo prav zaradi tega morala doživeti racionalizacijo in tudi 
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izločitev vseh tistih uporabnikov proračunskih sredstev, katerih potrošnja ni v 
skladu z realnimi možnostmi ali pa njihova dejavnost ni takega pomena, da 
bi se še v bodoče financirala iz republiškega proračuna. 

Predlog plana ugotavlja v soglasju s prizadevanji Organizacijskcv-političnega 
zbora, da imajo krajevne skupnosti pomembno vlogo na področju otroškega 
varstva. Krajevne skupnosti naj bi v ta namen aktivirale občane, zlasti starše 
na svojem območju, ob pomoči delovnih organizacij in občine. Iz ugotovitev 
razprave o krajevnih skupnostih, ki je bila decembra 1966, pa izhaja, da v praksi 
še vedno ni povem jasen položaj krajevnih skupnosti, čeprav postajajo neob- 
hodni del našega samoupravnega sistema. Da bodo lahko krajevne skupnosti 
izpolnjevale napotke družbenega plana, je potrebno še naprej skrbeti za.usta- 
navljanje krajevnih skupnosti povsod tam, kjer so za to pogoji in za uspešen 
razvoj obstoječih krajevnih skupnosti. Za to pa se morajo zavzeti vsi družbeni 
faktorji od občinskih skupščin do družbenopolitičnih organizacij. 

V skladu s tem je potrebno, da se 4. točka v poglavju »Otroško varstvo« 
v zadnjem odstavku na strani 45 dopolni tako, da bodo občinske skupščine 
vložile več naporov pri ustvarjanju ugodnejših pogojev za delo krajevnih skup- 
nosti in da se bodo sprejeli predpisi oziroma spremembe in dopolnitve predpi- 
sov, ki bodo poenostavili, finančno poslovanje krajevnih skupnosti, ki jih po 
nepotrebnem obremenjujejo pri njihovem delu. 

Splošni pravni režim, ki, velja za podjetja, ne rešuje vseh specifičnih pro- 
blemov, ki nastajajo na področju komunalnih dejavnosti glede na to, da so te 
dejavnosti posebnega 'družbenega pomena in ima njihovo delovanje v urbanizi- 
ranih naseljih značaj obveznih javnih nalog. Komunalne storitve morajo biti 
stalno na razpolago občanom, in sicer ob ugodnih pogojih, da jih lahko uživa 
vsak občan ne glede na svoje gmotno stanje. Komunalne delovne organizacije 
delujejo v posebnih pogojih, katerih bistvo je v tem, da imajo monopolni, položaj 
na svojem območju, pri čemer pa ne delujejo tržne zakonitosti v taki meri kot 
v ostalem gospodarstvu. Zato prizadevanja predloga družbenega plana ne bodo 
mogla v celoti uspeti v tem, da se enačijo pogoji poslovanja komunalnih delov- 
nih organizacij s pogoji gospodarjenja na drugih gospodarskih področjih. Ker 
je za delovanje komunalnih dejavnosti pred občani odgovorna tudi občina 
oziroma njena skupščina, čeprav te dejavnosti neposredno opravljajo' komunalne 
delovne organizacije, je potrebno z republiškim zakonom urediti odnos med 
občino in komunalnimi organizacijami. Skladno s tem je treba dopolniti 2. točko 
v poglavju »Komunalno gospodarstvo«. 

Glede posebnega šolstva, predvsem glede skrbi za varstvo vedenjsko in 
osebnostno motenih otrok, zbor ugotavlja, da predlog plana v skladu s postav- 
ljenimi zahtevami Izvršnemu svetu in drugim republiškim organom rešuje 
pereče stanje na tem področju. V skladu s tem pa je potrebno, da se tretji 
odstavek 3. točke na strani 122 v drugi vrsti dopolni tako, da se med besedici 
»visokega šolstva« vstavi besedici »in posebnega«. 

"Sedmi odstavek 3. točke poglavja »Socialno varstvo« na strani 48 naj se 
dopolni tako, da bo republika, poleg tam predvidenih zakonov, sprejela tudi 
zakon, s katerim bo uredila nekatera statusna in druga vprašanja vzgojnih 
zavodov. 

Ker je strokovnost eden izmed najpomembnejših faktorjev za uspešno 
gospodarjenje in rast produktivnosti dela, plan pravilno vrednoti vprašanje 
kadrov in izobraževanja. Glede na prikaz predloga plana, da delež učenčev, ki 
uspešno končajo osnovno šolo, prepočasi narašča, zbor meni, da ni vzrok le v 
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nekaterih nerešenih materialnih problemih in v neustrezni izobrazbeni strukturi 
učiteljev, zlasti za predmetni pouk, temveč tudi v preobsežnih učnih načrtih. 

Zadnji stavek tretjega odstavka 2. točke na strani 55 naj se zato dopolni 
tako, da se stavek glasi: »Vzrok je med drugim v preobsežnih učnih načrtih, 
v nekaterih nerešenih materialnih pogojih in v neustrezni izobrazbeni strukturi 
učiteljev za predmetni pouk.« 

V skladu z večkratnimi zahtevami Organizacij sko-političnega zbora glede 
racionalizacije dela in organizacije republiške uprave naj se na strani 122 za 
drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Razen tega bo republika posvetila posebno pozornost organizaciji repu- 
bliške uprave, drugih republiških organov in republiških zavodov, ki opravljajo 
upravne zadeve. Na osnovi raziskav in utemeljenih predlogov bodo izvedeni 
ukrepi, ki naj zagotove racionalno organizacijo, modernizacijo poslovanja, večjo 
strokovnost in učinkovitost ter hkrati razvijajo notranje samoupravne odnose 
in zagotove kljub počasnejšemu naraščanju sredstev večje realne osebne dohodke 
na tem področju zaposlenih delavcev. Sistem programiranja dela državnih 
organov in na tej podlagi izdelanih načel financiranja se mora v omenjenem 
obdobju uveljaviti v največji možni meri,. V zvezi s tem pa bo treba tudi razčistiti 
funkcije vseh državnih organov in jih v celoti, uskladiti z družbenimi potrebami 
ter temu prilagoditi njihovp organizacijo in poslovanje. 

Glede prometnega omrežja je zbor mnenja, da ni adekvatnega povečanja 
zmogljivosti prometnega omrežja glede na pospešeno naraščanje zmogljivosti 
luke Koper, kar je tudi razvidno^ iz 3. odstavka na strani 106 v poglavju »Pro- 
metne dejavnosti,«. 

Interesi nadaljnjega razvoja gospodarstva nedvomno nujno zahtevajo, da 
se že v tem planskem obdobju prične z izgradnjo sistema hitrih in razbremenil- 
nih cest, ker imajo izreden pomen za nadaljnji razvoj celotnega gospodarstva 
Slovenije, ki pa ne zmore samostojnega financiranja. Zato je potrebno podpreti 
pobude za najetje inozemskih posojil. Republiške organizacije pa morajo v 
sodelovanju s strokovnimi organizacijami v čimkrajšem možnem času izdelati 
dokumentacijo. Na 70. strani naj se četrti odstavek 3. točke poglavja »Prometno 
omrežje« zato popravi tako', da se namesto besedi »pospešile izdelavo« vstavita 
besedi »pospešeno izdelane«. 

Drugi odstavek 2. točke na strani 69 pa naj se popravi, ker nova proga 
Koper—Prešnica ne bo razbremenila ceste Koper—Herpelje zaradi sočasnega 
povečanja prometa v luki Koper. 

Organizacij sko-politični zbor predlaga Republiškemu in Gospodarskemu 
zboru, da predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970 
sprejmeta ter pri tem upoštevata tudi to mnenje.« 

Predsednik Janez Hočevar: 2eli, še kdo razpravlj ati o predlogu tega 
mnenja? Kdo želi besedo? Besedo ima Franc Svetelj. 

Franc Svetelj : Predlagam, da se v četrtem odstavku predloga mnenja, 
kjer je govor o- krajevnih skupnostih, izpusti stavek »v praksi še vedno ni 
povsem jasen položaj krajevnih skupnosti«. Razprava o krajevnih skupnostih je 
na prejšnji seji našega zbora pokazala, da to ni osnovni ozsiroma glavni vzrok za 
stagnacijo krajevnih skupnosti. Menim pa, da bi morali bolj poudariti odgovor- 
nost občinskih skupščin za ustvarjanje ugodnejših pogojev za razvoj krajevnih 
skupnosti. 
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Torej predlagam, da bi omenjeni vmesni stavek črtali tako, da bi se ostalo 
besedilo stavka glasilo: »Iz ugotovitve razprave o krajevnih skupnostih, ki je 
bila decembra 1966, pa izhaja, da postajajo krajevne skupnosti neobhodni del 
našega samoupravnega sistema.« Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Zaklju- 
čujem razpravo. 

Za sprejem družbenega plana sta pristojna Republiški in Gospodarski zbor, 
zaradi česar naš zbor o njem le razpravlja in daje svoje mnenje. 'Iz poročila 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov izhaja, da je predlagatelj 
že upošteval naše pripombe in predloge v besedilu predloga družbenega plana, 
zaradi česar mislim, da lahko sprejmemo mnenje, v katerem priporočamo pri- 
stojnima zboroma, da predlog plana sprejmeta. 

Dajem predlog mnenja na glasovanje, -upoštevajoč popravek, ki ga je 
predložil Franc Svetelj. Kdor je za predlog mnenja, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) *Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel mnenje, s katerim priporoča Repu- 
bliškemu in Gospodarskemu zboru, da predlog družbenega plana sprejmeta. 

Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.05 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka O' delnem finančnem 
programu za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Predlagatelj je za svojega predstavnika določil Sveta Kobala, republiškega 
sekretarja za gospodarstvo, katerega prosim za ustno obrazložitev. 

Sveto K o b a 1: Sklicujem se na pismeno utemeljitev! 

Predsednik Janez Hočevar: Predlog odloka je obravnaval tudi naš 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki je za svojega poroče- 
valca določil Braneta Vipotnika. Zeli morda besedo? (Ne.) Zakonodajno-pravna 
komisija? (Tudi ne.) Zeli kdo razpravljati,? (Ne javi se nihče.) 

Predlog odloka o delnem finančnem programu za financiranje projektiranja 
novih cestnih oddelkov dajem na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za posojilo, ki, bo v letu 1967 
uporabljeno za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov. 

Predlog sklepa je Skupščini predložil Izvršni svet. Prosim predstavnika 
Izvršnega sveta, Sveta Kobala, da da ustno obrazložitev, če to želi? (Ne želi.) 
Ali želi besedo Brane Vipotnik, poročevalec odbora? (Tudi ne.) Zakonodajno- 
pravna komisija? (Tudi ne.) 
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Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Predlog sklepa dajem na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim 

dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa o prevzemu poroštva 
za posojilo, ki bo v letu 1967 uporabljeno za financiranje projektiranja novih 
cestnih odsekov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo In 
sklepanje o predlogu odloka o programu za financiranje regionalnega prostor- 
skega planiranja SR Slovenije za leto 1967, ki ga je Skupščini predložil Izvršni 
svet. 

Za svojega predstavnika je predlagatelj določil Ermina Kržičnika, repu- 
bliškega sekretarja za urbanizem. Prosim ga, da predlog odloka še ustno 
obrazloži. 

Ermin Kržičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naj mi bo dovoljeno čisto na kratko obrazložiti predlog tega odloka. 

Najprej bi rad opozoril, da je ta odlok v časovnem neskladju s predlogom 
zakona o regionalnem planiranju, ki je prav sedaj pred Izvršnim svetom in 
bo obravnavan na naslednjem zasedanju te skupščine. Ta odlok je namreč tesno 
povezan s predlogom navedenega zakona, ki ga je Izvršni svet že dvakrat 
obravnaval, bil pa je obravnavan tudi z vsemi občinskimi skupščinami in raznimi 
strokovnjaki. V imenu vseh tistih, ki si prizadevajo uveljaviti smotrno gospo- 
darjenje s prostorom, racionalno urbanistično in zemljiško politiko ter smotrn 
regionalni razvoj v republiki, izražam zadovoljstvo, da se je republika, oziroma 
ta skupščina s svojimi odbori, s tolikšno odločnostjo zavzela za financiranje 
regionalnega planiranja v Sloveniji, kar je vzbudilo v drugih naših repu- 
blikah precej veliko zanimanje. Nadalje bi rad opozoril ta zbor, da je orga- 
nizacija dela, kakršna je predvidena v zvezi s financiranjem in z izdelavo 
samega regionalnega planiranja, najtežavnejši posel, ki ga bo treba izvesti 
ob najširšem sodelovanju z izdelovalci in koristniki teh dokumentov. Seda- 
nje stanje je namireč tako, da se ne glede na organizacijo dela kljub temu 
regionalno planira; na tem področju delajo najrazličnejše institucije od cest 
in železnic jdo vodnega gospodarstva, kmetijstva in gozdarstva, urbanizma 
in tako dalje; ta prizadevanja, ki so povsem parcialna, pa je treba povezati, v 
skupno fronto. Povezovanje izdelovalcev, raznih raziskovalnih institucij, zavo- 
dov za urbanizem in občin, bi se po našem predlogu odvijalo na podlagi kolek- 
tivne pogodbe, ki bi temeljila prav na sredstvih, ki so predmet tega odloka. 

Odbori in komisije Skupščine oziroma tega zbora so predlagali več amand- 
majev k predlogu odloka. Predlagatelj je te amandmaje v celoti sprejel in zato 
prosim zbor, da odlok skupno z amandmaji sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora Franca Sve- 
tino za izjavo o amandmajih. 

Franc Svetina: Tovariši poslanci! Mimo tega, kar ste prejeli z vabi- 
lom na današnjo sejo, želim opozoriti, da se prva sprememba nanaša na naslov, 
v katerem se črta letnica v celoti. 
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Sprejeli smo tudi amandma k 1. točki. V prvi vrsti se črta beseda »okvirno«. 
Poleg tega kaže, da je v 3. točki v 3. alinei redakcijska pomota. Besedilo alinee 
bi se moralo pravilno glasiti: »osnove vodnogospodarske ureditve« ne pa: »osnove 
vodnogospodarske ureditev«. 

Poleg tega sem bil obveščen, da je zakonodajno-pravna komisija obrav- 
navala tudi amandma, ki ga je sprejel naš začasni odbor skupaj z odborom za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov, in sicer k 8. točki. Zakonodajno- 
pravna komisija je naš amandma sprejela, vendar ga je nekoliko spremenila. 
Tu gre pravzaprav v bistvu zopet za redakcijsko spremembo, tako da bi se 
drugi odstavek 8. točke glasil takole: »Nosilci del posameznih nalog bodo po 
sprejetju finančnega programa izdelali podrobnejše finančne predračune z 
opisom obsega naloge ter z rokom dokončanja, in sicer na podlagi delovnega 
programa, ki ga za vsako leto potrdi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.« 

To besedilo, ki, ga je redigirala zakonodajno-pravna komisija, je vsebinsko 
identično z besedilom, ki ga je sprejel naš odbor. 

Mislim, da lahko ta odlok v predloženem besedilu sprejmemo. Naš odbor 
se posebej ni sestal, ker menim, da gre tukaj samo za redakcijske spremembe. 

Predlagam, da zbor predloženi akt sprejme. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli besedo še tovariš Marjan Jenko? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati o predlogu zakona? (Ne javi se 
nihče.) Predlog dajem na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo< 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o programu za 
financiranje regionalnega prostorskega planiranja Socialistične republike Slo- 
venije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o izvedbi ankete o porabi prebivalstva v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Rajka Kiauto, direktorja 
Zavoda SR Slovenije za statistiko, katerega prosim za ustno obrazložitev. 

R a j k o Kiauta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predložen vam je odlok o izvedbi ankete o porabi prebivalstva v SR Sloveniji, 
o katerem so razpravljali vsi pristojni odbori. Skupščine in sprejeli tudi nekaj 
amandmajev. V imenu predlagatelja naknadno spreminjam besedilo 1. člena 
tako, da se v njem besede »od 20. januarja do 31. marca 1967« nadomestijo z 
besedami »v prvi polovici leta 1967«. Tudi z vsemi drugimi spreminjevalnimi 
predlogi se Izvršni, svet strinja in predlaga, da predlog odloka sprejmete. 

Mislim, da je predlagatelj odbora v obrazložitvi dovolj pojasnil o potrebi 
in pomenu te ankete. Na kratko še dodajam, da je Izvršni svet že pred tremi 
leti o tem razpravljal in prišel do zaključka, da podatki, ki jih dajejo množične 
ankete — v naši .državi so bile od leta 1945 do danes izvedene tri, — niso repre- 
zentativni in niso uporabni za kakršnokoli globljo analizo stanja v naši repu- 
bliki. Prav take so tudi ankete, ki se opravljajo v zveznem okviru tudi v naši 
republiki, in zajemajo mesečno okrog 200 delavskih in uslužbenskih družin. 
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Izvršni svet je že takrat sklenil, da bi bilo zato potrebno v Sloveniji opra- 
viti širšo anketo, ki bi bila uporabna za globlje analize in različne ukrepe. 
Zato je formiral posebno skupino, v kateri so bili, predstavniki raznih repu- 
bliških sekretariatov kakor tudi republiškega odbora sindikatov, ekonomskega 
inštituta in drugi. Ta delovna skupina je dala Izvršnemu svetu konkretne pred- 
loge, nakar je Izvršni svet sprejel Stališče, da se študija poveri ekonomskemu 
inštitutu ter da se zato v primernem času izvede anketa. Ta anketa naj bi bila 
po prvotni zamisli že leta 1965. Ker pa je med tem prišlo do gospodarske in 
družbene reforme, se je ta anketa prenesla v sedanji čas. 

Potrebnost ankete je v obrazložitvi in tudi v tem mojem dodatnem pojasnilu 
dovolj utemeljena, zaradi česar predlagam, da odlok o izvedbi ankete z vsemi 
spreminjevalnimi predlogi oziroma amandmaji komisij in odborov ter z mojim 
današnjim dodatnim spreminjevalnim predlogom sprejmete. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora Cveta Pre- 
lovca za izjavo o amandmaju predlagatelja. 

Cveto Prelovec (iz klopi): Prosim za kratek odmor, da bi se odbor 
lahko sestal in proučil sedaj predloženi amandma. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam desetminutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Cveto Prelovec. 

Cveto Prelovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov je obravnaval amandma, ki ga je predlo- 
žil predstavnik predlagatelja. Z amandmajem se v 1. členu odloka besedilo 
»od 10. februarja do 10. aprila 1967« nadomesti, z besedilom »v prvi polovici 
leta 1967« zato, da bi se zavodu za statistiko omogočilo izvesti anketo v primer- 
nejšem roku glede na spomladanske volitve. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme amandma. 

Predsednik Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati o predlogu odloka? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvedbi ankete o 
porabi prebivalstva SR Slovenije. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Prvo poslansko' vprašanje je postavila poslanka Milka Jovan. 

Milka J O'van: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci,! 
Kot poslanka Organizacijsko-političnega zbora. Skupščine SR Slovenije uve- 
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ljavljam svojo pravico po 102. členu začasnega poslovnika Organizacij sko-poli- 
tičnega zbora in zastavljam Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednja 
vprašanja: 

Prvič, kaj je storil Izvršni svet, da bi sestavljalci zveznih predpisov, s 
katerimi se nalagajo delovnim organizacijam razni administrativni in evidenčni, 
postopki, ugotavljali, če so ti podatki dejansko potrebni, če niso že zajeti v 
obstoječih evidencah, kateri postopek je najbolj racionalen, kolikšni so stroški 
na novo uvedene evidence v delovnih organizacijah in pri organih, ki jo obdelu- 
jejo ter v kasnejšem razmerju so stroški s pričakovanim finančnim ali dru- 
gačnim učinkom? 

Drugič, kaj je storil Izvršni svet, da bi. se pri zveznih predpisih upoštevala 
ekonomika takrat, ko delovne in druge organizacije že vnaprej opozarjajo na 
pomanjkljivosti v osnutkih predpisov? 

Tretjič, ali Izvršni svet lahko pripomore k temu, da bi bih poslanci pred 
sprejemanjem zveznih predpisov objektivno informirani o vseh prejetih ugovo- 
rih in pripombah delovnih organizacij? 

Četrtič, kdo je kriv, da se ne upoštevajo upravičeni predlogi in pripombe, 
ko gre za sprejemanje predpisov, ki nasprotujejo načelom gospodarske reforme? 

Dovolite mi, da v kratkem obrazložim razloge, zaradi katerih postavljam 
ta vprašanja. 

Priporočila Organizacij skoMpolitičnega zbora v zvezi z odvečnimi evidencami 
in potrdili nimajo, kot se kaže v praksi, pravega učinka, čeprav gospodarska 
reforma terja od delovnih organizacij, zlasti pa od podjetij, da vsestransko 
iščejo racionalnejše metode dela. Temeljni zakon o evidencah na področju dela 
je predpisal vrsto evidenc. Pravilnik o evidencah na področju dela, ki. je izdelan 
na podlagi navedenega zakona, pa je predpisal vrsto zapletenih obrazcev za te 
evidence. Za primer navajam obrazec R-l. To je potrdilo o osebnem dohodku 
in času zavarovalne dobe, ki ga morajo delovne organizacije poslati za vsakega 
zavarovanca posebej pristojnemu komunalnemu zavodu za socialno zavarovanje 
do 30. aprila za preteklo' koledarsko leto. Potrdilo ni prirejeno za strojno obde- 
lavo, zbiranje in vpisovanje podatkov za posameznega delavca pa traja od 
30 minut pa do tri ure, kar je odvisno od različnih obdobij zaposlitve in od 
večkratnih bolezni. Vprašujem se, zakaj zbira komunalni zavod za socialno 
zavarovanje taka potrdila za vsakega delavca 40 let oziroma za -delavko 35 let, 
ko bi te podatke lahko sam izbral iz drugih obrazcev, ki jih dobiva in je nera- 
zumljivo, zakaj so dvojni podatki potrebni. Če želimo reorganizirati službo 
socialnega zavarovanja, ie treba poiskati rezerve prav na tem področju. Obsežne 
evidence ne predstavljajo velikega stroška samo za delovne organizacije, ki jih 
morajo sestavljati, pač pa tudi. za zavode za socialno zavarovanje, ki te evidence 
obdelujejo. Če pa jih ne obdelujejo, se vprašam, čemu so potem sploh potrebne. 

Pred reorganizacijo socialnega zavarovanja bi bilo treba proučiti, katere 
evidence so neizogibne, vse ostale pa takoj odpraviti. To bi koristilo delovnim 
organizacijam, ki. ne bi imeli stroškov za sestavo teh evidenc, ter zavodom za 
socialno zavarovanje in zavarovancem, ker bi prihranjena sredstva koristneje 
porabili. 

Podoben problem predstavljajo spremembe predpisov o otroškem dodatku, 
ker bodo prav tako potrebne zapletene evidence, ki bodo verjetno zahtevale več 
sredstev, kot bo znašal prihranek pri ukinitvi otroških dodatkov zaradi strožjih 
kriterijev. 
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Določbe temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki se nanašajo 
na uvedbo dodatnih prispevkov, bodo najbrž terjale ob sedanjem sistemu evi- 
denc in knjigovodske tehnike mnogo dodatnega dela in novih stroškov. 

Zato menim, da so vprašanja, ki sem jih postavila, umestna. Probleme, 
ki jih zadevajo, bo treba nujno urediti v korist delovnih organizacij in tudi 
zavarovancev. 

Predsednik Janez Hočevar: Drugo vprašanje bo zastavil poslanec 
Vladimir Birsa. 

Vladimir Birsa: Tovariš predsednik, prosim, da mi odgovorni organ 
odgovori na spodaj postavljeno vprašanje. 

Državljani, ki so prestopili državno mejo zjutraj dne 27. 1. 1967 na prehodu 
Rožna dolina v Novi Gorici, so vprašali službujoče carinike, če so že v veljavi 
spremembe zakona o zveznem prometnem davku, in o carini, ki so bile po 
hitrem postopku sprejete v Zvezni skupščin dne 26. 1. 1967 in objavljene istega 
dne v televizijskem dnevniku ob 20. uri. 

Na to vprašanje so cariniki odgovorili, da ni nič novega in da še niso 
prejeli nikakršnih navodil v zvezi s temi spremembami. Vendar pa se je v 
roku nekaj ur položaj spremenil. Državljani, ki, so se vrnili skozi omenjeni 
prehod do 12.30, so za uvoženo blago prejeli carinsko deklaracijo po stari 
carinski tarifi, tisti pa, ki so se vrnili po tej uri, so prejeli deklaracijo po novi 
carinski, tarifi s pripombo, da bodo tistim, ki so blago ocarinili po starem 
postopku, poslali naknadni račun za razliko. 

Iz tega izhaja, da so bile izjave službujočih carinikov zapeljive in neuradne, 
kar pa je pri prizadetih državljanih vzbudilo veliko in neprijetno negodo- 
vanje. Menim, da so bili odgovorni organi v tem primeru prepočasni pri uva- 
janju sprejetih sprememb. Naj omenim, da je uprava carine v Novi Gorici 
prejela uradno obvestilo o spremembah zveznega zakona o prometnem davku in 
carini šele ob 12.30 dne 27. 1. 1967 in tako šele takrat začela cariniti po novem. 
Kot že rečeno, veliko število prizadetih ljudi negoduje in prosim za odgovor, 
da bom n.a svojem območju lahko zadevo pravilno pojasnil. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta 
odgovori na postavljena vprašanja že na tej seji. 

Mirko Zlender: Izvršni svet bo odgovoril na prihodnji seji. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! 'S tem je dnevni, red današnje 
seje izčrpan. 

Prihodnja seja bo proti koncu februarja, na njej pa bomo obravnavali še 
nekatere finančne zakone. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 11.25.) 
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38. seja 

(23. februarja 1967) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišioe in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 38. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Borut Bohte, Silva Cer jak, Fran- 
čiška Hribar, inž. Marija Zupančič-Vičar, Brane Vipotnik, Tone Kropušek in 
Aleksander Ziccardi. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 

Mirko Zlender, inž. Viktor Kotnik, Sveto Kobal, Tomo Martelanc, Jože Tepina, 
Janez Smidovnik in Bogdan Camjko. 

Za današjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 37. seje zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu Zakona o spremembah zakona o 

prispevkih in davkih občanov; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu, zakona o> spremembah in dopolnitvah 

zakona o uvedbi In stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije 

(republiškem proračunu) za leto 1967; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sred- 

stev občinam; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o 

republiškem davku od prometa blaga na drobno; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uporabi sredstev iz dodat- 

nega davka od prometa blaga na drobno v letu 1967; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prispevku Socialistične 

republike Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov; 
9. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o razdelitvi deviz za potrebe 

SR Slovenije v letu 1967; 
10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o izter- 

jevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdrav- 
stvene storitve; 
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11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona, o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin; 

12. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah poslancev 'Skupščine SR Slovenije; 

13. 'poslanska vprašanja; 
14. potrditev imenovanja začasnega odbora. 
Predlog dnevnega reda, ki, ste ga prejeli s sklicem, tako razširjam z novo 

14. točko. Ali ima morda kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 37. seje našega zbora. Ali ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Ne javi 
nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik 37. seje sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o spremembah zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Ker imamo zatem na dnevnem redu še štiri zakone, ki po svoji vsebini 
predstavljajo smiselno celoto, predlagam, da obravnavamo vse te predloge 
zakonov skupno,, in to: predlog zakona o spremembah zakona o prispevkih in 
davkih občanov, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks; predlog zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1967; predlog zakona o določitvi dopolnilnih sredstev 
občinam in predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku od prometa 
blaga na drobno, ki, jih je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V smislu 159. člena ustave SR Slovenije in 37. člena začasnega poslovnika 
Organizacijsko^političnega zbora predlagam, da poslušamo obrazložitev pred- 
stavnika Izvršnega sveta k vsem navedenim zakonskim predlogom skupno z 
Republiškim zborom, ki prav tako zaseda danes v veliki dvorani naše skupščine. 
Ali se strijijate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Prosim vse poslance, da gredo takoj v veliko dvorano, kjer bo skupna seja 
z Republiškim zborom. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10. uri.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo sejo Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora. Slišali smo ekspoze predstavnika Izvršnega sveta o proračunskih 
zakonih. 

Prehajamo na obravnavo posameznih zakonskih predlogov. 
Predlog zakona o spremembah zakona o prispevkih in davkih občanov je 

obravnaval začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno^ 
političnih skupnosti in proračunske potrošnje. Njegovo poročilo ste že prejeli. 
Za poročevalca je odbor določil poslanca Ivana Raua. Pfosim ga, da še ustno 
obrazloži stališče odbora, pri čemer naj da izjavo o amandmajih zakonodajno- 
pravne komisije. Ker je imel odbor sejo danes zjutraj, vam tudi nismo mogli 
posredovati dodatnega pismenega poročila glede amandmajev, ki jih je predlagal 
odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora k 1. in 2. točki 
7. člena ter k 12., 13., 23. in 36. členu. 

Prosim poročevalca, da pojasni stališče odbora. Besedo ima tovariš Ivan Rau. 

Ivan Rau: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Odbor 
za proučitev delovanja sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti in 
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proračunske 'potrošnje je obravnaval predlog zakona o spremembah zakona o 
prispevkih in davkih občanov na svoji seji dne 9. februarja in danes. Pismeno 
poročilo' o prvi, seji ste prejeli skupaj s sklicem. 

Odbor je v načelni in podrobni obravnavi ugotovil, da je predlog zakona 
skrbno sestavljen in da so v njem upoštevane pripombe občinskih skupščin, ki 
so bile zelo zainteresirane za nekatere spremembe in dopolnitve dosedanjega 
republiškega zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Na svoji današnji seji je odbor obravnaval amandmaje odbora za družbeni 
plan, finance in proračun Republiškega zbora, in sicer: 

— K 7. členu: v tretji vrsti 1. točke se znesek 200 000 novih dinarjev nado- 
mesti z zneskom 300 000 novih dinarjev. V drugi vrsti 2. točke se znesek 
25 000 novih dinarjev nadomesti z zneskom 30 000 novih dinarjev. 

— K 12. členu: v tretji vrsti se črtajo besede: »lesa, določenega za posek« 
in se nadomestijo z besedama »posekanega lesa«. 

—1 K 13. členu: na koncu besedila se doda nov odstavek, ki se glasi »Občin- 
ske skupščine naj z ustrezno davčno politiko davčnih olajšav stimulirajo vla- 
ganja kmetijskih proizvajalcev v intenzivne dolgoletne nasade, rečne meliora- 
cije in modernizacijo gospodarskih poslopij«. 

— K 23. členu: v šesti vrsti se beseda »vzporedno« nadomesti z besedo 
»(postransko 

—• Za 36. členom se doda nov 36. a člen, ki se glasi: »V 110. členu se črta 
druga točka.« 

Izvršni, svet je s svojim dopisom z dne 17. februarja 1967, katerega ste 
prejeli danes, sporočil stališče do posameznih amandmajev. Po tem sporočilu 
Izvršni svet ne sprejema amandmajev k 7., 12. in 13. členu, sprejema pa 
amandma, po katerem naj se črta druga točka 110. člena zakona, ki je vikend 
hišice oproščala davka od stavb. 

Predstavnik Izvršnega sveta je na današnji seji odbora svoje soglasje k 
amandmajem umaknil ter predlaga, da se druga točka 110. člena zakona o> pri- 
spevkih in davkih občanov ne spremeni. Amandma k 23. členu pa je redakcij- 
skega značaja. 

Odbor se je s stališči predstavnika Izvršnega sveta strinjal. Odbor za 
družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je zato amadmaje k 
7., 12. in 13. členu in novi 36.a člen, s katerim naj se črta druga točka 110. člena 
zakona o prispevkih in davkih občanov, na današnji seji umaknil. Glede 
slednjega amandmaja odbor tudi soglaša z mnenjem Gospodarskega zbora, ki 
ugotavlja, da se po sprejemu republiškega zakona o prispevkih in davkih 
občanov niso spremenili pogoji in razlogi, ki bi terjali drugačno stališče vikend 
hišic, katere naj bi, sedaj obdavčili. V zvezi s tem odbor sprejema tudi ostale 
razloge, ki so navedeni v mnenju Gospodarskega zbora, zlasti o stabilizaciji 
pogojev gospodarjenja in s tem zagotovljene pravne varnosti in podobno. 

Odbor sprejema amandmaje izvršnega sveta k 2. točki 7. člena, in sicer, da 
se besedi »čistega dohodka« nadomestita z besedama »prispevne osnovne«; 
k 16. členu, v katerem se v drugem odstavku za besedami »v zakup občanu« 
dodajo besede »če je dano v zakup delovni organizaciji za čas do treh let v 
izkoriščanje za kmetijsko proizvodnjo«; ter k 18. členu, kjer se spremeni bese- 
dilo člena tako, da se glasi »Prispevek od obrtnih dejavnosti plačujejo tudi 
osebe, ki imajo od izkoriščanja zemljišč v druge nekmetijske namene (kopanje 
peska, gramoza in kamna, žganje opeke, apna, oglja itd.) po odbitku stroškov 
več kot 2000 novih dinarjev letnega dohodka.« 



38. seja 337 

Odbor se tudi strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k na- 
slovu in k 44. členu zakonskega predloga. 

Organizacij sko-poh tirnemu zboru predlagam, da predlog zakona o spre- 
membah zakona o prispevkih in davkih občanov sprejme z amandmaji, ki 
jih je sprejel odbor in sem jih pravkar obravnaval. 

Predsednik Janez Hočevar: Zakonski predlog je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisija, katere poročilo in dodatno poročilo ste prejeli. 
Zeli morda predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik 
Izvršnega sveta? (Ne želi,.) 

Besedo ima Jolanda Kos. 

Jolanda Kos: Tovarišice in tovariši poslanci.! Na podlagi našega po- 
slovnika predlagam amandma k 42. členu zakona o spremembah zakona o 
prispevkih in davkih občanov. Ta člen določa naslednje: »Krajevni samopri- 
spevek se lahko predpiše, oe je za to glasovala večina vseh vpisanih volivcev 
iz tistega območja, za katero naj bi. se krajevni samoprispevek uvedel.« Ta 
člen naj se v celoti črta in temu ustrezno spremene številke vseh naslednjih 
členov zakona. 

Svoj amandma utemeljujem takole: 
Celotno besedilo 42. člena je v nasprotju s 3. odstavkom 112. člena ustave 

SR Slovenije, ki se glasi: »Predlog, o katerem se glasuje na referendumu, je 
sprejet, če je glasovala zanj večina volivcev, ki so glasovali.« Osebno se vedno 
zavzemam in se bom, da manjšina ne more nalagati katerekoli obveznosti večini. 
Vendar ne moremo in ne smemo mimo določil ustave. Doslej razpisani refe- 
rendumi in sprejete odločitve so slonele na določilih 112. člena ustave in jih 
ne moremo spreminjati, zlasti, ne za nazaj. Torej je nujno določila za dejansko 
demokratično odločanje čimprej uresničiti v ustavi SR Slovenije in potem v 
tem konkretnem in v ostalih zakonih. Resnično so zbori volivcev doslej ob 
precej dvomljivi prisotnosti, volivcev odločali o obveznostih, vendar menim, da 
je treba to področje najprej urediti v ustavi in potem šele v ostalih zakonskih 
predpisih. 

Predsednik Janez Hočevar: Slišali smo amandma tovarišice Jolande 
Kosove. Zeli besedo tovariš Rau? 

Ivan Rau (iz klopi): Osebno se z amandmajem strinjam, vendar pa 
nimam stališča odbora, zato prosim za prekinitev seje. Odloči naj predsednik 
odbora. 

Marjan Jenko: Jaz sem že pred zasedanjem zvedel za ta amandma 
in sem se o njem posvetoval z nekaterimi člani zakonodajno-pravne komisije, 
Ugotovili smo, da se 42. člen pravzaprav ne nanaša na referendum. Ta določba 
samo ureja vprašanje potrebe večine za sklep o uvedbi, krajevnega samopri- 
spevka. Sklep je lahko sprejet samo takrat, kadar je glasovala večina vseh 
vpisanih volivcev. To se pravi, če je večina vpisanih volivcev glasovala za 
samoprispevek, se ta navede — pri tem pa ne gre za referendum. Če pa ob- 
činska skupščina sprejme sklep, da se o krajevnem samoprispevku odloča z 
referendumom, pa veljajo pravila referenduma. Prav zdaj se pripravlja repu- 
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bliski zakon o referendumu, ki bo v najkrajšem času predložen Skupščini. Ta 
zakon bo urejeval vsa vprašanja v zvezi 2 referendumom. 

Zato menim, da je amandma tovarišice Jolande Kos neumesten, kajti 
42. člen se ne nanaša na referendum. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Ivan Rau. 

Ivan Rau: Drugi odstavek 134. člena zakona o prispevkih in davkih 
občanov določa dvojni način uvajanja krajevnega samoprispevka in sicer na 
podlagi sklepov zborov volivcev ali pa z referendumom. To pomeni, da se novi 
3. odstavek nanaša na prvo obliko uvajanja krajevnega samoprispevka, se pravi, 
na uvedbo krajevnega samoprispevka po zborih volivcev. Ker je bilo tudi že 
sproženo vprašanje ustavnosti te določbe v republiškem' zakonu, misli,m, da 
odbor amandmaja, ki ga je predlagala tovarišica in ki se nanaša na drugo 
obliko uvajanja krajevnega samoprispevka, ne bi mogel sprejeti. Jaz sem 
namreč prej spregledal določbe v drugem odstavku 134. člena, kjer gre za dve 
obliki uvajanja krajevnega samoprispevka, na zborih volivcev in z referendu- 
mom. Zakona o referendumu pa res še nimamo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta 
Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši! Verjetno je treba ponoviti 
samo to, "kar je povedal tovariš Rau. V tem primeru gre za način odločanja 
o krajevnem samoprispevku po zborih volivcev. V zveznem temeljnem zakonu 
je v tej zvezi rečeno, da republika določi kvorum, ki je potreben za veljavno 
sklepanje zborov volivcev na prostoru, za katerega se naj uvede krajevni samo- 
prispevek. 

Znano je, da se je ustavno sodišče zaradi pomanjkanja takega določila 
zaletelo v sedanje občinske odloke, pa tudi v republiški zakon, ki tega kvoruma 
ni določal. Da se ta stvar popravi in spravi v sklad s pravno ureditvijo, je prišlo 
do predloga določbe 42. člena, po kateri je krajevni samoprispevek pravno 
veljaven, le če zanj glasuje večina vseh vpisanih volivcev iz tistega območja, 
za katerega se krajevni samoprispevek uvaja. 

Mislim, da je tu prišlo do pomote s strani tovarišice Jolande Kos, ker ne 
gre za referendum, temveč za zbore volivcev. 

Ko je Izvršni svet razpravljal z občinami o predlogu tega zakona, so občine 
izrazile bojazen, da zbori volivcev ne bodo sklepčni, vendar pa zato ne moremo 
menjati tega stališča, s katerim soglaša tudi organizacija Socialistične zveze 
oziroma njen glavni odbor. Sicer pa bodo občinske skupščine lahko odločile, 
da se bo krajevni samoprispevek uvedel z referendumom, če zbori volivcev ne 
bi bili sklepčni. 

Kot predstavnik Izvršnega sveta vztrajam pri tem, kar je predloženo in se 
izrekam proti amandmaju. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali se tovarišica Jolanda Kos strinja 
z obrazložitvijo? 

Jolanda Kos (iz klopi): Se strinjam, vendar menim, da v bodoče pri 
urejanju tako pomembnih vprašanj z zakoni ne more biti dvoje smeri. 
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Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na glasovanje o zakonskem 
predlogu v celoti. Kdor je za predlog zakona o spremembah zakona o prispevkih 
in davkih občanov z amandmaji, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel zakon o spremembah zakona o 
prispevkih in davkih občanov. 

Naslednji zakonski predlog je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Zakonski predlog je obravnaval začasni odbor za proučitev delovanja 
sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje, 
katerega poročilo ste prejeli. Poročevalec odbora je poslanec Evgen Golja, kate- 
rega prosim za stališče o amandmaju zakonodajno-pravne komisije, ki je pred- 
lagala spremembo naslova. 

Evgen Golja: Tovarišice in tovariši poslanci! Začasni odbor za pro- 
učitev delovanja sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti in prora- 

- čunske potrošnje je na seji, ki jo je imel danes, obravnaval amandma 
zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Zakonodajno-pravna komisija je predlagala, da se spremeni naslov zakona 
tako, da se besedilo »o spremembah in dopolnitvah« nadomesti z besedami 
»o spremembi.«. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 
tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

S to spremembo, ki je redakcijskega pomena, se je strinjal tudi naš 
začasni odbor. V imenu odbora predlagam zboru, da amandma sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! Ker ni nihče prosil za besedo, 
dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških prispevkov, davkov in taks na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo' roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
Prehajamo na razpravo o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (repu- 

bliškem proračunu) za leto 1967. 
Zakonski predlog je obravnaval začasni odbor za proučitev delovanja si- 

stema financiranja družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje, ki 
je za poročevalca določil poslanca Ivana Raua. Poročevalca prosim, da stališče 
odbora še ustno obrazloži, ter da se posebej izjavi o amandmajih zakonodajno- 
pravne komisije k 6., 7., 10. in 14. členu, ki jih je predstavnik Izvršnega sveta 
že sprejel. Začasni odbor je na današnji jutranji seji ponovno obravnaval ta 
zakonski, predlog tudi v zvezi z amandmajem odbora za družbeni plan, finance 
in proračun Republiškega zbora k 1. členu in amandma poslanca Toneta Flor- 
jančiča prav tako k 1. členu. Ker vam nismo mogli poslati pismenega poročila, 
prosim poročevalca, da pojasni stališče odbora tudi glede navedenih amandma- 
jev. Končno prosim poročevalca tudi za stališče odbora o zahtevah Združenega 
železniškega transportnega podjetja Ljubljana, občinskega komiteja Zveze mla- 
dine Sežana in izvršnega odbora Počitniške zveze Slovenije, ki so jih naslovili 
na naš zbor v zvezi z regresom za dijaške vozovnice in ekskurzije ter o zahtevi 
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arhiva Slovenije za povečanje sredstev, prav tako pa tudi o zahtevi Zavoda za 
slušno prizadeto mladino. 

Ivan R a u : Odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno- 
političnih skupnosti in proračunske potrošnje je predlog zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1967 obravnaval na svoji seji -dne 9. februarja 1967 in na 
današnji seji. Poročilo k predlogu tega zakona ste že prejeli skupaj s sklicem. 

Odbor je ugotovil, 'da so osnovna izhodišča, na katerih temelji letošnji re- 
publiški proračun, pravilna, ter da je ocena dohodkov in njihova razporeditev 
v skladu z možnostmi, ki jih ima republika v sedanjem precej težkem finančnem 
položaju. Glede sredstev, ki so zagotovljena republiškim organom za redno de- 
javnost in za posebne namene, je odbor ugotovil, da iz obrazložitve k zakon- 
skemu predlogu nikjer ni razvidno, da so organom sredstva dodeljena na pod- 
lagi predloženih in po Izvršnem svetu ocenjenih programov dela. Odbor je bil 
tudi informiran, da nekateri republiški upravni organi sploh niso predložili 
programov dela z izgovorom, da upravnega dela ni moč meriti oziroma, da še 
nihče ni izračunal cene za upravno delo-. Odbor je pri obravnavi sredstev, ki so 
predvidena za republiško upravo, pogrešal tudi pregled kadrovske zasedbe v 
teh organih in podatke o njihovi kvalifikacijski strukturi. To bi omogočalo 
jasnejši vpogled v dejansko stanje in odboru dalo možnost, da bi vsaj v grobem 
ocenil utemeljenost sredstev, ki so v proračunu dodeljena republiškim organom. 
Zato odbor ni mogel oceniti, ali so v primerjavi s potrošnjo v letu 1966 za 2 %> 
višja sredstva za redno dejavnost zadostna, da bo republiška uprava lahko 
pravočasno in kvalitetno opravljala svoje naloge. 

Iz obrazložitve zakonskega predloga izhaja, da bo- Izvršni svet v kratkem 
poročal našemu zboru o ukrepih za izboljšanje delovanja in bolj smotrno orga- 
nizacijo republiških organov. Odbor je bil glede nadaljnjega zniževanja števila 
delavcev v republiških organih mnenja, da to zniževanje ne sme iti na škodo 
kvalitete in ekspeditivnosti delovanja republiške uprave. Vsako površno ocenje- 
vanje vloge in mesta uprave v sklopu skupščinskega mehanizma lahko samo 
škoduje, ne pa koristi. 

Odbor se je strinjal s predvidenim povečanjem sredstev za povečanje oseb- 
nih dohodkov milice za 16 °/o. Saj je ugotovljeno', da prav nezadostna materi- 
alna spodbuda otežkoča kadrovanje mladine v vrste miličnikov. 

Odbor je prav tako ugodno ocenil prizadevanja, da se sredstva za dejavnost 
družbeno-političnih organizacij in društev v republiškem proračunu ne povečajo 
in ostanejo enaka kot v letu 1966. 

Na svoji današnji seji je odbor obravnaval amandma k 1. členu, ki ga je 
sprejel odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, in 
sicer: razporejeni dohodki v znesku 514 098 440 dinarjev se zvišajo na 514 168 440 
din. Nerazporejeni dohodki, tekoča proračunska rezerva v znesku 5 milijonov 
dinarjev se znižajo na 4 930 000 dinarjev. Hkrati s to spremembo se v bilanci 
dohodkov in splošnega razporeda dohodkov po predlogu republiškega proračuna 
za leto 1967 v tabeli B splošni razpored dohodkov, znesek v razporedni pod- 
skupini 0332, namenjen za socialno varstvo, spremeni tako, da se zviša od 
4 124 100 dinarjev na 4 194 100 din. V razporedni skupini: nerazporejeni dohodki, 
tekoča proračunska rezerva pa znesek 5 milijonov zniža na 4 930 000 dinarjev. 

Odbor tega amandmaja ni sprejel in se strinja z utemeljitvijo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki odklanja amandma zato, ker ima republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo možnost, da predlaga Izvršnemu 
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svetu Skupščine SR Slovenije dodelitev sredstev iz postavke: osrednje proslave, 
kongresi in druge akcije. 

Amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 6., 7., 10. in 14. členu odbor 
sprejema. Prav tako pa se je z njimi strinjal tudi predstavnik Izvršnega sveta 
in so postali sestavni, del zakonskega predloga. 

Odbor se strinja z dopolnitvami in spremembo 12. člena predloga zakona, ki 
jih je predlagal predlagatelj, to je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Poslanec Tone Florjančič je poslal pismeni amandma k 1. členu zakon- 
skega predloga, ki je bil danes dostavljen vsem poslancem. Odbor je o tem- 
amandmaju razpravljal danes ter ga odklanja iz razlogov, ki jih je navedel 
predstavnik Izvršnega sveta v svoji obrazložitvi in sicer predvsem zato, ker 
še ni bil sprejet ustrezni odlok o finančnem programu, kakor tudi zato, ker 
je predstavnik Izvršnega sveta obljubil, da se bodo sredstva za dokončanje 
adaptacije Deškega vzgajališča v Zgornjem Logatcu lahko dodelila iz neraz- 
porejenih sredstev oziroma proračunske rezerve takoj po sprejemu finančnega 
programa. To pa je prav taka rešitev kot jo predlaga poslanec Tone Flor- 
jančič. 

Odbor je na svoji današnji seji obravnaval tudi vlogo Združenega želez- 
niškega transportnega podjetja v Ljubljani, vlogo Zavoda za usposabljanje 
slušno in govorno prizadetih v Ljubljani, vlogo Občinskega komiteja ZMS 
Sežana, vlogo izvršnega odbora Počitniške zveze Slovenije in vlogo Arhiva 
SR Slovenije. 

Odbor je ugotovil, da bo' moral o vlogi Združenega železniškega transport- 
nega podjetja v Ljubljani, in sicer glede zahtevka 341 milijonov starih dinarjev, 
razpravljati Izvršni svet, ker odboru ni znano, kako se je obračunavala razlika, 
ki naj se sedaj krije iz proračuna, prav tako< pa odboru ni znan dogovor med 
ZZTP Ljubljana in Izvršnim svetom, ki se v vlogi omenja. Znani tudi niso 
dogovorjeni obroki za regresiranje prometa na nerentabilnih progah na ob- 
močju SR Slovenije. 

Glede vloge zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljub- 
ljani odbor meni, da je treba vlogo predložiti republiškemu sekretariatu za 
finance oziroma republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo, ki naj vlogo 
obravnavata kot pristojna upravna organa ter po potrebi predložita Skupščini 
predlog finančnega programa, ki glede tega zavoda še ni sprejet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo moral proučiti in verjetno tudi 
reševati vprašanja popustov za otroke in mladino, na kar opozarjata vlogi ob- 
činskega komiteja ZM*S Sežana in izvršnega odbora Počitniške zveze Slovenije. 
Odbor nima možnosti, da bi, to vprašanje podrobneje proučeval. Zlasti ni mogel 
sklepati o tem, kje in kako zagotoviti potrebna sredstva, ker je očitno, da pri 
sedanji razporeditvi proračunskih sredstev, s katero se odbor strinja, za te na- 
mene sredstev ni mogoče zagotoviti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo moral proučiti tudi vlogo Arhiva 
SR Slovenije, kajti le-ta v svoji vlogi meni, da ga je potrebno v proračunu 
uvrstiti med zavode s področja kulture, ne pa med upravne organe. Arhiv SR 
Slovenije v svoji vlogi opozarja tudi na druge probleme, ki ne zadevajo nepo- 
sredno proračuna za leto 1967, so pa tako pomembni, da bo moral o njih raz- 
pravljati Izvršni svet in pristojni republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

V imenu odbora predlagam Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog 
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1967 sprejme z 
amandmaji zakonodajno-pravne komisije, ki jih je predstavnik Izvršnega sveta 
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že sprejel, kakor tudi z amandmaji predlagatelja k 12. členu zakona. Amandma 
k 1. členu odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora 
ter amandma poslanca Toneta Florjančiča pa naj se zavrneta iz že navedenih 
razlogov. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne želi.) Zeli govoriti predstavnik Izvršnega sveta? (Da.) 
Besedo ima Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši poslanci! Načetih je bila vrsta 
vprašanj, ki še niso rešena in na katera proračun konkretno ne odgovarja. 

Čeprav je bil amandma v zvezi z adaptacijo Deškega vzgajališča v Logatcu 
na odboru za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in na 
odboru Organizacijskopolitičnega zbora zavrnjen, menim, da je treba glede na 
razprave, ki so bile lani v tem zboru, povedati še naslednje: 

Ko je komisija Organizacijsko^političnega zbora ugotovila stanje zavoda 
v Logatcu, je priporočila Izvršnemu svetu, da zagotovi sredstva za financiranje 
nujnih adaptacij za funkcionalno usposobitev omenjenega zavoda. Prvotni pred- 
log ni bil preciziran kot finančni program, temveč se je le zahteval potreben 
denar za popravilo in adaptacijo zavoda v Logatcu. Ta denar je Izvršni svet 
v lanskem letu zagotovil. Pokazalo pa se je, da so potrebna še dodatna sredstva 
za dokončanje te adaptacije v znesku okrog 34 milijonov starih dinarjev. Izvršni 
svet stoji na stališču, ne da bi zanikal nujnost ureditve zavoda v Logatcu, da 
bi bilo treba finančni program, ki je bil pred kratkim predložen Izvršnemu 
svetu, na prvi prihodnji seji Izvršnega sveta obravnavati in ga predložiti Skup- 
ščini, Skupščina naj nato odloči o obsegu potrebnih del, pa tudi o sredstvih. 
Skratka, Izvršni svet ne oporeka utemeljenost te vloge, vendar pa meni, da je 
treba to vprašanje rešiti v rednem postopku tako, da se finančni program, ki 
je bil pred dnevi predložen Izvršnemu svetu, na Izvršnem svetu obravnava in 
nato pošlje v odločitev Skupščini. 

Glede pokrivanja izgub na nerentabilnih železniških progah je odbor zavzel 
odklonilno stališče do mnenja, ki ga je izrazil Gospodarski zbor, namreč da je 
treba v proračunu za ta namen zagotoviti nekaj nad 340 milijonov dinarjev. 
Izvršni svet se zaveda, da vprašanje kritja izgub na nerentabilnih progah še ni 
rešeno, vendar bo' treba zaradi višine zahtevnega zneska in zaradi obstoječih 
finančnih možnosti o tem še razpravljati z železnico in najti rešitev med letom. 
Jasno je, da glede na obseg proračunskih sredstev ni mogoče pričakovati, da 
bi se lahko izgube na nerentabilnih progah krile iz sredstev tekočega proračuna. 
Ker verjetno te možnosti ni, je treba to vprašanje proučevati z železnico in 
poskušati v teku letošnjega leta najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe 
strani. 

Glede vloge v zvezi z regresi za kolektivne prevoze mladine zavzema Iz- 
vršni svet pozitivno stališče, čeprav vloga ni bila sestavljena v obliki amand- 
maja. To vprašanje bo treba urediti s 1. aprilom letos, ker bo federacija 31. mar- 
ca prenehala plačevati ustrezne regrese. V tej zvezi bo potreben le dogovor 
Izvršnega sveta z združenim železniškim transportnim podjetjem o udeležbi 
obeh partnerjev glede regresiranja teh kolektivnih potovanj mladine. 

Izvršni svet bo predložil Skupščini poročilo o tem problemu z mnenjem, 
da bo verjetno treba za ta namen uporabiti ustrezen znesek iz proračunske 
rezerve. 



38. seja 343 

Končno naj omenim, da vlog, ki so bile naslovljene na Skupščino, Izvršni 
svet ni prejel. Menim, da je treba v takih primerih praviloma poslovati tako, 
da individualnih zahtev in vlog, ki nimajo značaja amandmaja, Skupščina ne 
bi sama obravnavala, temveč je treba take vloge odstopiti Izvršnemu svetu, ki 
ima možnost, da nujne zahteve rešuje s sredstvi iz proračunske rezerve. 

Predsednik Janez Hočevar: vSocialno-zdravstveni zbor, Prosvetno- 
kulturni in Gospodarski zbor Skupščine so tudi obravnavah predlog proračuna 
in so predložili našemu zboru mnenja, ki ste jih zjutraj dobili na klopi. 

Prosim za besedo podpredsednico Gospodarskega zbora Tatjano Menna, ki, 
želi mnenje Gospodarskega zbora ustno obrazložiti. Prosim! 

Tatjana Menna: Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 22. 2. 1967 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične repu- 
blike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967 in v zvezi s tem tudi 
predlog zakona o določitvi, dopolnilnih sredstev občinam, predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks, predlog zakona o spremembah zakona o prispevkih in davkih 
občanov, predlog zakona o dopolnitvah o republiškem davku od prometa blaga 
na drobno ter predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v 
letu 1967. 

Po razpravi o navedenih predlogih zakona na seji zbora in na seji odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov daje Gospodarski zbor na pod- 
lagi 160. člena ustave SR Slovenije naslednje mnenje: 

Predvidena celotna proračunska potrošnja v SR Sloveniji za leto 1967 je 
po mnenju zbora usklajena z okviri in načeli srednjeročnega plana družbenega 
razvoja republike ter se v glavnem prilagaja zahtevam gospodarske in družbene 
reforme. V primerjavi s prejšnjimi, leti so letošnja predvidevanja glede ustvar- 
janja dohodka republike mnogo realnejša, čeprav je po sodbi zbora predvideno 
10l0/o nominalno povečanje osebnih dohodkov nekoliko preoptimistično. Smotrna 
je tudi usmeritev v predlogu proračuna, da se predvsem urejajo obveznosti in 
zadolžitve republike iz prejšnjih let, čeprav ostaja pri tem še vrsta nerešenih 
vprašanj. 

Gospodarski zbor ugotavlja, da racionalne proračunske potrošnje, ki je 
usklajena z zahtevami reforme, ne moremo doseči samo z zmanjševanjemi sred- 
stev, temveč tudi z uresničevanjem enotnega in racionalnega koncepta razvoja 
posameznih služb v republiki. Od deklarativnih izjav je treba preiti h konkret- 
nim in odločnim ukrepom in uresničiti tak koncept nekaterih pomembnih druž- 
benih dejavnosti (šolstvo, kultura, znanstveno-raziskovalno delo, javna uprava in 
tako dalje), ki bo ustrezal dejanskim potrebam in materialnim možnostim repu- 
blike. S selektivno proračunsko potrošnjo lahko odločilno vplivamo na raciona- 
len razvoj posameznih dejavnosti in tako z istimi sredstvi dosežemo večji 
napredek in boljše rezultate. 

Reformni ukrepi se doslej uveljavljajo v glavnem samo na področju gospo- 
darstva, čeprav tudi tu nismo z uspehi povsem zadovoljni. Pri teh ukrepih 
pa ne gre samo za gospodarsko reformo, temveč mora ta reforma zajeti vsa 
področja. Prav republiški proračun pa je akt, ki bi moral odraziti reformna 
prizadevanja na negospodarskih področjih. 

Na vseh področjih je treba zaostriti kriterije za gospodarjenje s prora- 
čunskimi. sredstvi. To velja tudi za družbene organizacije. Družbeno-politične 
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organizacije, posebno pa vodilne družbeno-politične organizacije morajo biti 
vzor pri izvajanju reforme; zato bi si morale prizadevati, da z deprofesionali- 
zacijo kadrov in z modernejšim poslovanjem znižajo administrativne stroške. 
Zbor pa opozarja, da imajo vodilne družbene organizacije (Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Zveza mladine Slo- 
venije, Zveza sindikatov, Zveza društev prijateljev mladine) organizirane stro- 
kovne službe, ki pravzaprav opravljajo isto delo kot strokovne službe pri repu- 
bliških predstavniških, izvršilnih in upravnih organih. To povzroča večtirnost 
pri delu, iste podatke zbirajo po več linijah, mnogi že objavljeni podatki se 
ponovno razporejajo po drugih kriterijih in prilagajajo potrebam in željam 
vodstev ter organizacij, neusklajeno se pripravljajo družbene analize in na nji- 
hovi osnovi predlagajo ukrepi, in tako dalje. 

Vse delo strokovnih služb v republiki naj se uskladi in združi ter zmanjša 
število v teh organizacijah zaposlenih kadrov. Poleg tega zbor predlaga, naj 
se že končno prouči in določi z vidika smotrnosti, katere podatke so delovne 
organizacije dolžne dajati in katerim organom. Dajanje vseh ostalih podatkov, 
ki jih sedaj vsak dan zahtevajo razni organi, institucije in družbeno-politične 
organizacije in ki močno obremenjujejo delovne organizacije, pa naj delovne 
organizacije zaračunajo. 

V zvezi z omejevanjem proračunske potrošnje in racionalno uporabo pro- 
računskih sredstev zbor opozarja na dejstvo, ki ga ostro zavrača, da je namreč 
federacija letos precej povečala svoja sredstva, obenem pa prenesla vrsto ob- 
veznosti na republike in občine, ne da bi zanje v celoti zagotovila sredstva. 
Zbor meni, da je sicer pravilno, da federacija prenaša pristojnosti na republike 
in občine, vendar mora pri tem odstopiti ustrezen del sredstev. Zbor ugotavlja, 
da je sedanja delitev sredstev med federacijo', republiko in občinami ter pove- 
čevanje sredstev federacije nevzdržno in v popolnem nasprotju s prizadevanji 
delovnih kolektivov in ostalih družbenih činiteljev, da svojo potrošnjo uskladijo 
z materialnimi možnostmi. V prihodnje je treba glede teh vprašanj bolj odločno 
uveljaviti in zastopati ustavna načela, republiška stališča in zahteve reforme. 

Zbor ugotavlja, da obrazložitev k predlogu proračuna in njemu priloženih 
drugih aktov, predvsem pa obrazložitev predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 
poudarja možnost, da lahko občinske skupščine zajamejo vse vire dohodkov 
iz zasebnega sektorja in revidirajo tiste olajšave in oprostitve, ki naj bi bile 
v nekaterih občinah preobširne. Ta neprikrit poziv k stiskanju davčnega vijaka 
je po mnenju zbora gospodarsko in politično škodljiv in v nasprotju z napo- 
vedmi in stremljenji, ki jih želimo uresničiti s srednjeročnim planom razvoja 
do leta 1970. 

Zbor meni, da so takšna predvidevanja tudi. odraz določene miselnosti, da 
je zasebni sektor že toliko* konsolidiran, da ga lahko zopet občutno obdavčimo. 
In naprej, da naj rešujemo' finančne težave v federaciji in republiki predvsem 
z uvajanjem novih davščin in uveljavljanjem uravnilovke. 

Mnenja smo, da se od sprejema republiškega zakona o prispevkih in davkih 
občanov najprej niso spremenili pogoji in razlogi, ki bi na primer narekovali 
drugačno obravnavanje vikend hišic, ki naj bi jih sedaj obdavčili. Zbor se ne 
strinja z ugotovitvijo amandmaja o plačevanju davka na vikend hišice, ki ga 
je predlagal odbor za družbeni plan, finace in proračun Republiškega zbora 
in ki ga je sprejel Izvršni svet, saj oprostitev v zakonu iz leta 1964 ni temeljila 
na tem, da pospeši stanovanjsko izgradnjo in rešuje pereče stanovanjske razmere. 



38. seja 345 

Pri obravnavanju vseh teh vprašanj je bil zbor mnenja, da je bilo v pre- 
teklosti podobnih, v bistvu fiskalnih ukrepov precej, vendar pa smo jih morali 
praviloma vedno korigirati, pri tem pa smo ugotavljali občutno* škodo. Gospo- 
darska in družbena reforma sloni na stabilizaciji pogojev gospodarjenja, to pa 
se doseže tudi. s tem, da se ne spreminjajo predpisi samo zaradi finančnih 
potreb, temveč da predpisi zagotovijo neko pravno varnost. To pravno varnost 
pa je potrebno zagotoviti vsem gospodarskim dejavnikom, to je tudi zasebnemu 
sektorju. 

Zbor nadalje opozarja tudi na obveznosti republiškega proračuna, ki izvi- 
rajo iz določb zakona o železnicah, namreč na tiste obveznosti, ki jih je repu- 
blika dolžna pokriti železnicam, kjer vztraja, da nekatere nerentabilne proge 
še nadalje obratujejo. Na seji odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora je bilo pojasnjeno, da so te obveznosti razčiščene, 
in da je bil v glavnem tudi že sprejet sporazum o načinu odplačevanja teh 
obveznosti. Glede na to, da torej ne gre za stvari, ki bi jih bilo treba šele 
razčiščevati, je zbor mnenja, da bi predlog republiškega proračuna moral vse- 
bovati tudi postavko o kritju obveznosti, ki izvirajo iz zakonskega določila. 

Zbor ugotavlja, da je iz obrazložitev predloga proračuna možno razbrati, 
naj bi se nekatere obveznosti iz proračuna, za katerega sredstva niso zago- 
tovljena, reševale tudi iz sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Zbor 
je mnenja, da tako reševanje ni v skladu niti s predpisi niti z nalogami, ki jih 
ima sklad skupnih rezerv niti z načelom, da naj se sredstva iz gospodarstva ne 
prelivajo v proračunsko potrošnjo. Zato naj se ta dvoumnost v obrazložitvi 
odpravi. 

Zbor je v zvezi, s sredstvi, ki so namenjena glavnemu odboru SZDL, mnenja, 
da je obrazložitev, zakaj so potrebna ta sredstva in zakaj se celo povečujejo, 
nepopolna, nezadostna in zato nesprejemljiva. Nujno je treba obrazložitev do- 
polniti in razširiti ali pa sredstva zmanjšati. 

Prav tako zbor sodi, da je bolj umestno vnesti devizna sredstva, ki so pri 
glavnem odboru SZDL in so namenjena za posebne namene, v republiško de- 
vizno rezervo pri Izvršnem svetu. Te devize naj bodo še naprej rezervirane za 
namensko potrošnjo glavnemu odboru SZDL, v tabelarnem pregledu deviz za 
potrebe SR Slovenije za leto 1967 pa bo odpadla postavka, ki po višini močno 
odstopa od ostalih postavk, pri tem pa ni niti, obrazložena. 

Na podlagi takih stališč Gospodarski zbor predlaga pristojnima zboroma, 
da sprejemata naslednje pripombe: 

— da se v obrazložitvi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov davkov in taks črta, ali 
ustrezno spremeni drugi odstavek na 2. strani, ter drugi in tretji odstavek 3. 
točke na 4. strani; 

  da se v 2. točki na strani 15 in 16 v obrazložitvi predloga zakona o 
proračunu odpravi nejasnost glede plačevanja nekaterih obveznosti iz pro- 
računa iz sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij; 

— da se v 8. točki na strani 14, v obrazložitvi predloga zakona o proračunu, 
obširno obrazloži višina sredstev za družbene organizacije. 

Poleg tega Gospodarski zbor predlaga, da pristojna zbora sprejmeta tele 
spremembe in dopolnitve: 

— da se v republiški proračun kot posebna postavka vnese kritje obvez- 
nosti, ki jih je republika dolžna pokriti, železnicam; 
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— da se ne sprejme amandma, ki predlaga nov 36.a člen v predlogu za- 
kona o prispevkih in davkih občanov, ki bi uvedel obdavčitev vikend hišic; 

— da se devizna sredstva, ki so pri glavnem odboru SZDL in so namenjena 
za posebne namene, prenesejo v republiško devizno rezervo pri Izvršnem svetu. 

Predsednik Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Prijavil se je posla- 
nec Franc Svetina. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi se 
bom dotaknil nekaterih problemov v zvezi s financiranjem javne uprave iz 
sredstev republiškega proračuna za leto 1967. 

Ne trdim, da je to najvažnejši problem letošnjega proračuna, nedvomno pa 
je toliko pomemben, da mu je treba posvetiti določeno pozornost. 

Predlagatelj proračuna na 13. strani obrazložitve, ko govori o republiški 
upravi, ugotavlja in izjavlja, da so objektivne okoliščine preprečile realizacijo 
sklepa tega zbora z dne 30. 6. 1966. Zato nam tudi ne more posredovati želenih 
podatkov, na podlagi katerih bi lahko ocenjevali realnost potreb republiških 
upravnih organov. 

Ne zanikam vrste v resnici pomembnih objektivnih okoliščin, ki, so prepre- 
čile predlagatelju, da bi realiziral sklep našega zbora. Moti pa me, da predla- 
gatelj ob sklepanju o tem problemu v našem, zboru ni nasprotoval takšnemu 
sklepu, kajti po mojem mnenju se okoliščine v tem obdobju niso toliko spre- 
menile, da sedaj ne bi, bilo mogoče realizirati tega sklepa. Predlagatelj bi glede 
na te okoliščine lahko takrat povedal svoje stališče. Ker predlagatelj ni uspel 
realizirati sklepa tega zbora, se je odločil za rešitev, ki jo je razložil na 13. 
strani obrazložitve. Ta rešitev pa je po moji oceni tolikanj neustrezna, da jo 
lahko opišem z dvema pojmoma, in sicer kot neprincipialno in kot nerealno. 

Zakaj neprincipialno? Zato, ker je v diametralnem nasprotju z intencijami 
zakona o sredstvih za dek> upravnih organov, ker je v nasprotju z zakonom, o 
samoupravljanju upravnih organov v SR Sloveniji, ker je v nasprotju s stališči 
tega zbora in ker pomeni v bistvu korak nazaj, namesto da bi pomenilo korak 
naprej. 

Nekaj konkretnih misli o tem bom povedal kasneje. Najprej bi se lotil 
vprašanja realnosti oziroma nerealnosti predlagane rešitve. Predlagatelj je za- 
pisal dobesedno takole: »Tako pičlo odmerjena sredstva bodo nujno terjala že 
v prvem polletju 1967 ustrezne ukrepe v naslednjih smereh: 

— konkretizacija in zmanjšanje nalog republiških organov, odpravo dvo- 
tirnosti in s tem znižanje števila delavcev; 

— s smotrno organizacijo republiških organov doseči nadaljnje znižanje 
števila delavcev. 

Z navedenimi ukrepi in s skupnimi napori vseh prizadetih organov bi mo- 
rali doseči občutno izboljšanje materialnega položaja in strokovnosti delavcev 
republiške uprave.« 

Stališče je torej povsem enako stališčem zbora. Razlika je le v tem, da je 
zbor takrat naložil skrb za realizacijo svojega sklepa Izvršnemu svetu. Izvršni 
svet pa sedaj nalaga skrb zainteresiranim organom. Predlagatelj pa ob tem 
trdi, kot rečeno, da bo mogoče doseči občutno izboljšanje materialnega -položaja 
in strokovnosti delavcev republiške uprave. Očitno predlagatelj ni upošteval, 
da je danes 23. februar in da se po zakonu o delovnih razmerjih lahko zdaj 
sklepa o prenehanju dela delavca proti njegovi volji samo tedaj, kadar so za 
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to izpolnjeni pogoji; ti pogoji pa so dokaj zahtevni; in da 34. člen zakona o 
samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji ob odpravi 
organa ali službe zagotavlja delavcem pravice iz delovnega razmerja še za na- 
daljnjih šest mesecev. Tudi če bi že imeli ta hip na razpolago elaborat o ukinitvi 
posameznih služb ali delovnih mest, bi že lahko dvomil v oportunost pred- 
videvanj predlagatelja. Tako pa lahko ta predvidevanja ocenjujemo kot povsem 
nerealna, ker tega elaborata danes še ni. 

Kakšne bodo posledice? Posledice bodo verjetno nasprotne od želja. Kva- 
lifikacijska struktura se bo lahko, po mojem mnenju, samo poslabšala, kajti 
finančni pritisk, ki se obeta, bo zadel v prvi vrsti strokovne kadre, ki bodo 
končno prisiljeni iskati delo drugje. Tega pa predlagatelj verjetno ne bo smel 
dovoliti in se bo moral poslužiti 14. člena predlaganega zakona, s čimer bo 
začarani krog sklenjen. 

Ne morem se znebiti vtisa, da se predlagatelj spoprijema s problemi uprave 
z neustreznimi sredstvi. Sam 6. člen predlaganega zakona, namreč prva dva 
odstavka tega člena, potrjujeta to moje mnenje. Zdi se mi, da v besedilo zakona 
o proračunu SR Slovenije takšna formulacija, kot je dana v prvih dveh od- 
stavkih 6. člena, ne spada. Jaz sicer nimam amandmaja glede tega, ker navse- 
zadnje taka formulacija sama po sebi ne more škodovati. Formulacija tega 
člena pa je sim ptom a tična za sedanje stanje. 

Izhajajoč iz vsega tega se mi vsiljuje vprašanje, kako je v danem položaju 
pravzaprav s samoupravnimi pravicami v upravi in v čem so problemi na tem 
področju. Ko je naš začasni odbor, ki se bavi s temi problemi, ob koncu pre- 
teklega leta dobil na vpogled načrt ukrepov, ki ga je izdelal republiški sekre- 
tariat za pravosodje in občo upravo, o tem načrtu ni v nadrobnostih razpravljal. 
Potrdil pa je tezo sekretariata, da je program dela lahko osnova za dodelitev 
sredstev. 

Nedvomno pa je osnova programa dela zbir nalog. Nalog pa si organ sam ne 
more izmišljati in jih tudi sam ne more modificirati, temveč mu mora te naloge 
nekdo predpisati. Iz nalog pa potem izhaja potreba po kadrih in delovnih sred- 
stvih. To pa je v danem položaju lahko edina podlaga za določitev finančnih 
sredstev. Četudi je bilo čutiti, da nekateri sekretariati niso naklonjeni konceptu 
sekretariata za pravosodje in občo upravo, menim, da je razlika v stališčih le 
glede načina obračuna sredstev. Postavlja se namreč vprašanje, kaj naj služi 
kot osnova za obračun sredstev. 

Slej ko prej je jasno, da uprava ne ustvarja dohodka in da tudi v prihod- 
nosti ne bo mogla prodajati svojih uslug. Zato je zdaj iluzorno trditi, da bomo 
lahko ocenili vrednost upravnega dela samega po sebi. Tudi na tem področju 
si sicer nekateri prizadevajo najti ustrezne rešitve, vendar njihovi dosežki sedaj 
še nimajo praktične vrednosti. Edina možnost je torej financiranje dela glede 
na kakovost in količino, merjeno po zaposlenih oziroma po številu potrebnih 
kadrov. Treba je torej v prvi vrsti določiti vrednost dela glede na stopnjo 
strokovnosti. Določiti je treba povprečno ceno za povprečno delo na ustrezni 
stopnji. 

Pred podobnimi nalogami je bil zakonodajalec v sistemu plačevanja javnih 
uslužbencev po plačilnih razredih, kajti tudi takrat je moral zakonodajalec po- 
staviti neka merila za plačevanje ustreznih kategorij delavcev. Vendar je 
takrat zakonodajalec to storil z zakonom. Zvezna skupščina je sprejela zakon 
o javnih uslužbencih, v katerem je ovrednotila posamezne kategorije delovnih 
mest in z zakonom predpisala ustrezne temeljne plače. 
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Predlagatelj na 13. strani obrazložitve proračuna, ko govori o pravosodju, 
ugotavlja, da se bodo sredstva za pravosodje povečala^ toliko, da bo mogoče 
doseči povprečne osebne dohodke v zneskih, ki jih predlagatelj za nekatere 
kategorije tudi citira. Boljšega načina vrednotenja povprečnega dela verjetno 
v danem položaju res ni. Postavlja pa se vprašanje, kje so izhodišča za določitev 
takšnih številk; nekdo bo lahko dejal, da so te številke previsoke, kdo drug pa 
bo rekel, da so te številke prenizke. Realne osnove za določitev teh številk pa 
žal nimamo. 

Ko sem na predzadnji seji razpravljal o pravosodju, so mi nekateri posebej 
dejali, da pravosodje sploh ni problematično, temveč je problematično šolstvo. 
Ti ljudje SO' se celo čudili, kako je mogoče v takem smislu razpravljati o pra- 
vosodju. 

Mislim, da bodo komentarji danes lahko podobni. Nekateri bodo' lahko 
dejali, da so številke previsoke, drugi, ki so zaposleni v nekaterih dejavnostih 
v gospodarstvu pa bodo dejali, da kadri v pravosodju verjetno ne opravljajo' 
posebno pomembnega dela glede na dohodke, ki so zanje predvideni. Jaz zdaj 
ne zagovarjam realnosti in upravičenosti takšnih primerjav, toda žal jih bomo 
delali tako dolgo, dokler ne bomo znali oceniti vrednosti dela v neprodukcijski 
sferi. 

Prišli smo v položaj, da imamo danes vse več ljudi, ki se primerjajo, ki 
so stalno nezadovoljni s svojimi osebnimi dohodki, in to cela vrsta takšnih 
ljudi, za katere bi objektivni ocenjevalec dejal, da glede svojih osebnih do- 
hodkov ne bi smeli imeti nobenih pripomb. Vendar smo prišli že tako daleč, 
da lahko rečem, da je v tem pogledu razširjena psihoza pehanja za vedno več- 
jimi osebnimi dohodki. 

Tovarišice in tovariši! Nisem prepričan, da sem bil dovolj prepričljiv in 
dovolj nazoren; tudi si ne domišljam, da sem povedal kaj bistveno novega, kar 
bi ne bilo že kdaj na različnih mestih povedanega, vendar sem smatral za 
potrebno, da probleme uprave in njenega financiranja tu ponovim. Nekateri 
našteti problemi presegajo meje naše republike, to pa seveda ne more biti razlog 
za čakanje. Problemi prav gotovo niso enostavni in jih ni mogoče reševati samo 
s sprejemanjem načelnih stališč. Treba bo angažirati strokovne institucije in 
strokovnjake, da bodo vsak posamezen problem nadrobno proučili, nadrobno 
teoretično obdelali in na podlagi tega predlagali ustrezne ukrepe. 

Zavedati se namreč moramo, da je takšno stanje v financiranju javne 
uprave eden od temeljnih problemov javne uprave. Ce ga ne bomo rešili, bomo 
dali. prav tistim, ki dvomijo o samoupravljanju v javni upravi. 

Ce imamo zvezni zakon o sredstvih za delo upravnih organov in republiški 
zakon o samoupravljanju v upravnih organih, je treba ta dva zakona tudi, ures- 
ničiti. Tu ni srednje poti; z vsemi sredstvi se moramo lotiti uresničevanja teh 
dveh zakonov, če pa tega ne moremo, ne znamo ali nočemo, pa moramo povedati, 
da teh dveh zakonov ne bomo izvrševali, pri čemer bi morali sprožiti postopek 
za spremembo teh dveh zakonov. Hvala lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Tone Florjančič. 

Tone Florjančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da mi ni 
treba ponovno ponavljati vsega izrečenega o problematiki vedenjsko in oseb- 
nostno motene mladine. Rad bi vseeno opozoril na nekatere stvari, ki jih vča- 
sih pozabljamo. 



38. seja 349 

Pomembnost problema je narekovala našemu zboru, da je imenoval po- 
sebno skupino, ki je obiskala te zavode in domove ter ugotavljala konkretno 
stanje. Rezultati, do katerih smo prišli, so obširneje obdelani v posebnem po- 
ročilu, katerega pa vsi poslanci niso dobili na vpogled. Odbor je bil mnenja, 
da stanje v teh domovih ne pomeni le kršenja človekovih pravic, temveč to, kar 
se počenja z mladino v teh domovih, meji že na kriminal. Posledica takih ugo- 
tovitev je bila zelo jasna zahteva Izvršnemu svetu in ustreznim sekretariatom, 
da to stanje sanirajo in rešijo. Takrat je bilo dano tudi zagotovilo, da bo to 
vprašanje urejeno. Danes, ko gledamo rezultate, ugotavljamo, da smo spet ostali 
samo pri besedah in da dalje od predloga kadrovskih in materialnih potreb 
za rešitve do leta 1970 nismo prišli. 

Položaj, kakršen je bil v Logatcu, je terjal ukinitev tega vzgajališča, zaradi 
česar smo otroke, ki po težini prekrškov sodijo v ta dom, usmerjali v vzgojni 
zavod v Radečah, ki po svoji vsebini ne ustreza tej kategoriji otrok. Ker je 
prišlo do prekoračenja normalnega števila v Radečah, imajo v tem zavodu 
konflikte, ki jih, tovariši in tovarišice, rešujemo v zadnjem času celo s solzilnimi 
bombami! Mislim, da to zadostuje za argumentacijo oziroma podporo mojega 
amandmaja, ob vsem tistem, kar je navedeno tudi v informaciji sekretariata 
za kulturo in prosveto in sekretariata za zdravstvo in socialno politiko. 

Danes je bil v odboru ta amandma zavrnjen z obrazložitvijo, češ da ni bil 
poprej sprejet odlok o finančnem programu. To je res, res pa je tudi, da je 
bil ta program dostavljen, sicer z zamudo, Izvršnemu svetu in se mi zdi tak 
način obravnavanja formalističen. 

Svoj amandma umikam pod pogojem, da Izvršni svet in naš zbor zagotovi 
oziroma sprejme sklep, da se na prihodnji seji zbora ta problem reši, se pravi, 
v sedanjem sestavu tega zbora oziroma, da se mi zagotovi, da je dodelitev teh 
dopolnilnih 134 milijonov starih dinarjev samo formalne narave in da ne bo 
ponovno začeta razprava. o potrebnosti ali nepotrebnosti teh dopolnilnih 
sredstev. 

Ob tem pa obstaja odprto še drugo vprašanje, namreč vprašanje doma v 
Radečah, za katerega bi moral sekretariat za notranje zadeve najti razpo- 
ložljiva sredstva za dokončanje adaptacij v okviru globala, sredstev, ki jih dobi 
za svoje potrebe in s tem tudi za vzdrževanje objektov, se pravi zavodov, ki 
sodijo v njegovo pristojnost. Zdi se mi namreč nevzdržno, da smo dajali pred- 
nost vsem ostalim kazensko poboljševalnim domovom, zavlačevali pa smo gra- 
ditev in adaptacijo objekta, ki je namenjen mladini, se pravi ljudem, ki še 
niso osebnostno formirani in ki so prav gotovo prvenstveno potrebni vzgoje. 
Prav tako zavlačevanje in prioriteta ostalih domov, ki so danes, lahko rečem, 
zelo sodobno opremljeni, pa je pripeljala do stanja, kakršnega imamo danes 
v Radečah. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne.) Mislim, da je predstavnik Izvršnega sveta dal izjavo v prejšnjem odgovoru. 

Besedo ima Jožko Saksida. 

Jožko Saksida: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi se ponovno 
vrnil k razpravi oziroma vprašanju, o katerem sem razpravljal na pretekli seji, 
ko smo sprejemali zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. V tej zvezi 
izražam svoje veliko nezadovoljstvo glede dela odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov našega zbora, ker danes že drugič o istem vprašanju zavze- 
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mamo čudno negativno stališče. Zadnjič sem jasno poudaril, da en sam predpis 
ali pa ena sama obremenitev določenega vira sredstev, ali pa določenega pod- 
jetja, ne more niti do kraja stisniti podjetja niti mu pomagati, da se sanira. 
Vendar imamo tako na področju prometa celo serijo predpisov, ki lahko vsak. 
na svoj način praktično pripeljejo podjetje v položaj, ko ne more več dihati. 

Ko je šlo za prispevek za uporabo mestnega zemljišča, sicer s svojim predlo- 
gom nisem uspel, vendar sem nekoliko prebolel to zadevo. Danes gre za drugo 
zadevo. V gradivu, ki smo ga prejeli kot poslanci tega zbora, je nekoliko 
pomanjkljivo pojasnjena obveznost republike do Združenega železniškega trans- 
portnega podjetja Ljubljana. Združeno železniško transportno podjetje Ljublja- 
na je v novembru leta 1965 predložilo republiki oziroma Izvršnemu svetu 
predlog za ukinitev prog, obenem s predlogom, da s.e mu dajo sredstva, s 
katerim se lahko omogoči, da nerentabilne proge dalje delujejo. Gre za proge 
Strane—Imeno, Jesenice—Planica, Ljubljana—Kamnik, Novo mesto—Metlika, 
Prvačina—Ajdovščina, Ljutomer—Hodoš, Ljutomer—Gornja Radgona in Gro- 
belno—V itinj ak. 

Ker sredstev ni bilo, so bile nekatere proge že ukinjene, nekatere pa še 
delujejo<, ker Izvršni svet vztraja, da se na njih odvija železniški promet. Ker 
pa so železnice pasivne, bi morale dobiti za to sredstva. Ugotavljam pa, da 
v zakonu o proračunu kritje te obveznosti za leto 1966 ni predvideno. Ker je 
Izvršni svet že imenoval komisijo, ki je prišla v podjetje in tam ugotovila, 
da je taka zahteva podjetja utemeljena ter je bito dogovorjeno, da je treba 
obveznost rešiti vsaj v obrokih, se v prizadetem podjetju čudijo, da proračun ne 
predvideva sredstev za ta namen. 

Naš zbor se mora zavedati, da smo dolžni vprašanja železnice po zakonu 
reševati na ravni republike in jih torej moramo tu rešiti. Smatram, da je 
stališče, ki ga je o tem zavzel Gospodarski zbor, povsem v redu in ustreza 
vlogi tega zbora, ki je mnenja, da bi predlog republiškega proračuna moral 
vsebovati tudi postavko za kritje obveznosti, ki izvira iz zakonskega določila. 

V zvezi s tem predlagam naslednji amandma: 
Na koncu 10. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Obveznosti prora- 

čuna, ki niso zajete v prejšnjem odstavku, in sicer za subvencioniranje neren- 
tabilnih prog v letu 1966, in obveznosti za nakup stanovanj za potrebe delav- 
cev republiške uprave se v letu 1967 lahko pokrijejo do višine kredita, ki ga 
republika najame pri poslovnih bankah.« 

Prosim, da zbor ta amandma obravnava in tudi sprejme. 
Svoj predlog utemeljujem še z naslednjimi podatki: Republiški proračun 

ima obveznosti za subvencioniranje nerentabilnih prog iz leta 1966 v višini 
3 790 000 N din in obveznosti za leto> 1967 v višini 3 500 000 N din; obveznosti 
oziroma potrebna sredstva za nakup stanovanj za potrebe delavcev republiške 
uprave in za potrebe lokacij pa znašajo 10 400 000 N dinarjev. Vprašanje obeh 
obveznosti je v okviru take vsebine predloženega zakona rešljivo, ker posebej 
ne obremenjujejo proračuna. Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora za izjavo o 
amandmaju. 

Ivan Rau (iz klopi): Izjave o amandmaju tovariša Sakside ne morem 
dati brez poprejšnje seje odbora. Zato prosim za dovoljenje, da se odbor 
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sestane in zavzame svoje stališče do amandmaja ter mnenja Gospodarskega 
zbora. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi Izvršni svet dati o tem svojo 
izjavo? (Zeli.) Prosim! Besedo ima tovariš Mirko Zlender. 

Mirko Žlender: Stališče Izvršnega sveta o tej zadevi sem že povedal. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Ivan Rau, poročevalec 
odbora. 

Ivan Rau: Odbor je ugotovil, da obveznost do Združenega železniškega 
transportnega podjetja Ljubljana obstoja in da je zato republika dolžna to 
obveznost tudi izpolniti. Ker pa ni možnosti, da se ta obveznost krije iz sredstev 
proračuna, je predstavnik Izvršnega sveta na seji predlagal, da o tem problemu 
razpravljata Republiški in Organizacijsko-politični zbor na prvi prihodnji seji, 
na kateri bi se obravnavala tudi celotna problematika nerentabilnih prog v 
Sloveniji in stanje, ki je v zvezi s temi nastalo v Združenem železniškem 
transportnem podjetju Ljubljana. 

Amandmaja poslanca Joška Saksida predstavnik Izvršnega sveta ni sprejel, 
odbor pa ga je sprejel v spremenjenem besedilu, in sicer: 

Na koncu 10. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Obveznosti prora- 
čuna do subvencioniranja nerentabilnih prog v letu 1966 se v letu 1967 lahko 
pokrijejo do višine kredita, ki ga republika najame pri poslovnih bankah.« 

S tem dodatkom je Izvršni svet zavezan, da v letu 1967 ta problem reši, 
sicer izven proračuna, vendar tako, da Združenemu železniškemu transportnemu 
podjetju pokrijejo terjatve, ki jih ima do republike. 

Predsednik Janez Hočevar: Predstavnika Izvršnega sveta prosim 
za izjavo. 

Mirko Zlender: V imenu Izvršnega sveta predlagam zavrnitev tega 
amandmaja iz razlogov, ki sem jih povedal že na odboru. 

Izvršni svet ni obravnaval utemeljenosti višine zahtevka, ki ga postavljajo 
železnice za pokrivanje izgub nerentabilnih prog in zato tudi ne more sprejeti 
amandmaja, po katerem naj bi se republika v ta namen zadolžila. Predvsem 
ni preverjeno, ali je sposobnost poslovnih bank takšna, da bi lahko republika 
najela in ah je republika sposobna tak kredit najeti. Osnovni razlog, zaradi 
katerega Izvršni svet vztraja pri svojem stališču, pa je ta, da bi bilo treba 
celotno problematiko železnic obravnavati ne samo na seji Organizacijsko- 
političnega zbora, temveč tudi na seji Republiškega zbora, kjer bi Skupščina 
zavzela stališča do vseh nerešenih vprašanj na železnici, med drugim tudi o tem, 
kako pokriti izgube na nerentabilnih progah v letu 1966. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da bi to zadevo le odložili do prihod- 
njega zasedanja Organizacijsko-političnega zbora in Republiškega zbora. Izvršni 
svet bo za prihodnjo sejo Republiškega zbora in Organizacij sko-političnega 
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predložil celotno problematiko železnic in predlagal tudi rešitve, med drugim 
tudi o tem, kako pokrivati izgube nerentabilnih prog v letu 1966. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Ob pregledu republiškega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti smo na posvetu s tovarišem predsednikom zako- 
nodajno-pravne komisije in še z nekaterimi člani zakonodajno-pravne komisije 
ugotovili, da ta amandma ni v skladu z zakonom, ker zavezuje republiko' tako, 
da ji daje bianco menico za najetje kredita ne glede na njegovo višino. 

Možno je, da bi amandma morda sprejeli tako, da se z republiškim prora- 
čunom za leto 1967, se pravi z zakonom, določi, do katere višine se republika 
lahko zadolži glede obveznosti za regresiranje oziroma subvencioniranje neren- 
tabilnih prog. Kot pa je že povedal predstavnik Izvršnega sveta, sedaj višine 
kredita ni mogoče določiti, ker nimamo za to zadostne dokumentacije. 

Glede na to predlagam zboru, da sklepanje o amandmaju oziroma obravnavo 
o celotni problematiki v tej zvezi odloži. Za prvo naslednjo sejo našega zbora pa 
naj bi Izvršni svet predložil ■ analizo kompleksne problematike in seveda hkrati 
tudi predlog posebnega pravnega akta, v katerem bo moralo biti točno določeno, 
kako bodo izpolnjene obveznosti proračuna glede subvencioniranja nerentabilnih 
prog za leto 1966 in leto 1967. 

Predsednik Janez Hočevar : Besedo ima Jožko Saksida. 

Jožko 'Saksida: Kot predlagatelj amandmaja nisem zadovoljen z 
obrazložitvijo predstavnika Izvršnega sveta. Izvršni svet ni zadeve proučil, 
vendar pa je sestavil predlog proračuna, katerega naj Skupščina sprejme. 
Izvršni svet je odredil Združenemu železniškemu transportnemu podjetju 
Ljubljana, da promet na določenih progah, kljub nerentabilnosti obdrži. Zave- 
zal je podjetje, da to dejavnost opravlja celo leto 1966. Ce je Izvršni svet 
podjetje zavezal, da opravlja to dejavnost, kljub nerentabilnosti, bi moral 
določiti tudi sredstva za kritje izgub. Gre za lansko leto, ne za leto 1967. Ce 
je podjetje v lanskem letu to izgubo nosilo in prosi, da se pokrije v letošnjem 
letu, menim, da je podjetje do tega upravičeno, ker je dejavnost opravljalo 
po odredbi državnega organa. 

Tudi stališče zakonodajno-pravne komisije ni prepričljivo. Ce z amandma- 
jem določimo, da se lahko najamejo krediti do višine, ki jih bo republika 
dobila pri poslovnih bankah, lahko to višino konkretneje določimo na prihodnji 
seji, kjer bi obravnavali celotno problematiko železnic. Amandma, ki je predlo- 
žen, sam še ne daje rešitve, temveč je, kot je bilo rečeno v odboru, osnova za 
to, da se začne problem reševati. Ta osnova pa bi morala biti v zakonu o pro- 
računu. 

Zato prosim zbor, da tak amandma, ki pomeni le osnovo za kasnejše kon- 
kretno reševanje tega problema, zbor sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Slišali smo obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta in stališče zakono- 
dajno-pravne komisije ter predlagam, da glasujemo o amandmaju odbora. Kdor 
je za amandma, naj prosim dvigne roko. (30 poslancev dvigne roko.) Je kdo 
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proti? (13 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona o proračunu Socialistične repu- 

blike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967 v celoti. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci, razen enega dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o 
proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967 
vključno z amandmaji. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na predlog zakona o dolo- 
čitvi dopolnilnih sredstev občinam. 

Tudi ta zakonski predlog je obravnaval začasni odbor za proučitev delova- 
nja sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje, 
katerega pismeno poročilo ste že prejeli. Za poročevalca je odbor določil poslanca 
Dušana Barbiča. Prosim, da poročevalec še ustno obrazloži stališče odbora, 
pri čemer naj da izjavo o amandmajih zakonodaj no-ipravne komisije k 2. in 
3. členu. 

Na dopoldanski seji odbora je le-ta razpravljal tudi o pripombi zakono- 
dajno-pravne komisije k 4. členu zakonskega predloga ter o amandmaju Izvrš- 
nega sveta k temu členu. Poleg tega je odbor razpravljal o amandmajih skupine 
poslancev našega zbora k 1. členu. Obravnaval pa je še vloge občinskih skup- 
ščin Kočevje, Črnomelj in Novo mesto. Prosim poročevalca da tudi o teh 
zadevah pojasni stališče odbora. 

Dušan Barbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-političnih skup- 
nosti in proračunske potrošnje je o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam že dostavil pismeno poročilo, ki ste ga prejeli skupaj z vabilom 
za to sejo. Zakonodajno-pravna komisija je predlagala spremembe in dopolnitve 
k 2. in 3. členu zakonskega predloga, s katerim se je predstavnik Izvršnega 
sveta strinjal in so tako> postale sestavni del besedila zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija je postavila še vprašanje, ali je določba 
4. člena zakonskega predloga v celoti v skladu s sistemom dopolnilnega finan- 
ciranja občin kot je določen v ustavi SR Slovenije in v določbah zakona o 
financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji. Glede na te pripombe 
zakonodaj no-pravne komisije je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije'predlagal 
amandma k 4. členu zakonskega predloga, in sicer: 

V prvem odstavku se črta beseda »lahko«, v drugem O'dstavku pa se na 
koncu doda naslednji stavek: »O svojih odločitvah o uporabi dopolnilnih sred- 
stev iz 4. alinee prejšnjega odstavka poroča Izvršni svet Skupščini. SR Slo- 
venije.« 

Iz dodatnega poročila zakonodajno-pravne komisije, ki smo ga prejeli 
danes, izhaja, da komisija meni, da določba 4. člena zakonskega predloga tudi 
po amandmajih Izvršnega sveta še ni v celoti usklajena z ustavo in z zakonom 
določenim sistemom dopolnilnega financiranja občin ter bi jo bilo treba dopolniti 
in precizirati. Glede na to pripombo je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
na seji odbora predlagal dodatni amandma k 4. alinei 1. odstavka 4. člena 
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zakonskega predloga, in sicer »na koncu alinee se črta pika ter doda besedilo :■ 
občin, ki prejemajo dopolnilna sredstva po tem zakonu«. Odbor se je s tako 
spremenjenim besedilom 4. člena strinjal. Prav tako se odbor strinja z amand- 
maji zakonodajno-pravne komisije k 2. in 3. členu. 

Skupina poslancev našega zbora, in sicer dr. Vanek Šiftar, Geza Bačič, Mile- 
va Veren, Katica Bračko, Danilo Masten in Ivan Rau je predlagala amandmaje 
k 1., 3. in 4. členu predloga zakona. Prav tako je. predlagala skupščina občine 
Črnomelj amandma k 3. in 4. členu predloga zakona. Amandmaji so bili predlo- 
ženi pismeno in je odbor o njih razpravljal danes na svoji seji. Odbor se z 
amandmaji ne strinja iz razlogov, ki so že navedeni v odfoorovem poročilu, 
kajti taki amandmaji so bili stavljeni že na prejšnjih sejah odbora, ko je 
razpravljal o tem .zakonskem predlogu. 

Skupščini SR Slovenije so poslale svoje vloge tudi skupščine občin Kočevje 
in Novo mesto. V svojih vlogah in amandmajih prikazujejo primanjkljaj, ki je 
nastal ali pa je že izkazan v njihovih proračunih ter predlagajo, da se jim 
priznajo dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. Odbor je obe vlogi 
zavrnil, ker glede na sprejete kriterije skupščine teh občin pri dopolnilnih 
sredstvih ne morejo biti upoštevane. 

Glede na to predlagam Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog zakona 
sprejme z amandmaji zakonodajno-pravne komisije ter z amandmaji Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Odkloni pa naj amandmaje skupine poslancev 
našega zbora in skupščin občin Črnomenlj, Kočevje in Novo mesto. 

Predsednik Janez Hočevar: Zakonski predlog je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisija. Njeno poročilo ste prejeli. Zeli predstavnik zako- 
nodajno-pravne komisije dati še ustno poročilo? (Ne želi.) 

Prvi govornik je Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Vsekakor je treba 
pozdraviti prizadevanja za realnejše obravnavanje proračunske potrošnje v 
občinah, pri čemer pa se je treba zavedati, da so tudi rešitve, O' katerih danes 
razpravljamo, le prehodnega značaja. 

Naš cilj je jasen: čimprej izpopolniti sistem delitve narodnega dohodka 
tako, da bodo občine lahko z lastnimi dohodki oziroma sredstvi, ki jim bodo 
ostala po izpolnitvi obveznosti, do republike in zveze, financirale vse svoje 
naloge, ki jih imajo po ustavi in zakonih in statutih. Vendar pa se ob predla- 
ganih rešitvah v letošnjem letu postavlja nekaj konkretnih vprašanj. Na primer, 
ali ne bomo z nekaterimi določili, ki jih predvidevamo v predlogu zakona o 
določitvi dopolnilnih sredstev občinam, precej deformirali predlagano merilo, 
namreč 37 000 starih dinarjev proračunskih sredstev na prebivalca, čeprav 
hkrati ugotavljamo, da ta kriterij ni najbolj objektiven. Gre med drugim za 
določilo v predlogu zakona, da bi nekaterim občinam z dodatnimi sredstvi, 
poleg dopolnilnih seveda, omogočili proračunsko' potrošnjo v višini najmanj 
95 %) realizacije v lanskem letu. 

Tovariš Zlender je v obrazložitvi povedal, da bo za nadomestila občinam, 
ki ne dosegajo 95 °/o lanske realizacije, zagotovljenih 970 milijonov starih dinar- 
jev ali skoraj dve tretjini vse rezerve dopolnilnih sredstev. Želim zvedeti, 
koliko je teh občin in katere so ter koliko denarja bo, kljub dopolnilnim 
sredstvom, manjkalo v posameznih občinah.. 
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Nadalje me zanima, na kakšni podlagi je bilo ugotovljeno, da je 35 000 pre- 
bivalcev v dopolnjevanih občinah tista meja, do katere lahko štejemo, da imajo 
občine z javno upravo in drugimi javnimi službami približno enake stroške in 
se ti z naraščanjem števila prebivalcev bistveno ne povečujejo. Podatki o lanski 
proračunski potrošnji v tako imenovanih nedopolnjevalnih občinah, ki imajo 
preko 35 000 prebivalcev, kot so Celje, Kranj, Ljubljana-Bežigrad, Center, Ma- 
ribor-Center, kažejo, da je v teh občinah proračunska potrošnja precej nad 
35 000 starih dinarjev. 

Ce študija, ki jo je na tem področju izdelal ekonomski center v Mariboru, 
ni dala konkretnega odgovora glede na sedanjo stanje proračunske potrošnje v 
naših občinah, bi morali nakazati vsaj ustrezne perspektivne rešitve. Povzetek 
oziroma izvleček iz analize, ki smo jo dobili v predloženem gradivu, namreč 
ne pokaže, kje bi bil v perspektivi izhod iz sedanjega stanja. Iz leta v leto 
namreč ne moremo vedno iskati takih ali drugačnih kompromisov, ki nikakor 
niso primerni za zadovoljivo rešitev kritja proračunskih potreb v občinah. 
Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Dr. Vanek Šiftar ima besedo. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! K pisme- 
nemu amandmaju, ki smo1 ga dali, želim najprej povedati nekaj besed v zvezi, 
s pripombami, ki so bile izrečene osebno. Bilo jih je precej, vendar se bom 
zadržal le pri treh. 

Prva pripomba je bila, zakaj nastopajo Sobočani skupno s Ptujem in zakaj 
niso vložili samostojnega amandmaja. Ne bi želel tega komentirati, toda tiste, 
ki so to pripombo dali, želim samo spomniti, da so pred leti vneto zagovarjali 
stališče, naj imata Pornurje in Ptuj skupen okraj s središčem v Ptuju. 

Drugo pripombo so mi dali v tem smislu, češ zakaj se oglašate Sobočani, 
ko pa ste vendar proračun končali s presežkom; le kaj hočete? Tem -bi odgovoril 
tole: Prav z veseljem jih povabim, naj gredo z menoj, kadar je treba volivce 
prepričevati, da se odpovedo tistemu, kar jim po ustavi pripada samo zato, 
da ustvarijo rezerve, s katerimi lahko- nastopajo tedaj, ko je treba prispevati 
določen delež, da lahko sploh dobijo takšna sredstva zato, da si zgradijo tisto, 
kar se je v drugih občinah lahko gradilo v tistem obdobju, ko na tem teritoriju 
zaradi stanja na mejah skoraj ni bilo mogoče graditi. Ljudje so razumeli, ljudje 
so se marsičemu odpovedali in zato imajo presežek, to je prihranek! 

Tretja pripomba je zelo interesantna in se glasi: »Zakaj se pa ti poslanec 
oglašaš, ko so se vendar predstavniki občin na posvetovanju, ki ga je organizi- 
ral Izvršni svet, strinjali z osnutkom- zakona!« 

S tem v zvezi si zastavljam vprašanje, ki se tiče delovanja skupščinskega 
sistema, namreč: ali, bomo še vedno operirali s tem, kar smo že večkrat in že 
precej časa obsojali, da so samo predstavniki pooblaščeni kaj sprejemati. Moje 
osebno mnenje je, da je že skrajni čas, da nehamo samo govoriti o tem, da 
želimo, imeti mnenje volivcev in občinskih skupščin, temveč moramo to tudi 
omogočiti in uresničiti. To je moj odgovor na pripombe, ki so mi bile dane. 

Ker pa sem pravkar rekel, da želimo slišati mnenje skupščine, bom to, kar 
bom govoril, v glavnem utemeljeval s tem, kar mi je naročila skupščina oziroma 
njeni predstavniki, kajti skupščine ni bilo mogoče sklicati; kakor tudi mi ne 
moremo vsak teden sklicati skupščine niti volivcev, pač pa me je pooblastil 
in mi dal dokumentacijo svet za družbeni plan in finance občinske skupščine 
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Murska Sobota, in imam tudi s tem, če hočete, legitimacijo, da lahko uporabljam 
podatke, ki jih imam oziroma so znani navedenemu svetu občinske skupščine. 

Prizadevanja, ki so spremljala pripravo zakonskega predloga in ki so izra- 
žena v njegovih določbah, brez dvoma pomenijo iskanje poti za najboljše 
rešitve. Vendar pa je naš začasni odbor tako kot tudi že predlagatelj sam, 
postavil vprašanje, če smo pravilno zadeli oziroma če je kriterij proračunske 
potrošnje na prebivalca najbolj primeren. Najprej želim opozoriti, da se je 
občina Murska Sobota leta 1963 združila z dvema zelo pasivnima občinama, 
to je občino Petrovci-Šalovci in občino Beltinci. Ce se občani tega območja ne 
bi sporazumeli, o združitvi, bi danes razpravljali o treh občinah in o sredstvih 
zanje, ki bi daleč presegala današnje zahteve. To navajam zaradi tega, ker 
se naš začasni odbor v svoji obrazložitvi dotika tudi problema obstoječe poli- 
tično-teritorialne razdelitve. Ce že govorimo o prebivalstvu in proračunski 
potrošnji, ne more biti pomembno le število prebivalcev, kajti ko ustava določa 
pravice občanov, misli tudi na njihovo strukturo; struktura prebivalstva pa 
terja drugačna merila, kakor enostavno matematično povprečje. Ker govorim 
o strukturi, želim povedati nekaj besed o strukturi prebivalstva na območju 
občine Murska Sobota. 

Pri zadnjem popisu prebivalstva je bilo v tej občini kar 23,5 °/o prebivalstva 
v starosti jnad 55 let, od tega največ na območju |Goričkega. Na drugi 
strani pa smo v ravninskem predelu imeli le 23°/o prebivalstva v starosti od 
25 do 44 let. V tem času je bilo v vsej Sloveniji 27 °/o prebivalcev v starosti 
od 25 do 44 let, v okraju Koper pa celo 29 ®/o. Ta starostna struktura se v občini 
Murska Sobota izredno hitro slabša zaradi zaposlovanja v inozemstvu. V letu 
1966 je bilo iz občine Murska Sobota v inozemstvu zaposlenih že 6,4 °/o celotnega 
števila prebivalstva, vendar to predstavlja 23 % vsega prebivalstva v starosti 
20 do 30 let, in 24 '%> v starosti od 30 do 40 let. 

Kaj mi ta struktura pove? Ta struktura pove, da stari ljudje marsikaj 
rabijo, česar mladim še ni treba. 

Postavljena je bila trditev, da je v takih občinah, kot jih zadeva naš 
amandma, treba pravzaprav manj uprave in da ta uprava manj velja. Ta ob- 
razložitev mene ni prepričala in se sprašujem, ali, je taka obrazložitev v skladu 
z načelom delitve po delu ali ni? Najbrž ni v celoti. Po republiški ugotovitvi 
je uprava soboške občine ena najcenejših uprav v SR Sloveniji. V proračunu 
občine Murska Sobota zajemajo izdatki za državno upravo precej manj ali 
vsaj nekaj manj kot 20 %> celotnega proračuna. Ob tem se vprašam, ali lahko 
ob takih pogojih pričakujemo, da bomo dobili od drugod, na primer iz 
Ljubljane, visoko kvalificirane ljudi, katere potrebujemo na tem območju, ker 
smo odprli mejo proti dvema deželama in dvema svetovoma. Jaz nisem uspel 
nikogar prepričati, ki je tu boljše plačan, da bi šel tja, kjer je potreben. 

Nadaljnji element, ki se pojavlja v razlagah in v zakonskem predlogu, je 
materialna osnova prebivalstva. Glede te materialne osnove prebivalstva moram 
reči, da je bila pri zadnjem popisu prebivalstva soboška občina edina, ki je 
imela še precej čez 60 °/o kmečkega prebivalstva. O tem, kakšno je stanje v 
kmetijstvu in v trgovini, s kmetijskimi pridelki, ne želim govoriti, ker bi to 
terjalo posebno razpravo. 

Ob taki strukturi moram omeniti ugotovitev prej navedenega sveta občin- 
ske skupščine, da so davčna bremena zasebnega kmetijstva in obrtništva v 
soboški občini med najvišjimi v SR 'Sloveniji, osebni dohodki vseh kategorij 
prebivalstva pa med najnižjimi v SR Sloveniji. 



38. seja 357 

Ob tej ugotovitvi bi lahko kdo vprašal, zakaj je tako stanje? Ljudje na 
tem območju so namreč mnoge probleme reševali s samofinanciranjem, kar 
se na eni strani, odraža v previsoki obremenitvi, na drugi strani pa v odpovedo- 
vanju ustvarjenemu osebnemu dohodku oziroma v odpovedovanju na račun 
povečanja skladov. Da ne bi govoril le na splošno, bom navedel nekaj podatkov 
o tem, kako je naraščal narodni dohodek v tej občini in kako so rastle tudi 
obremenitve. 

Imam podatke od leta 1963 naprej. 1963. leto predstavlja osnovo z indeksom 
100. Narodni dohodek je naraščal od 1963. leta do konca 1966. leta z indeksi 
104, 116 in 126, prispevki in davki z indeksi 112, 126 in 129, prispevki za 
kmečko zavarovanje pa z indeksi 135, 210 in 315. Ne želim podrobno razčle- 
njevati strukture te obremenitve, vendar pa moram opozoriti na izjavo> tovarišev 
iz uprave za dohodke občinske uprave v Murski Soboti, da skupno vse obre- 
menitve kmečkega dohodka skoraj dosegajo 50 %> od osnove. 

Posebno vprašanje predstavlja zaposlovanje odvečne delovne sile iz kme- 
tijstva. Če je reforma v tem pogledu katero območje prizadela, je prav gotovo 
zelo močno prizadela soboško občino in vse Prekmurje. Ko odpuščajo odvečne 
delavce, so najprej na "vrsti delavci, ki v kraju zaposlitve nimajo stanovanj in 
ustreznih kvalifikacij. Da so pri tem najprej prizadeti delavci s tega območja, 
je jasno, saj ob danih pogojih niso mogli biti deležni potrebne izobrazbe in 
štipendij. Ker vedno več delavcev zunaj občine izgublja zaposlitev, se ne- 
nehno zmanjšujejo tudi dohodki, ki jih občina dobiva v obliki prispevka 
od osebnega dohodka delavcev iz drugih občin, obenem pa narašča odha- 
janje ljudi v inozemstvo. V tem pogledu smo danes spet tam ali pa še nekoliko 
na slabšem kot smo bili leta 1937! Navajam podatke iz študije Ludvika Olasa 
»Sezonsko zaposlovanje prekmurskega prebivalstva«. Študija je bila objavljena 
1959. leta in tudi pozitivno ocenjena. Iz nje izhaja, da je celo Prekmurje imelo v 
letu 1937 izven Prekmurja zaposlenih ljudi 7045, od tega 5236 v Nemčiji in 
Franciji. Danes imata občini Lendava in Murska Sobota zaposlenih v inozemstvu 
čez 6000 prebivalcev, povedal pa sem že, da je 6,4 °/o prebivalcev občine Murska 
Sobota zaposlenih v inozemstvu. 

Kdo bi lahko dejal in tudi tiho nekje slišim: »Dobro je, lahko ste veseli, 
če imate ljudi zunaj zaposlene!« Jaz mu odgovarjam: »To1 je dvakratni bič za 
občino, kajti družine ostajajo doma, občina pa praktično nima dohodkov od 
ljudi, ki so zaposleni zunaj. Ce bi se polovica teh ljudi zaposlila v Socialistični 
republiki Sloveniji, bi proračun občine brez dvoma drugače izgledal.« 

Ker sem prej nekaj govoril o obremenitvi kmečkih gospodarstev, želim 
to še podrobneje utemeljiti. Zaradi tega naj me nihče ne ima za odvetnika malo- 
kmečke miselnosti ali malokmečkega stališča, kar se pri nas včasih še sliši. 
Ta obremenitev, ki jo imajo kmečka gospodarstva, povzroča, da ljudje zapu- 
ščajo zemljo, kar ni enostaven problem. Podatki kažejo, da je iz soboške občine 
v 1966. letu odšlo čez 4100 ljudi, od teh jih je bilo 1658 brez zemlje, 808 jih je 
odšlo s posestev od 3 do 6 ha, 544 iz posestev od 5 do 7, 187 pa iz posestev, ki 
imajo 7 in več ha zemlje. Ta struktura odhajajočih zastavlja vprašanje, ali se 
da kmeta še bolj obremenjevati, ali pa je treba večja sredstva za potrebe pro- 
računske potrošnje dobiti drugače. 

Morda bi kdo dejal, 'da Prekmurci zapuščajo zemljo zato-, ker nočejo^ delati. 
Tako trditev bi lahko zavrnil tudi s podatki, objavljenimi V i. številki infor- 
macij, ki jih izdaja Komunalni zavod za zaposlovanje v Murski Soboti. V 
navedenih informacijah se ugotavlja, da so kmetje pred odhodom na delo v 
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inozemstvo vsi želeli obdelati svojo zemljo, kadar pa pridejo domov na dopust, 
se vračajo na svojo zemljo in jo obdelujejo, je torej ne zapuščajo. Ne trdim, da 
pri tem ni izjem, vendar so neznatne in ni potrebno o njih posebej govoriti. 
Po oceni občinske skupščine Murska Sobota so prebivalci te občine, ki. delajo 
v tujini, v letu 1966 ustvarili devizni dohodek približno štiri in pol milijona 
ameriških dolarjev. 

Pravkar navedeni podatek bi se moral upoštevati, kajti to je sorazmerno 
velik prispevek za uravnovešenje naše plačilne bilance s tujino. Pri tem znat- 
nem deviznem dohodku ipa občina nima nobenega lastnega dohodka. 

Nikakor nisem govoril zato, da bi karkoli demagoško nastopal, pač pa sem 
želel odpraviti pomislek, da občina Murska Sobota, pa tudi sosednje občine, 
ne razume časa in se ne trudi, da bi se čimprej postavila na lastne noge. 

Ob vsem tem menim, da določba 3. člena zakonskega predloga ni spodbudna 
in celo pomeni udarec za tiste, ki se sami odrekajo svojim pravicam, samo da 
bi hitreje napredovali. 

Da je ta predlog utemeljen, kaže deloma tudi poročilo, ki. ga je dal naš 
začasni odbor k 4. členu, čeprav je ta člen z današnjimi amandmaji nekoliko; 
boljši, vsaj v svoji zadnji alinei, čeprav še vedno ne ustreza. Hvala za pozornost! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Ivan Rau. 

Ivan Rau: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Skupina 
poslancev našega zbora iz občin Murska Sobota in Ptuj je predlagala dopolnitve 
1., 3. in 4. člena predloga zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam 
z jasnim namenom, da se popravi neenakopraven položaj, ki ga poskuša pred- 
lagatelj uveljaviti za dve občini v SR Sloveniji. 

Ne želim ponavljati podatkov iz obrazložitve amandmajev, ki ste jo ne- 
kateri 'dobili šele danes, zaradi jasnosti pa želim predlagatelju zakonskega pred- 
loga v tej zvezi postaviti še nekaj vprašanj. 

Prvič, ali je bil Izvršni svet seznanjen z dejstvom, da izjemni kriteriji 
prizadenejo dve občini, ki sta bili doslej v proračunski potrošnji v Sloveniji 
med najnižjimi ? 

Drugič, če je bil s tem seznanjen, zakaj je kljub temu v zakonskem pred- 
logu ostala meja 35 000 prebivalcev, čeprav bi tudi z vsakim drugim številom 
prebivalstva, tja do 63 000 prebivalcev, dosegli enak učinek? Ali ne kaže to na 
namerno konstrukcijo s težnjo, da bi bil ta kriterij na prvi pogled res nekakšna 
objektivna meja med višjo oziroma nižjo proračunsko potrošnjo — citiran iz 
obrazložitve — »zaradi določenih fiksnih stroškov in nalog, ki jih družbeno- 
politična skupnost ima, ne glede na njeno velikost«? To je tudi vse, s čimer 
predlagatelj utemeljuje prvi del izjemnega kriterija, to je 35 000 prebivalcev. 

Tretjič, zakaj je drugi del izjemnega kriterija prav znesek 350 novih 
dinarjev, za. občine do 35 000 prebivalcev pa 370 novih dinarjev? Ali zato, ker 
bo občina Ptuj po predvidevanjih republiškega sekretariata za finance dosegla 
v letu 1967 354 novih dinarjev proračunske potrošnje na prebivalca, kar je za 
štiri nove dinarje nad zneskom 350 novih dinarjev? Taka proračunska potrošnja 
bi bila v občini; Ptuj za 6!°/o večja kot v letu 1966, vendar še kljub temu med 
najnižjimi v Sloveniji. Tudi v tem primeru gre za konstrukcijo takega kriterija, 
da občina Ptuj pod nobenim pogojem ne bi bila upoštevana oziroma upravičena 
do dopolnilnih sredstev. Občina Murska Sobota pa je zaradi tako skonstruira- 
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nega kriterija prikrajšana za dopolnilna sredstva zaradi zneska 20 novih dinar- 
jev na prebivalca. Namesto ene sta tako prizadeti dve občini. 

Kaj bi bilo s tem delom kriterija, če bi občina Ptuj po republiški oceni 
dosegli v letu 1967 proračunsko potrošnjo na prebivalca pod 350 novih dinarjev? 
K tej oceni se bom še vrnil. 

Četrtič, zakaj k predlogu zakona ni priložena bilanca sredstev, na podlagi 
katere so bili izračunani zneski dopolnilnih sredstev za posamezne občine, iz 
katere bi lahko ugotovili, do kolikšnega odstotka krijejo občine svojo prora- 
čunsko potrošnjo s predvidenimi lastnimi dohodki? Ker nismo dobili bilance 
sredstev, poslanci nismo imeli možnosti, da bi preverili pravilnost in utemelje- 
nost izračuna dopolnilnih sredstev in izračuna pričakovanih lastnih 'dohodkov 
občin v letu 1967. 

To navezujem na navedbe v zadnjem stavku obrazložitve k zakonskemu 
predlogu — zopet citiram: »S sistemom dopolnilnih sredstev v letu 1967 je treba 
doseči ustreznejše odnose med občinami in jih stimulirati za večja prizadevanja 
pri realizaciji proračunskih -dohodkov.« Tu pa prihaja do protislovja. Za primer 
navajam le eno obliko proračunskega dohodka, in sicer prispevek od kmetij- 
stva, ki predstavlja v obeh občinah pomemben vir, saj daje več kot četrtino 
vseh proračunskih dohodkov. Iz informacije, ki jo je izdelal republiški sekre- 
tariat za finance, izhaja, da so bile prispevne stopnje prav v teh občinah med 
najvišjimi v SR Sloveniji. V Socialistični republiki 'Sloveniji je bilo leta 1966 
odmerjeno 6 milijard 160 milijonov starih dinarjev tega prispevka, brez pri- 
spevka od gozdov, od tega v občinah Murska Sobota in Ptuj skupaj 1 milijardo 
450 milijonov starih dinarjev ali 23 *Vo, kar je skoraj četrtina vsega prispevka 
od kmetijstva v Sloveniji. Ce primerjamo podatke o izterjatvi v letu 1966, 
ugotovimo, da je bilo v SR Sloveniji izterjano 88 %, v občini Ptuj 94 °/o, v 
občini Murska Sobota pa 90 '%> tega prispevka. Mnoge občine, ki dobivajo dopol- 
nilna sredstva, pa so precej pod republiškim povprečjem, poleg tega pa so 
imele v letu 1966, in tudi prej, nekatere tudi znatno nižje prispevne stopnje 
kot občini Ptuj in Murska Sobota. Naj še omenim, da je bilo samo v občini 
Ptuj v preteklem letu izvršenih 2261 popisov premičnin oziroma rubežev ali 
12,5 '%> vseh, to je največ v SR Sloveniji. Torej smo v občini Ptuj storili vse, 
da je bila izterjava prispevkov in davkov v primerjavi z drugimi občinami za- 
dovoljiva, zato pa smo za leto 1967 stimulirali tako, da se nam z izjemnim kri- 
terijem krati pravica do dopolnilnih sredstev. 

Predlagateljem amandmaja ni razumljivo, zakaj se Izvršni svet ni vsaj 
malo poglobil v proračunsko situacijo teh dveh občin. Če gre za izjemo, bi lahko 
ugotovil, da sta imeli obe občini vsa pretekla leta težave pri financiranju 
potreb, ki se v celoti ali delno financirajo iz proračuna. Priznavamo, da imajo 
večje občine veliko manjše fiksne stroške, vendar le pri. občinski upravi, pri 
subvencioniranju družbeno-političnih organizacij in deloma tudi pri stroških 
za občinsko skupščino in njene kolegijske organe. Po približnih računih znaša 
prihranek pri teh postavkah v občini Ptuj oziroma Murska Sobota le 30 do 40 
milijonov starih dinarjev, v primerjavi s potrošnjo v manjših občinah, nikakor 
pa ne 128 oziroma 104 milijone starih dinarjev, do česar pride pri uporabi 
izjemnega kriterija, ki naj bd bil uporabljen za ti dve občini. 

Ze ob sprejemanju zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam za leto 1965, ko je občina Ptuj izpadla iz seznama dopolnje- 
vanih občin, je poslanka našega zbora, tovariši.ca Katica Bračko v svoji razpravi 
opozorila na težave, ki jih bo- v občinskem proračunu povzročila ukinitev do- 



360 Organizacijsko-politični zbor 

polnilnih sredstev. V svojih izvajanjih je tudi pozvala Izvršni svet, naj posebej 
prouči proračunsko potrošnjo v občini Ptuj in tej občini omogoči prebroditev 
nastalih težav. Poziv je ostal, kot kaže, brez odziva. To dokazuje tudi pred- 
lagani izjemni kriterij za našo občino v letošnjem zakonskem predlogu. 

Ne bi rad podrobno govoril o proračunskih težavah v ptujski občini, ker 
so podobne težave tudi drugod. Vendar ima naša občina nekaj drugih fiksnih 
stroškov, ki jih mora financirati iz proračuna. Naj omenim stroške v zvezi 
z vzdrževanjem pokrajinskega muzeja v Ptuju, ki ga v celoti financira občina, 
čeprav vemo, da ta institucija ne obstaja samo zaradi občinskih potreb. Če ste 
gledali zadnjo televizijsko oddajo »Kronika«, ste lahko spoznali probleme spo- 
meniškega varstva v tej občini. Kaj bomo brez ustrezne pomoči lahko prispevali 
k mednarodnemu letu turizma? 

V Ptuju imamo tudi dve srednji šoli, katerih delo bi morala stalno financi- 
rati tudi občina Ormož. Dolg te občine znaša doslej že nekaj čez 40 milijonov 
starih dinarjev, medtem ko< bo občina Ptuj morala svoje obveznosti do občine 
Maribor, kjer obiskuje srednje šole čez 500 dijakov iz ptujske občine, v celoti 
izpolniti. Ce te obveznosti ne izpolnimo, mariborske srednje šole v jeseni ne 
bodo vpisovale dijakov iz ptujske občine. To so nam jasno in odločno povedali. 

Republiški cestni sklad vztraja pri tem, da občina Ptuj sodeluje pri izgrad- 
nji republiške ceste Ptuj—Sikole—Slovenska Bistrica z zneskom 80 milijonov 
starih dinarjev. Znatna sredstva bo morala občina angažirati za komunalno 
ureditev v starem delu mesta Ptuja. Samo 10 %> hiš, ki imajo v Ptuju vodovod, 
je priključenih na novo kanalizacijo, vse ostale hiše pa so priključene na staro 
srednjeveško kanalizacijo, nekaj jo je celo iz rimskih časov. Čez dve leti bi 
radi praznovali tisočdevetsto letnico ustanovitve Ptuja. Prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča bo zadostoval le za delno kritje rednega vzdrževanja obsto- 
ječe komunalne mreže. 

Na koncu še nekaj besed o oceni proračunskih dohodkov ptujske občine 
v letu 1967, ki bi naj bili za 6 ®/o višji kot v letu 1966. Kot sem že omenil, 
nisem dobil v roke bilance republiškega sekretariata za finance, vendar sem 
na seji našega začasnega odbora zvedel, ko sem predlagal amandma, kar je 
razvidno tudi iz poročila odbora, da je v letu 1967 predvidenih za občino Ptuj 
620 milijonov starih -dinarjev sredstev iz prispevka od kmetijstva. V naši. občini 
bo v letu 1967 obdavčljivega za 2 milijardi 127 milijonov starih dinarjev kata- 
strskega dohodka in tako predstavlja znesek prispevka po republiški oceni 
29,5 ®/o povprečno prispevno stopnjo v naši občini za leto 1967. V SR Sloveniji 
je bilo v letu 1966 odmerjenega 6 milijard 160 milijonov starih dinarjev pri- 
spevka od kmetijstva na osnovi katastrskega dohodka nekaj čez 40 milijard 
starih dinarjev, brez gozdov. Tako je povprečna prispevna stopnja v SR Slo- 
veniji znašala nekaj čez 15 l0/o, v občini Ptuj pa 37,2%. 

Če bi pri kalkulaciji proračunskih dohodkov za občino vsaj delno uporabili 
določbo 2. odstavka 32. člena zakona o financiranju družbenoHpolitičnih skup- 
nosti, ne bi moglo priti do takega nesorazmerja. Republika namreč lahko zago- 
tovi dopolnilna sredstva občini le pod pogojem, da stopnje prispevkov in davkov 
v tej občini, ustrezajo stopnjam prispevkov in davkov na območju občine s 
podobno gospodarsko razvitostjo, ki ne prejema dopolnilnih sredstev. To dolo- 
čilo pa v naši republiki, kolikor vem, doslej ni bilo nikjer uporabljeno. 

Kot sem že prej navedel, je imela občina Ptuj tudi najvišje prispevne stop- 
nje v SR Sloveniji. V kalkulaciji proračunskih dohodkov za leto 1967 republiški 
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sekretariat za finance nekoliko znižuje prispevno stopnjo tudi za našo- občino, 
vendar je ta kljub temu še vedno med najvišjimi v Sloveniji. Če bomo upo- 
rabili povprečno prispevno stopnjo glede na občine, ki mejijo na ptujsko ob- 
čino, bo ta znašala največ 25% in tako ne bomo dosegli iz tega naslova 620 
milijonov dinarjev dohodka, temveč le 530 milijonov dinarjev. Tako nastane 
razlika 90 milijonov dinarjev in za toliko je tudi republiška ocena proračunskih 
dohodkov za našo občino previsoka, če to razliko odštejemo, pade predvidena 
proračunska potrošnja na prebivalca v letu 1967 na 340 novih dinarjev na 
prebivalca. 

Tudi občina Murska Sobota bo predpisala v letošnjem letu prispevek od 
kmetijstva v povprečni stopnji 24 °/o in zato ni pod nobenim pogojem upravi- 
čeno, da se občini Ptuj kalkulira pri njenih proračunskih dohodkih znatno 
višja povprečna stopnja kot ostalim občinam. Iz teh razlogov tudi ugovarjam 
republiški oceni proračunskih dohodkov ptujske občine za leto 1967. 

Dovolite, da prečitam še dva odstavka iz predloženega amandmaja. 
Predlagatelji amandmajev smatramo, da je v razdeljevanju dopolnilnih 

sredstev občinam v letu 1967 predlagatelj izvršil določene napore, da bi objek- 
tiviziral proračunsko potrošnjo v občinah. Predlagatelji amandmajev zato po- 
zdravljamo prizadevanja, ki so bila storjena v tej smeri. Nadalje menimo, da 
gre v tem primeru za prehodna načela pri zagotavljanju sredstev občinam, in 
da je treba v bodoče težiti za tem, da bodo občine lahko z lastnimi dohodki krile 
vse potrebe, ki jih financirajo iz proračuna. Zato pa ne moremo razumeti, da 
se le za dve občini v Sloveniji skušajo uporabiti drugačni kriteriji pri formi- 
ranju njihovih proračunskih sredstev za leto 1967. 

S predlaganimi amandmaji bi se povečala dopolnilna sredstva za občino 
Murska Sobota za 1 280 000 novih dinarjev, to je 128 milijard starih dinarjev, 
občina Ptuj pa bi. bila na novo vključena med dopolnjevane občine z zneskom 
1 040 000 novih dinarjev ali 104 milijone starih dinarjev. To znaša skupaj 
2 320 000 novih dinarjev ali 232 milijonov starih dinarjev, kar predstavlja 
4,4 °/o vseh dopolnilnih sredstev, ki so v republiškem proračunu namenjena za 
dopolnjevanje občin oziroma 14% rezerve iz 4. člena zakonskega predloga. Iz 
tega jasno izhaja, da predlagana sprememba v dodeljevanju dopolnilnih sred- 
stev z ničemer ne more porušiti osnovnega koncepta, ki ga uveljavlja zakonski 
predlog za dodeljevanje dopolnilnih sredstev občinam v letu 1967. 

Na koncu dodajam samo še to, da se v celoti strinjam z oceno' zakonodajno- 
pravne komisije, ki jo je dala k določbam 4. člena zakonskega predloga. Pred- 
lagatelji amandmajev nismo imeli pripomb k temu členu samo zaradi tega, ker 
gre v tem primeru za prehodne določbe o zagotovitvi zadostnih sredstev pred- 
vsem za izobraževanje. Po izločitvi teh sredstev iz proračunov bo nastal povsem 
nov položaj in bo zato treba poiskati nove kriterije za dodelitev dopolnilnih 
sredstev občinam oziroma za delitveno razmerje republika — občine. 

V imenu predlagateljev vztrajam pri predlaganih amandmajih k 1., 3. in 4. 
členu zakonskega predloga s pripombo, da priznavamo izhodišča, ki jih je po- 
stavil zakonski predlog, ne priznavamo pa nobenih izjem, ki očitno rušijo 
osnovni, koncept zakona. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta 
za izjavo o amandmajih, obenem pa ga prosim, da po možnosti odgovori na 
vprašanja, ki so bila postavljena v zvezi s tem zakonom. 
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Mirko Zlender : Tovarišice in tovariši poslanci! V uvodnem ekspo- 
zeju je bilo povedano, da se je Izvršni svet v letošnjem letu odločil za drugačno 
politiko razdeljevanja dopolnilnih sredstev. Navedeni so bili tudi razlogi za 
take spremembe. Kritike, ki so' bile izrečene na račun Izvršnega sveta v letih 
1965 in 1966, zlasti pa stalne kritike v razgovorih s predsedniki občin glede 
kriterijev razdeljevanja proračunskih sredstev v celotni Sloveniji, so privedle do 
zaključka, da je treba razdeljevanje dopolnilnih sredstev objektivizirati. Pred 
predlaganim režimom razdeljevanja dopolnilnih sredstev smo imeli stanje, ki 
je bilo v bistvu podedovano od bivših okrajev in je povzročalo, da so posa- 
mezne občine, ki so prejemale dopolnilna sredstva, imele celo enkrat večjo 
proračunsko potrošnjo na prebivalca kot pa tiste občine v republiki, ki dopol- 
nilnih sredstev niso dobivale. To je bil eden od osnovnih razlogov za razmiš- 
ljanje o spremembah na tem področju. 

Drug razlog, ki je najbrž prav tako pomemben, pa je ta, da Slovenija, ki je 
relativno razvita, ne more držati na republiškem proračunu 38 občin, ki preje- 
majo dopolnilna sredstva. Tak položaj kvari sliko o splošni razvojni stopnji 
v Sloveniji, najbrž je nevzdržno, da več kot polovico občin v Sloveniji razgla- 
šamo za nerazvite občine, ki jim pomagamo s prelivanjem sredstev. 

Zaradi navedenih razlogov je Izvršni svet začel proučevati sistem določanja 
dopolnilnih sredstev občinam. Pri tem je angažiral nekatere strokovne upravne 
službe v republiki, angažiran pa je bil tudi ekonomski center v Mariboru. 
Opravljene raziskave so dale nekaj podatkov, vendar ni pričakovati, da bi lahko 
na tej podlagi prišli do take rešitve, ki bi la.hko< pravično upoštevala specifič- 
nosti posameznih občin. 

Mislim, da je instrumentarij razdeljevanja skupnih proračunskih sredstev 
v Sloveniji več ali manj vezan na neke vrste 'družbeni dogovor vseh 'družbeno- 
političnih skupnosti v Sloveniji, to je republike in občin. Tako se je Izvršni 
svet dogovarjal si predsedniki občin, katerih stališča so bila v predloženem 
zakonu upoštevana. Večina predsednikov občin se je strinjala s predlaganimi 
rešitvami. 

Ne zanikam težav, o katerih SO' govorili zastopniki predlagateljev amand- 
maja. Take ali še večje težave se bodo brez dvoma pojavile tudi v mnogih 
drugih občinah, ki so bile v preteklosti precej protežirane. 

Kot predstavnik Izvršnega sveta se s predloženim amandmajem ne stri- 
njam. Navedel bom samo nekaj razlogov, zaradi katerih tega amandmaja ne 
moremo sprejeti, če hočemo uveljaviti zaostrene kriterije razdeljevanja dopol- 
nilnih sredstev. Občina Ptuj v lanskem letu sploh ni bila več v seznamu občin, 
ki prejemajo dopolnilna sredstva. Če na eni strani zmanjšujemo število dopol- 
njevanih občin od 38 na 24, ne moremo pri drugih vratih odpreti možnosti, da 
se med te občine na novo uvrščajo take občine kot je občina Ptuj. Ne zanikam 
težav, ki jih je obrazložil tovariš poslanec, vendar pa le opozarjam, da bomo 
imeli v 'Sloveniji po predloženem instrumentariju 26 občin, ki ne bodo dosegle 
lanskoletne proračunske realizacije, medtem ko bo občina Ptuj le dosegla nekaj 
odstotkov višje proračunske dohodke kot lani. 

Treba je tudi upoštevati, da je v kalkulaciji vseh dohodkov republiški 
sekretariat za finance za občino Ptuj predvidel za 140 milijonov dinarjev manjši 
prispevek iz kmetijstva v primerjavi z lanskoletno realizacijo. Prav tako se 
občino Ptuj v letošnjem letu razbremenjuje za več deset milijonov dinarjev 
stroškov za vzdrževanje cest III. reda, katerih financiranje preide z letošnjim 
letom na republiko. 
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Položaj v občini Murska Sobota je približno enak. Murska Sobota res ne 
dosega v celoti svojih lanskih dohodkov, vendar pa je treba imeti pred očmi 
dejstvo', da so v kalkulaciji, ki jo je imel na razpolago Izvršni svet, tovariši iz 
sekretariata za finance predvideli za 100 milijonov dinarjev manjše dohodke 
iz kmetijskih davščin in da bo občina Murska Sobota prihranila pri izdatkih za 
ceste III. reda 100 milijonov dinarjev. 

Če bi že govorili o težavnih finančnih situacijah, mislim, da bi bile dosti 
bolj upravičene do takih pritožb in do takih amandmajev nekatere občine na 
Primorskem in na Dolenjskem, ki so imele v preteklosti drugačen tretman kot 
pa štajerske občine. Ker pa zaostrujemo vprašanje trošenja proračunskih sred- 
stev tudi v teh občinah, tega amandmaja zaradi čisto načelnih razlogov, pa tudi 
zaradi praktičnih, ne moremo sprejeti. Ce bi amandma sprejeli, bi omajali ves 
sistem, ki je sicer usmerjen k zaostritvi kriterijev za dodeljevanje dopolnilnih 
sredstev občinam. 

V današnji obravnavi je bil močno napaden tudi kriterij, po katerem se za 
občine z več kot 35 000 prebivalci šteje, da so upravičene do dopolnilnih sredstev 
le, če ne dosegajo 350 novih dinarjev lastnih proračunskih sredstev na pre- 
bivalca. Vprašanje te razmejitve je res lahko sporno in je zanjo težko najti 
dovolj prepričevalne razloge. 

Izračuni, ki jih ima na razpolago sekretariat za finance, kažejo, da je do 
35 000 prebivalcev strošek za upravo približno takšen: do 15 000 prebivalcev 
znašajo stroški občine uprave približno 110 dinarjev na prebivalca od 15 000 
do 25 000 prebivalcev 90 dinarjev, od 25 000 do 35 000 prebivalcev tudi 90 dinar- 
jev na prebivalca, od 45 000 prebivalcev naprej za ta strošek pade na 80 oziroma 
65 dinarjev na prebivalca. Glede na te podatke se je Izvršni svet odločil za 
mejo pri 35 000 prebivalcih. 

Zaostritev tega kriterija bi povzročila vrsto težav in bi nekatere občine 
zašle v še večje težave kot bodo sicer. Prosim, da se tovarišici Deklevovi, ki ima 
ustrezno finančno argumentacijo, dovoli, da konkretneje odgovori na postavljena 
vprašanja. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovarišica Dragica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V razpravi je bilo postavljenih nekaj konkretnih vprašanj glede metode oziroma 
kriterijev za določitev dopolnilnih sredstev občinam. 

Prvi govornik je postavil vprašanja, katere so tiste občine, oziroma koliko 
je občin, ki naj bi bile deležne korekture postavljenih meril, ki se postavljajo 
z zakonom o določitvi dopolnilnih sredstev. 

Uvodoma želim povedati le to, da s korekturami, ki so omogočene po 4. 
členu zakona, dejansko odstopamo od osnovnega merila glede dopolnjevanja 
sredstev občinam, vendar je bil Izvršni svet mnenja, da v obdobju, ko iz pro- 
računske potrošnje še niso izločena sredstva za izobraževanje, ni mogoče še 
bolj zaostriti vprašanje proračunske potrošnje in da je treba občinam v obdobju, 
ko morajo še v celoti skrbeti za financiranje izobraževanja preko svojih pro- 
računov, zagotoviti vsaj 95'% sredstev glede na potrošnjo v letu 1966. Če bi 
upoštevali, samo merila potrošnje na prebivalca, se pravi 370 oziroma 350 dinar- 
jev, bi 17 občin prišlo izpod nivoja 95 ,0/o. Zato je bilo treba tem 17 občinam 
zagotoviti dopolnilo v obliki dopolnilnih sredstev, kar predstavlja okoli 970 
milijonov starih dinarjev. Kot naslednja korektura, ki deluje povsem specifično 
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v okviru posameznih občin, ne glede na njihovo strukturo, ne glede na njeno 
velikost in število prebivalstva, so stroški za priznavalnine borcem. Ugotavljamo 
namreč, da so ti izdatki povsem neenakomerno razporejeni po slovenskih ob- 
činah glede na razmere v času NOB. Tako ugotavljamo, da znaša v SR Slo- 
veniji povprečna priznavalnina, ki se daje iz občinskega proračuna, okoli 
600 dinarjev, pri čemer imamo občine, zlasti na Dolenjskem in Primorskem, 
kjer znašajo priznavalnine tudi po 2000 ali 1500 dinarjev. Razumljivo je, 
da bi bile ob zaostrenih kriterijih glede dopolnjevanja sredstev gotovo pri- 
zadete prav te dejavnosti. Zato je Izvršni svet menil, da je v tem prehodnem 
obdobju treba pri korekturi upoštevati tudi ta element, ki, kot rečeno, zelo 
neenakomerno deluje. Po ocenah bi iz naslova korekture zaradi priznavalnin 
borcem bilo treba razdeliti od 250 do 300 milijonov dinarjev. Ti podatki pa 
še niso povsem dokončni, ker še ni zaključnih računov za leto 1966 in so prav- 
zaprav kombinacija planskih podatkov in delnih zaključkov za leto 1966. 

Ne vem, ali tovariš poslanec želi, da poimensko navedem občine, ki 
bi bile deležne korekture do 95 %. To so občine Ajdovščina, Črnomelj, Gro- 
suplje, Ilirska Bistrica, Litija, Metlika, Murska 'Sobota, Tolmin in Trebnje. Od 
občin, ki v letu 1967 po merilh ne bi več prejemale dopolnilnih sredstev, ker 
presegajo mejo 370 oziroma 350 dinarjev, pa pridejo v poštev Cerknica, Dravo- 
grad, Idrija, Logatec, Sežana in Slovenj Gradec. 

Tovariš poslanec iz skupine predlagateljev amandmajev za Ptuj in Mursko 
Soboto je postavil vprašanje, ali je bilo Izvršnemu svetu znano, da se različno 
merilo* praktično uveljavlja samo za dve občini. Dovolite, da k temu povem 
nekaj misli in da posežem tudi nekoliko nazaj. V lanskem letu je bil republiški 
sekretariat za finance zadolžen, da pripravi merila za dodeljevanje dopolnilnih 
sredstev občinam. Sekretariat je septembra 1966 predložil Skupščini informacijo 
o možnostih oblikovanja proračunskih dohodkov za leto 1967. Ta informacija je 
temeljila na stališču, da bo šolstvo že s 1. januarjem 1967 izločeno iz proračunske 
potrošnje. Ker ni našel boljših meril, se je sekretariat za finance v tej infor- 
maciji poslužil kriterija proračunske potrošnje na prebivalca. Zaradi pričakovane 
izločitve sredstev za izobraževanje iz proračuna smo menih, da tak kriterij 
dobiva novo vsebino in da verjetno vzpostavlja dejansko boljše in objektivnejše 
odnose med občinami in smo prav zato tudi postavili različen kriterij glede na 
število prebivalcev. Ne moremo namreč mimo dejstva, da vendarle kljub temu, 
da smo najbrž nekoliko slabi v dokazovanju, ali je ta razlika 2000 ali 3000 dinar- 
jev na prebivalca ali morda celo večja — obstoje izdatki za državno upravo, za 
skupščinske seje, svete, druge občinske organe, za družbene organizacije, večje 
število prebivalcev in večja razsežnost občine ter večja dolžina cest, ki prav 
tako obremenjujejo proračunsko potrošnjo. Prav gotovo vplivajo le-ti na večjo 
ali manjšo proračunsko potrošnjo. Zato smo že takrat predlagali, da bi se občine 
diferencirale glede na število prebivalcev. 

To informacijo so obravnavah vsi odbori Skupščine in k navedenemu 
kriteriju ni bilo ugovorov ter je bilo pri tem razumljivo, da obstajajo določene 
razlike glede na število prebivalcev v občini. Težava je samo v tem, da šolstvo 
še ni izločeno in je morda prav zaradi tega položaj nekoliko nejasen. Po izlo- 
čitvi. izobraževanja pa bodo ti odnosi bolj čisti in bo treba sistem dodelje- 
vanja dopolnilnih sredstev občinam še nadalje izpopolnjevati. Tedaj bo tudi 
lažje poiskati objektivnejša merila za financiranje posameznih nalog. 

Po prvotnih računih izjemno merilo ne bi prizadelo samo dve občini. Do 
decembra meseca sta v vseh naših orientacijah in računih v tem smislu prihajali 
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v poštev tudi občini Maribor-Tezno in Maribor-Tabor. Ker pa je medtem 
prišlo do združitve mariborskih občin v eno občino, bo izjemno merilo poslej 
resnično prizadelo samo občini Ptuj in Mursko Soboto. 

Po naših orientacijah in ocenah bo občina Ptuj dosegla na prebivalca nekaj 
čez 350 dinarjev lastnih dohodkov, pri čemer smo upoštevali, da je resnično ta 
občina, kar velja tudi za občino Murska Sobota, med tistimi, ki so doslej pred- 
pisovale najvišje stopnje prispevkov od kmetijstva. Zato smo tudi del bremena, 
ki sta jih doslej nosili ti dve občini, prenesli na druge občine, katere pa zdaj 
ugovarjajo, češ da ne bodo mogle zviševati prispevka od kmetijstva oziroma 
doseči takšnih dohodkov, kot jih v bilanci predvidevamo. Zato tudi ni. slučaj, 
da imamo ob ugovorih teh dveh občin hkrati tudi pritožbe ostalih občin: Črnom- 
lja, Novega mesta, Kočevja in Slovenskih Konjic, ki pa nastopajo z nasprotnimi 
dokazili. Tako zatrjujejo, da je predvidena potrošnja za te občine prenizka, 
kar utemeljujejo s trditvijo, da bi občine z manjšim, številom prebivalstva 
morale imeti večjo potrošnjo' in je zato merilo 370 dinarjev na prebivalca pre- 
nizko. Tako torej nastopajo občine vsaka s svojim stališčem, ki je odraz njenega 
položaja in njenih težav. Dejstvo je, da bo ob kakršnemkoli novem merilu za 
26 slovenskih občin položaj bistveno slabši kot v letu 1966. Ob tem pa v občini. 
Ptuj pričakujemo vendarle ugodnejši položaj kot v preteklem letu. Seveda nihče 
ne more trditi, da bo ta občina lahko rešila vse probleme, ki jih je tovariš 
poslanec navedel. 

V amandmaju se računa z neokrnjeno rezervo v znesku ene milijarde in 
600 milijonov dinarjev. Ze uvodoma sem povedala, da je okoli 960 milijonov 
dinarjev razdeljenih po kriteriju kritja razlike do 95 % lanskih izdatkov in 
da je za priznavalnine borcem potrebnih 250 do 300 milijonov dinarjev, tako da 
znaša rezerva praktično le 300 milijonov dinarjev. Sredstva te rezerve pa bodo 
verjetno služila za korekturo oziroma za dopolnjevanje sredstev za izobraže- 
vanje. Če bo zakon o izobraževanju sprejet, bodo verjetno to edina interven- 
cijska sredstva, s katerimi bo mogoče izravnavati zelo očitne razlike pri finan- 
ciranju izobraževanja v posameznih občinah. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Evgen Golja. 

Evgen Golja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ču- 
tim dolžnost, da pri sprejemanju zakona o določitvi dopolnilnih sredstev obči- 
nam seznanim ta zbor z nekaterimi problemi in stališči občinske skupščine in 
volivcev na Tolminskem, ter še posebej z mnenjem prosvetnih delavcev v naši 
občini. 

Zadnje dni je bilo pri nas več raznih posvetov in tudi zasedanje občinske 
skupščine, kjer se je razpravljalo o proračunu občine, seveda v povezavi s tem 
zakonom, ki ga sprejemamo. Naš občinski proračun bo za 5 °/o manjši kot je 
bil v letu 1966, potrebe pa so mnogo večje. Pri tem opozarjam predvsem na 
probleme šolstva, seveda pa je položaj enako težaven tudi na področju social- 
nega varstva in pri sredstvih za priznavalnine borcev NOV. V letu 1966 je bilo 
dodeljeno šolstvu 428 milijonov starih dinarjev, od skupnih proračunskih sred- 
stev 950 milijonov. S temi sredstvi je bil lani dosežen povprečen osebni dohodek 
prosvetnih delavcev na osnovni šoli Tolmin v višini 70 190 dinarjev. Razmerje 
med osebnimi dohodki in materialnimi izdatki je bilo na šolah tako, da je bilo 
za materialne izdatke namenjenih manj kot 10%. Vodstva šol so skupno s 
skladom za šolstvo pripravila za letos predlog, po katerem naj bi šolstvo dobilo 
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604 milijone dinarjev, kar pomeni točno 3/4 proračuna, tako da bi za vse ostale 
potrebe in naloge ostalo v občinskem proračunu 300 milijonov dinarjev. Prora- 
čunska sredstva tolminske občine bodo letos za 16 °/'o manjša kot so bili lanski 
proračunski, dohodki občine Nova Gorica. 

Pri vsem tem bi morda vprašali, zakaj toliko izdatkov za šolstvo na Tol- 
minskem? Tolminska občina je teritorialno največja v SR Sloveniji in ima 
posebno konfiguracijo zemljišča. Leta nazaj se je šolska mreža stalno prilaga- 
jala slabim materialnim možnostim, tako da je danes organizirana kar se da 
racionalno, vendar je vseeno pet centralnih šol z 31 podružničnimi šolami za 
3160 otrok. V šolo se prevaža 500 otrok, 200 pa jih je v treh dijaških domovih. 
Tako je v strukturi sredstev za šolstvo okoli 40 °/o izdatkov samo za te potrebe. 
Pri vsem tem je treba vzdrževati veliko zgradb, za kar pa ni dovolj sredstev 
in zato stavbe propadajo, da ne govorim o znanem primeru osnovne šole 
Kobarid. 

Na posvetih je bilo povedano, kakšne izredno težavne probleme imajo šole 
zaradi majhnih sredstev za materialne izdatke. V šoli Ptidbrdo so na primer 
nedavno prosvetni delavci zbirali posojilo za plačilo bencina za prevoz otrok 
v šolo. 

V takem proračunskem položaju šolstvo ne bo moglo dobiti niti najnujnej- 
ših sredstev, če pa se šolstvu namenijo večja sredstva, občina z ostankom sred- 
stev ne bo- mogla financirati drugih nalog, ki, so določene v ustavi in zakonih. 

Občinska skupščina je ugotovila, da je tak proračunski položaj nevzdržen 
in da zelo težko prevzema odgovornost za vse morebitne posledice. 

Pozivam Izvršni, svet, da v zvezi s 4. členom predloženega zakona v sode- 
lovanju z našo občinsko skupščino odgovorno- analizira navedene probleme in 
da v smislu 5. alinee omenjenega člena dodeli občini še dodatna dopolnilna 
sredstva iz rezerve, dokler se šolstvo ne izloči iz proračuna. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima še Ivan Rau. 

Ivan Rau: Tovarišice in tovariši poslanci! Oprostite, ker izkoriščam 
vašo- potrpežljivost, vendar želim postaviti še eno- načelno vprašanje. 

Začasno financiranje šolstva je možno do konca junija. To pa pomeni, da 
bo moralo biti 1. julija to vprašanje rešeno. Glede na to bomo takrat morali 
opraviti tudi rebalans republiškega proračuna, pri tem pa bomo ponovno obrav- 
navali te probleme. Če je zdaj predvideno, da se iz rezerve 1 600 000 000 novih 
dinarjev dodeli 900' milijonov tistim občinam, ki, ne bodo dosegle 95 °/o lanske 
proračunske potrošnje, bo do- konca junija logično potrošena le polovica tega 
zneska, to je 450 milijonov dinarjev. Razlika, ki naj bi jo krili iz rezerve za 
priznavalnine, znaša za celo leto 300 milijonov dinarjev, do konca junija torej 
150 milijonov. Za navedena dva namena; bo- torej šlo- 600 milijonov, tako da 
ostane trenutno nerazdeljena ena milijarda dinarjev proračunske rezerve. Ce 
ob tem upoštevamo tudi le polovico zneska, 232 milijonov, ki ga zahtevata z 
amandmaji občini Murska Sobota in Ptuj, znaša ta znesek 116 milijonov dinar- 
jev, katerega bi, bilo pač mogoče dodeliti iz rezerve ene milijarde. S tem hočem 
povedati, da z našim amandmajem ne rušimo koncepta, ki ga skuša predlagatelj 
zakona uveljaviti z določbo 4. člena. 

V zvezi z informacijo, ki jo je navedla tovarišica Deklevova, naj povem, 
da so bila v prvi kalkulaciji proračunskih dohodkov za leto 1967 že izključena 
sredstva za izobraževanje. Takrat je za dopolnjevanje sredstev znašal kriterij 
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22 200 starih dinarjev proračunskih izdatkov na prebivalca do 32 000 prebi- 
valcev. Po teh kriterijih bi bile občine Ptuj, Murska Sobota in Žalec deležne 
dopolnilnih sredstev. Ko je bila nato postavljena meja 19 000 starih dinarjev 
ali za 3000 dinarjev manj do 35 000 prebivalcev, sta ibili po tem kriteriju pri- 
zadeti občini Ptuj in Murska Sobota in občina Maribor-Tezno, ki ima delno 
podobno gospodarsko strukturo kot ptujska občina, ker obsega znaten del 
kmečkega območja dravskega polja. Mislim, da nas v tem primeru problem 
občine Maribor-Tezno ne bi smel motiti. 

Se eno napako smo ugotovili pri. takratnem izračunu. Namreč občina Novo 
mesto, ki ima 47 000 prebivalcev, naj bi po tem izračunu dobila dopolnilna sred- 
stva. Ko smo jih na napako^ opozorili, so rekli, da so se zmotili. Ker so po prvem 
in drugem izračunu prizadete vedno iste občine in iz razlogov, ki sem jih tu 
navedel, ne morem biti z odgovori zadovoljen in vztrajam pri amandmajih 
poslancev. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandma skupine poslancev, po katerem naj se v 
tretji vrsti prvega odstavka 1. člena črta besedilo »oziroma v občinah z več kot 
35 000 prebivalci 350 din na prebivalca«; v drugem odstavku 3. člena se za 
besedo »Murska Sobota« vstavi znesek »3 094 000«, pred besedo »Radlje« se 
vstavi beseda »Ptuj« in znesek, 1 040 000, v prvem odstavku 4. člena pa se v 
drugi vrsti znesek 16 645 000 starih dinarjev nadomesti z zneskom 14 325 000 din. 

Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (16 poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (30 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zbor amandma zavrnil. 
Prehajamo na glasovanje o zakonskem predlogu v celoti. Kdor je za zakon- 

ski predlog, naj prosim dvigne roko. (35 poslancev dvigne roko.) Je kdo' proti? 
(10 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino< glasov sprejel predlog zakona O' dopolnilnih 
sredstvih občinam. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o republiškem davku od. prometa 
blaga na drobno. 

Zakonski predlog je obravnaval začasni odbor za proučitev delovanja si- 
stema financiranja družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje. Pi- 
smeno poročilo ste prejeli, poročevalec odbora je Evgen Golja. Želi poročevalec 
dati še ustno obrazložitev? (Da.) 

Evgen Golja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pre- 
den v imenu odbora dam izjavo glede amandmajev, ki SO' bili predloženi, v imenu 
odbora opozarjam na problem, ki ga je obravnaval odbor na seji devetega 
februarja letos. 

V načelni obravnavi je odbor namreč ugotovil, da obstajajo nekatere ne- 
skladnosti pri, stopnjah obdavčitve motornih vozil in kmetijske mehanizacije. 
Stopnjo obdavčitve v prometu teh proizvodov določajo občine in je tako v Slo- 
veniji stopnja prispevkov med občinami zelo različna in sicer od 1 do 4 za 
motorna vozila, pri kmetijski mehanizaciji pa od 1 do< 6 9/o. Prav tako so raz- 
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like med republikami. V 'Sloveniji znaša ves prometni davek na motorna vozila 
17,5 %), v SR Hrvatski pa 16,5 %. V takem položaju prihaja do različnih mani- 
pulacij. Tako, na primer, se izstavljajo fakture tam, kjer je nižji prometni 
davek, dejanska prodaja pa se vrši drugod. Pri vsem tem nam uhajajo precejš- 
nja sredstva in zato odbor predlaga, da se to prouči in da se ustvari enotnost. 
Morda bi se to doseglo tako, da uvede republika enoten prispevek in ga v do- 
ločenem odstotku odstopi občinam, ali na drug primeren način. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-po- 
litičnih skupnosti in proračunske potrošnje je na današnji seji obravnaval 
amandmaja, ki, ju je predlagal predlagatelj zakonskega predloga na seji zako- 
nodajno^pravne komisije k 1. in 3. členu predloga zakona o dopolnitvah zakona 
o republiškem davku od prometa blaga na drobno. Amandma k 1. členu se glasi: 
na koncu besedila 1. odstavka se dopolni citat tako, da se številom 28-329/66 
beseda »in« nadomesti z vejico, za številko 52-611/66 pa se dostavi še besedilo 
»in številka 5-41/67«. Za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi: »Zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da določi in 
izda prečiščeno besedilo zakona o republiškem davku od prometa blaga na 
drobno.« 

V imenu odbora predlagam zboru, da oba amandmaja sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali žćli besedo predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Kdo želi govoriti? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o republiškem davku od prometa blaga na drobno', naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci, dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje O' predlogu zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od pro- 
meta blaga na drobno v letu 1967, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Njegov predstavnik je Bogdan Zeilhofer, pomočnik direktorja Zavoda SR 
Slovenije za planiranje. Prosim ga, da da ustno obrazložitev. 

Bogdan Zeilhofer: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s pred- 
loženim zakonom želim predvsem poudariti, da spada ta zakonski predlog med 
ukrepe, ki so že predvideni v sprejetem srednjeročnem družbenem planu 
za reševanje nekaterih problemov in obveznosti republike v ietih 1966 do 
1970. V skladu z usmeritvijo v družbenem planu je republiška skupščina de- 
cembra lani in v letošnjem januarju sprejela več zakonov, s katerimi je omogo*- 
čeno oblikovanje potrebnih sredstev za intervencije republike na posameznih 
področjih. V tem okviru je bil sprejet tudi zakon o uvedbi 1,5% dodatnega 
davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka, ki naj 
bi služila za financiranje infrastrukture, šolstva ter drugih specifičnih potreb 
republike. Tako kot pri ostalih zakonih je bila tudi v tem zakonu določena 
globalna usmeritev sredstev za celotno obdobje do leta 1970. Vendar je bilo, 
kot je znano, sprejeto še posebno določilo, ki, predvideva, da bo republika 
vsakoletno sprejemala še posebne zakone za uporabo sredstev iz tega davka 
v okviru predvidenih zneskov oziroma sprejetih delitvenih razmerij. Takšno 
rešitev je narekovalo predvsem dejstvo, da glede na nihanje v gospodarskih 
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gibanjih ni mogoče vnaprej po letih povsem točno oceniti dinamiko pritoka 
sredstev, pa tudi problemov, od katerih je odvisen prioritetni red uporabe 
sredstev. Pri predloženem zakonu gre torej le za konkretizacijo usmeritve 
sredstev za leto 1967, seveda v okviru razdelitve sredstev tega davka za razdobje 
1967—1970. 

Pri uporabi sredstev dodatnega prometnega davka ima po temeljnem 
zakonu prednost kritje že obstoječih obveznosti republike na posameznih pod- 
ročjih. Zato se s predloženim zakonom usmerjajo v letu 1967 razpoložljiva sred- 
stva predvsem za kritje neplačanih obveznosti republiškega proračuna iz pre- 
teklih let ter za izpolnitev obveznosti republike pri financiranju graditve 
osrednjega kliničnega centra v Ljubljani. Z usmeritvijo razpoložljivih sredstev 
za- poravnanje obveznosti republiškega proračuna v znesku 38 milijonov novih 
dinarjev bi v letu 1967, hkrati z drugimi za te namene določenimi sredstvi, 
omogočili pokritje večine neplačanih obveznosti proračuna iz preteklih let, 
ki so doslej občutno zmanjševale likvidnost gospodarstva in poslovnih bank. S 
predlaganim zneskom 9 milijonov novih dinarjev za sofinanciranje kliničnega 
centra v Ljubljani pa bi bila v celoti izpolnjena obveznost republike za financi- 
ranje tega objekta v tem letu, ki izhaja iz že sprejetega finančnega programa. 

S predlagano razdelitvijo bodo v celoti izčrpana sredstva, ki se bodo pred- 
vidoma natekala v tem letu. Da bi se pa omogočilo pravočasno^ reševanje tudi 
ostalih problemov, za katere so namenjena sredstva iz dodatnega prometnega 
davka, meni Izvršni svet, da bi bilo nujno zlasti za projektiranje novih cestnih 
odsekov in za nadaljevanje del pri regionalnem prostorskem planiranju v letu 
1967 omogočiti najetje kreditov pri poslovnih bankah v znesku 4 milijone 
novih dinarjev oziroma 1 milijona novih dinarjev in to na račun morebitnega 
večjega dotoka sredstev od predvidenega v letu 1967 oziroma iz pritoka do- 
datnega prometnega davka v letu 1968. V tej zvezi je republiška skupščina tudi 
že sprejela ustrezna finančna programa. 

Na koncu naj omenim, da je predlagana usmeritev sredstev dodatnega 
davka v skladu z resolucijo o> izvajanju gospodarske politike v letu 1967, ki jo 
je danes sprejela republiška skupščina. 

Na podlagi navedenega ter podrobnejše pismene obrazložitve prosim v 
imenu Izvršnega sveta Organizacij sko-poli ti čni zbor, da zakon o uporabi sredstev 
dodatnega davka od prometa blaga na drobno v letu 1967 sprejme v predla- 
ganem besedilu. 

Predsednik Janez Hočevar: Poročilo odbora smo prejeli. Želi Dušan 
Barbič ustno obrazložiti poročilo? (Da.) Prosim! 

Dušan Barbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-političnih 
skupnosti in proračunske potrošnje je na seji danes, dne 23. 2. 1967 zjutraj, 
obravnaval amandma zakonodajno-pravne komisije k 2. členu predloga zakona 
o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v letu 1967. 

Zakonodajno-pravna komisija je predlagala redakcijsko spremembo bese- 
dila 1. odstavka 2. člena zakonskega predloga, ki se spremeni tako, da se v 3. 
vrsti za besedo »banki« postavi dvopičje, za tem pa sledi besedilo: 

»a) SR Slovenija do zneska 1 milijona dinarjev za izdelavo regionalnega 
prostorskega plana in 
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b) cestni, sklad SR 'Slovenije do zneska 4 milijone dinarjev za projektiranje 
novih cestnih odsekov.« 

Ker gre za jasnejše besedilo, je odbor amandma sprejel. Prav tako ga je 
že sprejel predstavnik predlagatelja in je tako postal sestavni del zakonskega 
predloga. 

V imenu odbora predlagam zboru, da navedeni amandma sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi kdo razpravljati o predlogu zakona? 
(Ne javi se nihče.) 

Dajem predlog zakona o uporabi sredstev iz do>datnega davka od prometa 
blaga na drobno v letu 1967 na glasovanje. Kdo je za predlog? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega 
davka od prometa blaga na drobno v letu 1967 soglasno sprejel. 

Predlagam, da prekinemo sejo in jo> nadaljujemo ob štirih popoldne. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 16.15.) 

Predsednik Janez Hočevar: Med skupno sejo- zborov smo dobili na 
mizo amandma občine Črnomelj k predlogu zakona o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam. Naknadno smo ugotovili, da je odbor o tem amandmaju sicer 
razpravljal in ga ni, sprejel, vendar o tem amandmaju občine Črnomelj v zboru 
nismo glasovali. Zato predlagam, da to pomanjkljivost odpravimo in da gla- 
sujemo o amandmaju občine Črnomelj. Ali želi kdo govoriti o tem amandmaju? 
Predstavnik odbora se je že zjutraj izrekel proti sprejetju amandmaja občine 
Črnomelj. 

Ker nihče ne želi razpravljati, dajem amandma občine Črnomelj na gla- 
sovanje. Amandma se glasi takole: »V 3. členu zakona o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: Občini Črnomelj 
se poleg tega dodeli znesek 1 350 000 dinarjev za kritje neporavnanih obveznosti 
iz prejšnjih let; nadalje se spremeni prvi odstavek 4. člena istega zakona in se 
glasi: »Razlika med zneskom iz 2. člena in seštevkom zneskov iz 3. člena v vi- 
šini 15 295 000 dinarjev, se kot rezerva dopolnilnih sredstev lahko uporabi.« 

Kdor je za amandma občine Črnomelj, naj dvigne roko. (En poslanec dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Sedem 
poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da amandma občine Črnomelj k predlogu zakona o določitvi 
dopolnilnih sredstev občinam ni sprejet. 

Pred zaključkom dopoldanske seje smo dobili obvestilo, da je Republiški 
zbor sprejel amandma dr. Jožeta Benigarja k predlogu zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije, (republiškem proračunu) za leto 1967 in zato 
začenjamo postopek v zvezi s tem amandmajem. 

Prosim poročevalca odbora za izjavo o tem amandmaju. 

Ivan R a u : Odbor je obravnaval amandma poslanca dr. Jožeta Benigarja 
in ugotovil, da je ta amandma enak amandmaju, o katerem je naš zbor že raz- 
pravljal, in sicer je enak besedilu amandmaja, ki ga je sprejel k 1. členu za- 
konskega predloga odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora. Zato je odbor vztrajal pri svojem stališču, ki ga je sprejel na današnji 
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seji. Odbor je v svojem prvem poročilu navedel, da se strinja z utemeljitvijo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki. odklanja ta amandma, ker ima 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo možnost, da predlaga 
Izvršnemu svetu ''Skupščine SR Slovenije odobritev potrebnih sredstev iz po- 
stavke »osrednje proslave, kongres in druge akcije.« Ker gre poleg tega za 
manjša sredstva, odbor predlaga, da se amandma ne sprejme. 

Predsednik: Janez Hočevar: Zelfi. govoriti predstavnik Izvršnega 
sveta? (Da.) Besedo ima tovariš Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega 
sveta predlagam, da se amandma, ki ga je predlagal poslanec dr. Jože Benigar 
v Republiškem zboru, in katerega je Republiški zbor sprejel, v Organizacij sko- 
političnem zboru zavrne. 

Ob predložitvi informacije sekretariata za finance skupščinskim odborom in 
Izvršnemu svetu so bila določena nekatera načelna stališča glede financiranja 
pogodbene dejavnosti. Takrat so se odbori Skupščine in Izvršni svet postavili 
na stališče, da se nobenemu upravnemu organu ne dodeli posebnih sredstev 
za pokrivanje pogodbenih dejavnosti. Ugotovilo se je namreč, da so posamezni 
republiški organi naročali razne ekspertize in analize, ki praktično niso imele 
nobene koristi, zaradi česar naj bi v bodoče o vseh takih pogodbenih izdatkih 
razpravljal Izvršni svet na podlagi pregleda vseh pogodbenih dejavnosti, ka- 
tere bi bilo treba financirati. To principialno stališče nas je vodilo- pri odlo- 
čitvi, da. tudi pri socialnem varstvu ne dovolimo izjeme. 

Mimogrede želim povedati še to, da je upravni organ v podkrepitev tega 
amandmaja predložil Izvršnemu svetu pregled analiz oziroma pogodb, ki jih 
namerava skleniti z raznimi institucijami za proučevanje posameznih zadev. 
Med takimi, zadevami so, na primer, študija o zgradbah za stare ljudi, študija 
o opremi stanovanj za stare ljudi, študija o socialni problematiki starejših pre- 
bivalcev in podobno. Menimo, da so to take zahteve, ki jih najbrž v takem ob- 
segu ne kaže na novo študirati, ker so nekateri izsledki o< tem že znani. Glede 
na vse to je Izvršni, svet vztrajal pri stališču, da ne kaže pri socialnem varstvu 
delati posebne izjeme. 

Zato< predlagam, da Organizacijsko-politični zbor amandma zavrne. 

Predsednik Janez Hočevar: Kaj meni predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Se strinja.) Začenjam razpravo. Kdo želi o tem razpravljati? 
j[Ne javi se nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem amandma na glasovanje. Kdor je za amand- 
ma, naj prosim dvigne roko-. (Nihče ne dvigne roko.) Je kdo proti? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno- zavrnil amandma dr. Benigarja. O rezul- 
tatu glasovanja bom obvestil predsednika Republiškega zbora. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prispevku Socialistične republike Slovenije za 
socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Toma 
Martelanca, republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, katerega prosim, 
da predlog zakona ustno obrazloži. 
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Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na samem začetku bi rad opozoril, da gre sicer za nov zakon, v resnici pa ne 
gre niti za novo načelo niti za novo obveznost republike. Predloženi zakon samo 
jasno in določno opredeljuje vlogo republike pri socialnem zavarovanju samo- 
stojnih umetnikov in njen prispevek v ta namen natanko in nedvoumno določa. 
Sicer pa je naša družba začela že leta 1952 postopoma vključevati v socialno 
zavarovanje tudi svobodne umetnike kot pomembne tvorce kulturnega razvoja 
in napredka. Sprva so bilj socialno zavarovani književniki, nato filmski umet- 
niki, leta 1955 pa je bilo uvedeno kompleksno socialno zavarovanje za vse veje 
samostojnih umetnikov, razen odrskih. Zanje je bilo zakonito socialno zava- 
rovanje urejeno šele leta 1961. Prispevkov za socialno zavarovanje niso plačevali 
umetniki sami, temveč so se plačevali iz davka od avtorskih honorarjev. Te- 
meljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti je razveljavil tak 
način financiranja socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov. Zato je lani 
in predlanskim prispevek za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov po- 
krila v celoti republika iz svojega proračuna. 

Glede na to, da republika prosto razpolaga s svojimi sredstvi in jih samo- 
stojno razporeja na republiški, proračun in republiške sklade vsako leto, bi 
bilo smotrno, če se takšna obveznost republike predvidi vnaprej z zakonom. 
To terja tudi zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Slovniji. 
Ta določa, da se smejo iz dohodkov republike financirati samo tiste potrebe, 
ki, so predvidene in določene z zakonom kot obveznost republike. Sočasno pa 
takšna zakonska ureditev omogoča tudi določeno gotovost samostojnih umet- 
nikov pri urejanju socialnega zavarovanja in zagotavljanju prispevka republike 
v ta namen. 

V prid taki ureditvi, po kateri naj republika sodeluje pri socialnem zava- 
rovanju samostojnih umetnikov s svojim prispevkom, govori več razlogov. 
Prvič, takšen prispevek je republika dajala že doslej, — drugič, podobno ure- 
ditev imajo tudi v drugih republikah, in tretjič, takšna vloga republike je 
povsem v skladu z ustavo, ki nalaga republiki skrb za napredek kulture in kul- 
turnih prizadevanj slovenskega naroda. Republika naj torej sodeluje pri ustvar- 
janju pogojev za uspešno delo kulturnih delavcev. Eden teh pogojev pa je ne- 
dvomno tudi urejeno socialno zavarovanje samostojnih umetnikov. Predloženi 
zakon zato določa: 

Prvič, 'da republika iz svojih proračunskih sredstev daje prispevek za so- 
cialno zavarovanje samostojnih umetnikov; 

drugič, kako se določa višina zneska celotnega prispevka, in 
tretjič, kako se ta sredstva uporabljajo. 
Znesek je pri tem jasno določen glede na število samostojnih umetnikov, 

ki jim je priznano svojstvo zavarovanca, glede na veljavne stopnje osnovnih 
prispevkov za socialno zavarovanje in upoštevajoč znesek 800 dinarjev kot 
enotno, najnižjo osnovo za vse samostojne umetnike — zavarovance. Ker je po 
predlogu zakona eden od kriterijev za določitev vsakoletnega prispevka repu- 
blike število samostojnih umetnikov, ki jim je priznano svojstvo zavarovanca, 
bo treba v prihodnje posvetiti posebno pozornost načinu priznavanja tega 
svojstva. V ta namen je gradivu priložen tudi osnutek uredbe Izvršnega sveta, 
s katero se imenuje posebna republiška komisija za ugotavljanje svojstva sa- 
mostojnega umetnika — zavarovanca. Vsekakor bo komisija morala posvetiti 
posebno pozornost merilom, po katerih bo priznavala svojstvo umetnika — za- 
varovanca, kriterije pa bo morala zaostriti in jih po potrebi na novo oblikovati. 
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Po teh merilih bo morala komisija presoditi tudi sedanji seznam upravi- 
čencev in ga ustrezno korigirati. Predlog zakona nadalje določa, da se v repu- 
bliškem proračunu določen znesek nakaže republiškemu zavodu za socialno 
zavarovanje, ta pa ga uporabi sporazumno z umetniškimi društvi, ki so pod- 
pisniki pogodb o izvajanju socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov. 
Takšna ureditev je do-cela v skladu z načelom, da je urejanje socialnega za- 
varovanja predvsem zadeva samostojnih umetnikov samih in njihovih stro- 
kovnih društev. Pač pa zakon uvaja glede na že sklenjene pogodbe novost, da 
republika ne pokriva v celoti prispevka za socialno zavarovanje samostojnih 
umetnikov, kot je to delala doslej, pač pa da samostojni umetniki participirajo 
z lastnim deležem pri plačevanju prispevkov za socialno zavarovanje. 

Predložena ureditev načeloma izhaja iz naloge republike, da podpira umet- 
niška prizadevanja, hkrati pa obveznost republike za ta namen jasno in natanko 
določa. Prispevek republike bo vsako leto posebej določen v proračunu in bo 
tako Skupščina SR Slovenije imela vselej možnost, da presodi upravičenost 
višine sredstev glede na predložene kriterije. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Iz navedenega izhaja, da je predlagani 
zakon povsem v skladu z zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti, 
kakor tudi z ustavnimi nalogami republike; da se ujema tudi, s prizadevanji 
po jasnem izoblikovanju vseh republiških obveznosti po zakonski poti in da 
pomeni tehten ukrep pri reševanju enega od perečih problemov pri ustvarjanju 
pogojev za samostojnejše snovanje umetnikov. Zato predlagam, da zakonski 
predlog podprete in ga sprejmete. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: O predlogu zakona je razpravljal odbor 
in za svojega poročevalca določil Silvo Cerjakovo. Ai želi poročevalec odbora 
še ustno obrazložiti stališča odbora? (Ne želi.) 

Besedo ima Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Začasni odbor za proučitev delovanja skupnosti fi- 
nanciranja družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje je na svoji, 
seji podrobno razpravljal o' predloženem zakonu. 

Ob pretresanju tega zakonskega predloga je ponovno obravnaval tudi po- 
misleke odbora, ki jih je imel ob prejšnjem osnutku zakonskega predloga v 
zvezi s socialnim zavarovanjem samostojnih umetnikov. Takrat je odbor iz- 
razil določene pomisleke predvsem glede tega, ali. predloženi zakonski predlog 
ne krši načela socialnega zavarovanja, predvsem v tem smislu, da bi bili sa- 
mostojni umetniki v boljšem položaju, kot druge skupine oseb, ki opravljajo 
samostojne dejavnosti. 

Poleg tega pa je imel odbor pomisleke ali je prav, da posebna republiška 
komisija dejansko razpolaga s sredstvi republiškega proračuna. V zvezi s pred- 
loženim predlogom zakona je naš zakon ugotovil, da ta zakon v resnici še 
vedno' odstopa od določenih načel, na katerih temelji socialno zavarovanje, to 
je od načela vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev pri zagotavljanju sredstev 
in njihovih pravic. Vendar pa je odbor menil, da gre v danem primeru za 
posebno področje dejavnosti, ki je tako pomembno, da je prav, da ga repu- 
blika podpre s svojimi sredstvi. Gre za zakon, ki odraža na tem področju odnos 
družbe do umetnosti. Odbor je bil mnenja, da je potrebno zastopati politiko 
podpiranja umetnikov, katerih umetniške stvaritve imajo resnično vrednost za 



374 Organizacijsko-politični zbor 

nacionalno kulturo, in sicer tistih umetnikov, katerih umetniška moč je ne- 
sporna in družbeno priznana. 

Zato je odbor menil, da je treba sprejeti predloženi zakon. Pri obravna- 
vanju se je odbor dotaknil tudi nekaterih vprašanj, glede katerih je bil mnenja, 
d,a bi jih bilo treba rešiti z uredbo o republiški komisiji za socialno zavarovanje 
samostojnih umetnikov. 

Predvsem gre za vprašanje določitve objektivnejših kriterijev za priznanje 
statusa samostojnega umetnika, od česar je seveda odvisna tudi pomoč republike 
pri socialnem zavarovanju samostojnih umetnikov. 

Poleg tega pa je odbor zavzel stališče, po katerem mora uredba zavezati 
komisijo, da poda vsako leto pred sprejemom republiškega proračuna poročilo 
o razdelitvi sredstev za soeialno< zavarovanje samostojnih umetnikov v preteklem 
letu. To predvsem zaradi tega, da imamo pregled glede obsežnosti, širine in 
kriterijev pri določanju statusa samostojnih umetnikov. Mislim, da bomo imeli 
na ta način zadostno jamstvo, da pri priznavanju statusa samostojnega umet- 
nika ne bo prišlo do špekulacij in nepravilnosti. Kljub tem pripombam odbora 
ponovno predlagam zboru, da zakon sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) Na klopi imate tudi mnenje Prosvetno-kultumega zbora 
k temu zakonu. Želite, da to mnenje preberemo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati k predlogu tega zakona? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona 
o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo- vzdržal? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel zakon o prispevku SR Slo- 
venije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje O' predlogu odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v.letu 
1967, ki ga je Skupščini 'SR Slovenije predložil Izvršni svet. Njegov poroče- 
valec je Mirko Zlender, član Izvršnega sveta. Ali. želi besedo? (Ne.) 

Prosim poročevalca odbora, tovariša Marjana Jenka, da se izjavi glede 
amandmaja zakonodanjo-pravne komisije k 4. točki. 

Marjan Jenko: Začasni odbor je na današnji seji obravnaval amand- 
ma predlagatelja k 4. točki predloga odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR 
Slovenije v letu 1967. 

Zakonodajno-pravna komisija je namreč na seji dne 9. februarja 1967 pred- 
lagala, da se v drugem odstavku 4. točke črta besedilo »republiški sekretar za 
finance v soglasju s sekretarjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, če 
znaša zahtevek od 150 do 4500 dinarjev«. Na tako sprejeti amandma si je 
predstavnik Izvršnega sveta pridržal pravico izjave o tem, ali ga sprejme. 
Pozneje je predstavnik Izvršnega sveta predlagal spremembo besedila drugega 
odstavka 4. točke tako, da se glasi: »O uporabi sredstev republiške rezerve 
odloča republiški sekretar za finance, če znaša zahtevek do 1500 dinarjev, Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije pa, če znaša zahtevek nad 1500 dinarjev.« 
Takšno spremembo besedila je sprejela zakonodajno-pravna komisija na seji 
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20. februarja 1967, kar izhaja iz njenega dodatnega poročila, s čimer je smi- 
selno umaknila svoj prvotni amandma z dne 9. februarja. Odbor je navedeni 
amandma sprejel in predlaga zboru, da ga sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Pri.čen jam razpravo. Zeli kdo o tem 
odloku razpravljati? (Ne javi se nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog 
odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe 
SR Slovenije v letu 1967, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o izterjevanju terjatev zdrav- 
stvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve, ki ga je 
Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je Janez Smidovnik, sa- 
mostojni svetovalec Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. Ali morda želi 
besedo? (Ne.) 

Tovariš Brane Vipotnik je kot poročevalec odbora odsoten. Želi morda 
predsednik odbora dati kako obrazložitev? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o.tej točki dnevnega reda. (Ne 
javi se nihče.) Če ne, dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona o dopolnitvi zakona o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za 
zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani zakon soglasno sprejel... 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o« spremembah in dopolnitvah zakona 0! vo- 
litvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin in o predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, 
ki ju bomo obravnavah skupaj. 

Oba zakonska predloga je predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet, 
ki je za svojega predstavnika določil Janeza Šmidovni.ka, samostojnega sve- 
tovalca v sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo. Ali želi zakonska predloga 
še ustno obrazložiti? (Da.) Prosim. 

Janez Smidovnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Volilna zakona 
oziroma spremembe volilnih zakonov, ki so tu pred nami, ne vnašajo v naš 
volilni sistem, po katerem bodo volitve v skupščine vseh družbeno-političnih 
skupnosti letos spomladi, nikakršnih bistvenih ali radikalnih novosti. Kaj ta- 
kega tudi ni mogoče, saj so osnove tega sistema podane v sami. strukturi naših 
skupščin in v nekaterih temeljnih političnih načelih, ki so tudi sestavni del 
ustavne ureditve. Tudi najbolj osnovna načela samih volitev so določena v 
ustavi., zlasti na primer vprašanje, kdo lahko voli in kdo je lahko izvoljen za 
posamezni zbor skupščine, oblike volitev, osnovna načela glede kandidiranja, 
načelo o prepovedi reelekcije, načelo rotacije skupščinskih teles in podobno. 
Zato je manevrski prostor volilnih zakonov omejen v bistvu na vprašanje 
postopkov, kandidacijskega in volilnega. 
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V tem krogu se seveda suče tudi vsebina obeh zakonskih predlogov, ki 
sta tu pred nami. S tem pa ni rečeno, da v tehnično-organizacijskih rešitvah 
kandidacijskega in volilnega postopka ne more biti družbeno-političnih po- 
membnih vprašanj. Nasprotno1, prav v kandidacijskem in volilnem postopku se 
lahko v največji meri odpirajo ali zapirajo vrata demokracije na enem od naj- 
bolj občutljivih mest vsakega sistema. Najbolj splošna poteza vseh sprememb, 
ki jih vsebujeta oba predložena zakonska predloga, je ravno v tem, da se na 
stežaj odpirajo vrata neposrednemu vplivu volivcev, bodisi v predkandidacij- 
skem, kot tudi v samem kandidacijskem in volilnem postopku. Predvsem ta 
smisel ima na novo in bolj precizno formulirana vloga Socialistične zveze 
delovnega ljudstva pri volitvah. Socialistična zveza v svoji ustavno določeni 
funkciji, kot nosilec in organizator politične aktivnosti pri, volitvah, organizira 
že v predkandidacijskih pripravah posvete družbeno-političnih, delovnih in 
drugih organizacij ter občanov, da se skupno določijo kriteriji za sestavo skup- 
ščin in da se omogoči, najširša pobuda občanov pri dajanju predtogov za kan- 
didate. Ne gre samo za deklaracije. S čisto konkretnimi določbami se zago- 
tavlja, da se predlogi volivcev in njihovih organizacij dejansko lahko uveljav- 
ljajo' tako v kandidacijskem postopku kot pri. neposrednih volitvah, ki dobivajo 
pri volitvah poslancev večjo težo kot doslej. Tak je pomen novih določb o kan- 
didiranju in novih določb o načinu volitev v občinskih skupščinah. 

Cisto tehničnega značaja pa so določbe o volitvah poslancev v občinskih 
skupščinah, ki so bile doslej v primerih, ko so volilne enote obsegale več občin, 
izredno zapletene in so povzročale nejevoljo volivcev — odbornikov. Samo 
tehničnega značaja je tudi določba, po kateri ni treba razpisovati nadomestnih 
volitev, če se izprazni mesto odbornika oziroma poslanca v zadnjem letu man- 
datne dobe. Celotne volitve bo močno poenostavila dopolnitev zakona o volitvah 
odbornikov občinskih skupščin, s katero se razveljavlja tista določba zakona 
za izvedbo republiške ustave, ki kot obvezno predpisuje, da se morajo volitve 
odbornikov občinskih skupščin opraviti najpozneje do 15. aprila v letu, ko pač 
pridejo volitve na vrsto'. Z razveljavitvijo tega določila bo' omogočeno, da se 
vse neposredne volitve, torej volitve, na katerih nastopajo volivci, izvedejo 
istega dne. Predhodne volitve republiških in zveznih poslancev v občinskih 
skupščinah morajo biti v takem primeru seveda v starih občinskih skupščinah, 
se pravi v občinskih skupščinah v starem sestavu. Zoper to ni nikakršnih 
pravnih niti dejanskih pomislekov. V sistemu rotacije skupščinskih teles, v ka- 
terih imamo volitve v vse skupščine družbeno-političnih skupnosti vsaki dve 
leti, tudi poenostavitev tega vprašanja ni brez pomena. 

Izvršni svet predlaga, da oba zakona sprejemete v besedilu kot sta pred- 
ložena. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariš Miro Hegler je poročevalec 
odbora. Prosim ga, da poročilo še ustno obrazloži. 

Miro Hegler: Tovariši ce in tovariši poslanci! Zakonodajno-pravna ko- 
misija Skupščine SR Slovnije je na seji 20. februarja 1967 ponovno obravnavala 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov 
občinskih in okrajnih skupščin. Na tej seji je sprejela spremembo- besedila 2. 
člena zakonskega predloga tako, kot je razvidno iz dodatnega poročila te ko- 
misije, ki ste ga dobili danes na mizo. 
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Novo besedilo 2. člena predlaganega zakona je v skladu z zakonom o vo- 
litvah zveznih poslancev, ki ga je zvezna skupščina sprejela že potem, ko je naš 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov obravnaval in sklepal o 
predloženem zakonu. Ker gre za ureditev enotnosti volilnega sistema, sprejemam 
v imenu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov amandma za- 
konodajno-pravne komisije, ki ga je predstavnik Izvršnega sveta že sprejel 
in je tako postal sestavni del zakonskega predloga in predlagal zboru, da ga 
sprejme. 

Enako kot pri prejšnjem zakonu je zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovni je dne 20. februarja 1967 sprejela nekatere spremembe besedila tudi 
v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Iz tega razloga kot pri prejšnjem zakonu, to je zaradi varovanja enotnosti 
volilnega sistema, je sprejela spremembo^ besedila 1. člena tako, kot je razvidno 
iz dodatnega poročila, ki ste ga prejeli danes. 

Poleg tega je sprejela amandma k 4. členu. Besedilo amandmaja je prav 
tako razvidno iz dodatnega poročila. Končno je spremenila še besedilo k 16. 
členu, kot je to razvidno iz dodatnega poročila. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi predlaganimi spremembami, stri- 
njal in so- tako postale sestavni del zakonskega predloga. Glede na to izjavljam 
v imenu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da sprejemam 
navedene amandmaje in predlagam tudi zboru, da jih sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) Začenjam razpravo. Besedo ima poslanec Viktor Švab. 

Viktor Švab: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!: 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev 
Skupščine SR'S bi bilo treba po mojem mnenju spremeniti, tako da bi bile vo- 
litve poslancev v zbore delovnih skupnosti Skupščine SRS resnično odraz stanja 
na terenu, pri čemer imam konkretno v mislih volilno enoto številka 31, Kranj- 
Tržič. Splošni zbor občine Tržič, ki je nedavno tega razpravljal o kadrovskih 
pripravah na volitve, me je opozoril, naj pojasnim primer te volilne enote, ki 
govori v prid spremembe zakonskega predloga. 

Volilno enoto številka 31 Kranj-Tržič sestavlja vsa občina Tržič in del 
občine Kranj. Več kot-2/3 volilne enote odpadeta na občino Tržič in le majhen 
del na občino^ Kranj. Velika večina zaposlenih volivcev je v Tržiču, na to občino 
odpade tudi skoraj ves gospodarski potencial te volilne enote. Logično bi torej 
bilo, da bi bil volilni zakon tak, da bi odražal dejansko stanje in razpoloženje 
volivcev te volilne enote, toda temu ni tako. 

Tržiška občina, ki spada v to volilno enoto, je po številu volivcev majhna 
in ima 56 odbornikov, kranjska občina pa je velika in ima 100 odbornikov. Ob 
volitvah poslancev zborov delovnih skupnosti Skupščine SRS voli celotna 
kranjska skupščina dvakrat. Prvič kandidate iz docela njihove volilne enote in 
drugič kandidate iz volilne enote, ki obsega le majhen del njihove občine in 
celotno tržiško. 

Odborniki kranjske občinske skupščine glasujejo torej dvakrat, kar po mo- 
jem prepričanju in po mnenju vseh družbeno-političnih činiteljev v tržiški ob- 
čini ni pravilno. 
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Tako kranjska občinska skupščina vedno lahko preglasuje tržiško. Skoraj 
lahko trdim, da imajo ti odborniki neko ustavno pravico, da glasujejo za dva 
poslanca istega zbora republiške skupščine. 

Zato predlagam, da zakon spremenimo tako, da sestavlja volilno telo vsa 
skupščina tiste občine, ki je v sami volilni enoti, in tisti del odbornikov druge 
skupščine, ki so izvoljeni v delu občine, ki s prvo sestavlja volilno enoto. 

Zato predlagam, da se doda k 3. odstavku 94. člena zakona o volitvah 
poslancev Skupščine !SRS nov stavek, ki se glasi: 

»V tistih občinskih skupščinah, ki sodelujejo le z delom svojega območja 
v skupni volilni enoti, volijo poslance samo' tisti odborniki, ki so izvoljeni v 
območjih, ki, je v skupni volilni enoti.« 

Predsednik Janez Hočevar : Dobili smo amandma poslanca Viktorja 
Švaba, ki se nanaša na tretji odstavek 94. člena, s tem, da se doda nov stavek: 

»V tistih občinskih skupščinah, ki sodelujejo le z delom svojega območja 
v skupni volilni enoti, volijo poslance samo tisti odborniki, ki so izvoljeni v 
območju, ki je v skupni volilni enoti.« 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju. 

Janez Smidovnik: Predloženega amandmaja ni mogoče sprejeti, in 
sicer zaradi tega, ker je v načelu v nasprotju s sistemom, kakršnega imamo pri 
nas v občinski skupščini. Občinska skupščina je enotno volilno telo in ne more 
voliti samo en del občinske skupščine, se pravi samo odborniki iz ene tretjine 
občine, kajti občinska skupščina je nedeljivo volilno telo. Res je, kar trdi to- 
variš poslanec iz Tržiča, da je v tem primeru mogoče preglasovanje v kranjski 
skupščini, ki ima več poslancev, kot pa tržiška. Toda, tudi če bi sprejeli njegov 
amandma, bi bilo isto, samo v obratni, smeri, ker bi pač tržiška skupščina avto- 
matično preglasovala kranjsko. 

Zaradi tega amandmaja ni mogoče sprejeti in rešitve tega vprašanja tudi 
ne vidim drugače, kot v tem, da se menjajo volilne enote, tako da bi res vsaka 
skupščina sestavljala zaključeno volilno enoto ali dve volilni enoti. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalca odbora, da se 
izjavi. 

Miro Hegler: Iz istih razlogov, kot jih je navedel predstavnik pred- 
lagatelja zakonskega predloga, se v imenu zbora ne strinjam s predlaganim 
amandmajem. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? Ali želi besedo 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije? 

Marjan Jenko (iz klopi): Pridružujem se obema govornikoma pred 
menoj glede ocene tega amandmaja. 

Predsednik Janez Hočevar: Dajem amandma poslanca Viktorja Šva- 
ba, ki se glasi: 

»V tistih občinskih skupščinah, ki sodelujejo le z delom svojega območja 
v skupni volilni enoti, volijo poslance samo tisti odborniki, ki so izvoljeni v 
območju, ki je v skupni volilni enoti«, na glasovanje. 
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Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (En poslanec dvigne roko.) 
Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Trije poslanci..) 

Ugotavljam, da je zbor amandma poslanca Viktorja Svaba zavrnil z večino 
glasov. 

Prehajamo na glasovanje o zakonskem predlogu v celoti. Dajem na glaso- 
vanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbor- 
nikov občinskih in okrajnih skupščin. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (En poslanec dvigne 
roko.) Se je kdo vzdržal? (Trije poslanci.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih 
skupščin z večino glasov. 

Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vas obveščam, da se 
je Republiški zbor ponovno izrekel za amandma poslanca dr. Benigarja. Ker 
se zbora po dveh zaporednih obravnavanjih nista mogla zediniti, je treba ime- 
novati v smislu 164. člena ustave SRS skupno- komisijo, ki bo pripravila predlog 
za uskladitev spornih vprašanj. V komisijo predlagam poslance inž. Marjana 
Tepin-o, inž. Vit jo Rodeta, Joška Lojena in Franca Svetelja. Ali se zbor s tem 
strinja? (Poslanci se strinjajo.) Obveščen sem, da je Republiški zbor imenoval 
v komisijo inž. Karmela Budihno, Majdo Gaspari, Sava Sifrerja in Kristino- Lo- 
vrenčič. Prosim člane komisije, da se takoj sestanejo s člani., ki jih je imenoval 
Republiški zbor. 

Obveščen sem tudi, da je Republiški zbor ponovno zavrnil amandma po- 
slanca našega zbora Joška Sakside k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1967, zaradi česar moramo ta amandma vnovič 
obravnavati in o njem sklepati. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši! Res nimam reči drugega kot 
to, kar sem povedal že prej. Soglašal bi s tistim pomislekom, ki ga je dcipcdne 
omenil tovariš Jenko. Vprašanje so- ponovno proučili tovariši iz zakon oda jno- 
pravne komisije in so pravno stališče, ki ga je zastopal tovariš Jenko, sprejeli 
kot pravilno-. Tudi Republiški zbor je bil mnenja, da amandma tovariša'Sakside 
ni sprejemljiv, ker predstavlja v bistvu 'bianco- menico, s katero- Izvršni svet 
ne more soglašati. Zneska, ki je bil v obrazložitvi ustreznih predpisov naveden, 
ni preveril niti Izvršni svet niti noben skupščinski organ, pa je zaradi tega 
nemogoče sprejeti neko zakonsko- pooblastilo, da se republika pooblašča za 
najetje nedoločenega dela posojila za pokrivanje izgub nerentabilnih prog. Po-- 
novno bi poudaril to, kar je bilo na Republiškem zboru povedano in kar sem 
že dopoldan povedal, to je, da se Izvršni svet zavezuje, da bo na prihodnjo sejo 
Organizacijsko-političnega in Republiškega zbora predložil celotno dokumenta- 
cijo- z ustreznimi rešitvami vseh odprtih vprašanj, med njimi tudi tega, ki je 
danes na dnevnem redu. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim predsednika odbora Marjana 
Jenka, da obvesti zbor o stališču. 

Marjan Jenko: Ne bi želel spreminjati stališča, ki sem ga prej zasto- 
pal glede formalno-pravnih razlogov v zvezi s tem amandmajem in vztrajam 
pri tem, kar sem dopoldne obrazložil. Predlagam pa še kot dodatek, da se 
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Izvršni svet obveže, kot je tovariš Zlender že rekel, da ob globalni razpravi 
problema nerentabilnih prog na področju Slovenije predloži ne samo gradivo 
za razpravo, ampak tudi pravno-formalni akt, iz katerega bo razvidno, kako 
bo to vprašanje finančno rešeno, glede na obveznost republike, da pokriva 
izgube, ki nastajajo pri železniških transportnih podjetjih zaradi obratovanja 
nerentabilnih prog. Menim, da je tako zadovoljeno zahtevi tovariša, ki je 
predložil amandma, da se ta problem čimprej reši. 

Predsednik Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Besedo ima Jožko 
Saksida. 

Jožko Saksida: Mene izredno presenečajo stališča Izvršnega sveta in 
našega odbora. Omejil se bom le na stališče predstvanika Izvršnega sveta. 

Ne razumem trditve, da so stvari nedokazane, nerazčiščene, da so sporne, 
ko pa imamo mi vsi, ki tukaj sedimo, obrazložitev k predlogu proračuna, in 
sicer obrazložitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, št. 400/32-65 z dne 
28. 1. 1967. V tej obrazložitvi je na 15. strani, na drugi polovici strani zapisano : 
»S predlogom proračuna niso rešeni vsi problemi v financiranju republiških 
potreb, ki so bili odprti že v letu 1966. Med njimi sta najpomembnejša: 

1. obveznost republike pri subvencioniranju nerentabilnih prog za leto 1967 
v višini 5 milijonov 395 000 N dinarjev. Za leto 1966 znašajo' obveznosti 3 mili- 
jone 790 000 N din. Po1 dogovoru z Združenim železniškim transportnim podjet- 
jem Ljubljana bi morali v letu 1967 plačati polovico obveznosti za leto 1966 in 
obveznost za leto 1967 v višini 3 milijone 500 000 novih dinarjev.« Kaj je 
tukaj nerazčiščenega? 

Glede pripombe predstavnika Izvršnega sveta o bianco menici, pa se vpra- 
šam, ali ni bianco' menica to, o> čemer govori zadnji, stavek na 15. strani in 
drugi odstavek na 16. strani, kjer pravi: »Nekatere od navedenih problemov 
bo* treba v letu 1967 reševati s sredstvi izven proračuna, s sredstvi odpravljenih 
stanovanjskih skladov, s sredstvi namenskega varčevanja in s sredstvi skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij.« Če smo se dogovorili za tak način poslovanja, 
potem vprašam, zakaj ni del teh sredstev imobiliziran in prenesen kot del 
izrednih dohodkov v proračun kot likvidirana postavka. Nisem finančni stro- 
kovnjak, pa vseeno mislim, da bi to bila manj bianco menica, kot pa jo 
predvideva Izvršni svet. 

Predsednik Janez Hočevar: Mirko- Zlender ima besedo. 

Mirko Zlender: Želel bi le opozoriti na to, kaj je zakonski predlog, 
kaj pa je obrazložitev. Mislim, da se v obrazložitvi lahko nakažejo možnosti, 
ki jih republika predvideva za reševanje določenih problemov kot možne rešitve, 
da pa zakon ne more vsebovati v besedilu nedoločenih pojmov. Mislim, tovariš 
Saksida, da je v obrazložitvi proračuna nakazanih več možnosti za reševanje 
teh vprašanj, ni pa navedena določna rešitev, za to se bo treba šele odločiti, 
potem ko bomo vsako možno rešitev posebej proučili. Mislim pa, da zakonsko 
besediloi nekih pogojnih rešitev ne more vsebovati. 

Ponovno bi prosil, da Skupščina zaveže Izvršni svet, da predloži to vpra- 
šanje na prihodnjo sejo zbora in da se predložijo, tako kot je rekel tovariš 
Jenko, tudi ustrezne rešitve za pokritje izgube teh nerentabilnih prog. Tovariš 
Saksida, kot dopolnitev bi še povedal, da Izvršni svet ni obravnaval upraviče- 
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nost tega zahtevka; v obrazložitvi zakona so našle mesto tiste zahteve, ki jih 
je železnica posredovala preko republiškega sekretariata za gospodarstvo, ne da 
bi Izvršni svet ugotavljal upravičenost višine tega zneska. Mislim, da tudi 
noben skupščinski odbor ni preverjal ali je višina tega zneska upravičena ali 
ne. Ne zanikam v načelu obveznost republike, da reši to zadevo, pač pa 
mislim, da se ne more niti Izvršni svet niti Skupščina odločiti, da prevzame 
jamstvo- za znesek, katerega višina ni dokončno ugotovljena in preverjena. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, dajem amandma Jožka Sakside, ki se glasi: »Na koncu 10. člena 
se doda nov odstavek: »Obveznosti proračuna do subvencioniranja nerentabilnih 
prog v letu 1966 se v letu 1967 lahko pokrijejo do višine kredita, ki ga repu- 
blika najame pri poslovnih bankah,« ponovno na glasovanje. Kdor je za 
amandma, naj prosim dvigne roko. (19 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(19 poslancev.) 'Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor amandma poslanca Jožka 
Sakside zavrnil. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
poslancev Skupščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini SRS predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil Janeza Smidovnika, ki je zakonski - 
predlog že obrazložil. Ali želi poročevalec odbora besedo? (Ne.) Ali želi besedo 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.) 

Začenjam razpravo. Če nihče ne želi razpravljati, prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
poslancev Skupščine SR Slovenije, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor sprejel predlagani zakon z 
večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanka Milka Jovan, katere poslansko vprašanje ste prejeli skupaj s 
sklicem kot prilogo zapisnika, je postavila vprašanje v zvezi z uvajanjem novih 
evidenc in potrdil. Na vprašanje bo odgovoril Peter Vujec, namestnik repu- 
bliškega sekretarja za gospodarstvo. 

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje tovarišice 
Milke Jovan, poslanke Organizacijsko-politi(čnega zbora Skupščine SR Slovenije 
bi odgovoril tole: 

Na prvo vprašanje moram reči, da je nedvomno pomembno ali so vsi 
administrativni in evidenčni posli, ki jih predpisi, nalagajo delovnim organiza- 
cijam, utemeljeni, posebno glede na vsebino, obseg in zahtevnost opravil ali 
postopkov. Vodenje evidenc, zbiranje podatkov ter izvrševanje drugih opravil, 
naloženih s predpisi, je utemeljeno le, če je potrebno za učinkovito opravljanje 
funkcije, ne samo posamezne delovne organizacije, temveč tudi za potrebe 
drugih organizmov v sklopu naše družbenoekonomske in družbeno-politične 
ureditve. 
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S tem hočem povedati, da se Izvršni svet SRS poteguje za to, da bi sestav- 
ljala zveznih predpisov v čim večji meri upoštevali racionalnost pri poslovanju, 
tako delovnih, kakor drugih organizacij, da bi bilo čim manj dodatnih evidenc 
in čim manj iskanja podatkov pri delovnih organizacijah, ker so delovne orga- 
nizacije pritožujejo nad obilico zahtev po podatkih in evidencah. 

Lansko leto so republiški organi začeli sistematično pregledovati veljavne 
predpise in pri tem ugotavljali, katera s predpisom naložena opravila je po- 
trebno opravljati, dalje, ali stroški, za izvrševanje opravila ne presegajo njegove 
vrednosti, ali ni mogoče enakega učinka doseči z drugim, cenejšim in hitrejšim 
postopkom, ali je mogoče doseči poenostavitve pri opravilu itd. 

Poleg tega so bile nekatere evidence opuščene, nekatere skrčene, neka- 
teri postopki so bili ukinjeni, nekateri poenostavljeni ter odpravljena odvečna 
potrdila in dokazila. 

Pri obravnavanju osnutkov zveznih predpisov uporabljamo splošno prakso, 
da se glede določb o administrativnih in evidenčnih postopkih izrečemo ob 
vsakem konkretnem primeru. Tako se pri dajanju pripomb k zveznim osnut- 
kom predpisov predlagajo in zagovarjajo le taka normativna, analitična, 
upravno-pravna, inšpekcijska, računovodska, administrativno-tehnična in druga 
opravila, ki so utemeljeno izkazana, to je, da bodo* pripomogla k učinkovitemu 
poslovanju delovnih organizacij. 

Na 'drugo vprašanje, ki se glasi: Kaj je storil Izvršni svet SRS, da bi se 
pri zveznih predpisih upoštevala ekonomika takrat, ko delovne in druge orga- 
nizacije že vnaprej opozarjajo na pomanjkljivosti v osnutku predpisov, lahko 
odgovorim takole: 

Vprašanje ni dovolj jasno, kaj je konkretno mišljeno pod ekonomiko 
takrat, ko delovne in druge organizacije že vnaprej opozarjajo na pomanjklji- 
vosti v osnutkih predpisov. 

Kolikor bi bilo vprašanje bolj konkretizirano, bi lahko tudi odgovoril, 
ali so predhodna opozorila delovnih in drugih organizacij v zvezi s spreje- 
manjem zveznih predpisov take narave, da imajo širši družbeni pomen ali pa 
so take narave, da se potegujejo za razreševanje problemov podjetja. 

Tretje vprašanje. Da bi lahko bili poslanci pred sprejemom zveznih pred- 
pisov objektivno informirani o vseh prejetih ugovorih in pripombah delovnih 
organizacij, se poslužujemo kluba poslancev. V klubu poslancev se seznanijo 
poslanci z vsemi spremljajočimi problemi pripravljanja zveznih predpisov. 
Tako npr. konkretno lahko, navedemo, da je predviden dne 24. t. m. to je jutri 
tak sestanek z zveznimi poslanci, kjer se bodo obravnavale pripombe v zvezi 
z osnutkom zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen, o tezah zveznega 
zakona o tržnih rezervah, o gradivu zveznega sekretariata za industrijo in 
trgovino, o stanju, problemih in nadaljnjem razvoju trgovine itd. 

Četrto vprašanje. Iz tega vprašanja ni dovolj jasno razvidno, na katere 
pripombe in predloge se nanaša vprašanje, pa tudi ne, kateri predpisi so tisti, 
ki nasprotujejo načelom gospodarske reforme. Odgovor na to vprašanje je 
možen, če se vprašanje konkretizira. 

Ob koncu bi pripomnil še to, da se pri pripravi republiških predpisov zelo 
pazi na postavljena poslanska vprašanja, ki so vsekakor umestna in je v 
utemeljitvi slehernega republiškega predpisa tudi navedeno, kakšno dodatno 
delo, kakšne stroške in kakšne evidence predlagani predpis zahteva. 

Tako na primer določa 24. člen temeljnega zakona o blagovnem prometu, 
da lahko republika določi s predpisom podatke in evidence, ki so jih gospodarske 
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organizacije dolžne voditi glede gibanja blaga, nakupa in prodaje, kakor tudi 
glede gibanja cen. V zvezi s tem lahko omenim, da teze republiškega zakona 
o blagovnem prometu ne predvidevajo, da bi republika s predpisom uvedla 
omenjene podatke in evidence, ker menimo, da naj same gospodarske organi- 
zacije, če opravljajo blagovni promet na drobno, določijo s svojim splošnim 
aktom, katere podatke in evidence bodo vodile v zvezi z gibanjem blaga. 
Iz tega se jasno vidi, da pazimo, da ne bi gospodarske organizacije obremenje- 
vali z nepotrebnimi evidencami in podatki. Ce že omenjam ta primer z zako- 
nom o blagovnem prometu, pa bi še dodal, da s sprejetjem novega temeljnega 
zakona o blagovnem prometu preneha veljati. 29 zveznih predpisov, kar pa 
praktično tudi pomeni nadaljnje zmanjšanje in poenostavitev evidenčnega 
zbiranja drugih podatkov. 

'Predsednik Janez Hočevar: Ali se poslanka Milka Jovan zadovoljuje 
z odgovorom. 

Milka Jovan: Z odgovorom nisem zadovoljna, ker to sploh ni odgovor 
na moja vprašanja. Ne vem, kje je prišlo do- pomote. Morda bo ravno'prav, da 
sem te stvari načela, bom pa konkretna, za kaj pravzaprav gre. Prosim, naj 
vas ne moti, da to vprašanje postavljam pred Skupščino. Gre za obrazec ER-1 
in postavila sem vprašanje, kaj se da v zvezi s tem ukreniti, da se ta obrazec 
in nekaj drugih s področja evidence dela, ki je bil uveljavljen konec leta 1965, 
odpravi, ker nalaga izredno velike stroške delovnim organizacijam. Dovolite 
mi, da ta primer osvetlim. 

Proti uvedbi tega obrazca smo dobili veliko ugovorov delovnih organiza^ 
cij, ki ga morajo' izpolnjevati, in ker se tudi komunalni zavodi za socialno 
zavarovanje, kot tudi republiški zavod za socialno zavarovanje, ne strinjajo z 
uvedbo tega obrazca, sem hotela na to> odgovor. Postavlja se namreč vprašanje, 
s kakšno upravičenostjo je bil predpisan ta obrazec, ki samo v Socialistični 
republiki Sloveniji povzroča letno približno 500 milijonov starih dinarjev 
stroškov. To je bilo moje vprašanje. Nanašalo se je na predpis, ki zahteva 
vrsto novih obrazcev, zvezanih z ogromnim delom in ogromnima, stroški. 

Obrazec ER-1 je, poleg vrste drugih obrazcev, predpisal zvezni sekretar za 
delo s pravilnikom o evidencah na področju dela. Temeljni zakon o evidencah 
na področju dela je sicer v svojem 29. členu pooblastil zveznega sekretarja 
za delo, da določi vsebino evidenc na področju dela in metodološka načela, 
po katerih se vodijo te evidence. Pred izdajo predpisa o evidencah na področju 
dela pa mora zvezni sekretar za delo dobiti mnenje zveznega zavoda za sta- 
tistiko in drugih zainteresiranih o-rganov in organizacij. Kakšen je bil postopek 
pred izdajo pravilnikov o evidencah na področju dela, meni ni. znano. Zlasti 
mi ni znano, če so bile zainteresirane delovne organizacije poprej vprašane 
za mnenje. Znano pa mi je, da je republiški sekretariat za delo večkrat, vendar 
brez uspeha, opozarjal zvezni sekretariat za delo na vse probleme v zvezi s tem 
obrazcem. 

Ce sedaj hkrati ugotovimo, da vrsta delovnih organizacij, ki morajo te 
obrazce izpolnjevati, dokazuje, da jim povzročajo ogromno dela in stroškov in 
da na drugi strani komunalni zavodi za socialno zavarovanje, kakor tudi repu- 
bliški zavod za socialno^ zavarovanje nasprotujejo uvedbi obrazca ER-1, ker 
menijo-, da ni potreben in da povzroča več dela in stroškov kot prinese koristi, 
ker se podatki lahko dobijo na preprostejši in cenejši način, se moram vpra,- 
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sati, komu pravzaprav služi prisilno vztrajanje pri tem nepotrebnem obrazcu, 
proti kateremu se delovne organizacije bojujejo že skoraj celo leto, da bi ga 
odpravili,. Res je, da zakon predvideva denarno kazen milijon starih dinarjev 
za delovno organizacijo in 50 000 starih dinarjev za odgovorno osebo, če ne 
vo'di predpisanih obrazcev na področju dela, to je tudi obrazca ER-1. Pri tem 
pa se postavlja vprašanje, kaj pa je z odgovornostjo pri takem predpisovanju 
nekoristnih obrazcev, ki povzročajo samo v naši republiki letno kakih 500 mili- 
jonov starih dinarjev stroškov, medtem ko nimamo sredstev niti za mladino. 
Zvezna ustava postavlja v svojih temeljnih načelih posebno odgovornost vseh 
nosilcev javnih funkcij, zlasti pa nosilcev funkcij oblastnih in politično izvr- 
šilnih in upravnih organov ter predstavniških teles družbenopolitične skupnosti 
in javnosti. Temeljna načela zvezne ustave so podlaga za razlago ustave in 
zakonov in za delovanje vseh in vsakogar. 

Pred javnostjo se vedno ostreje pojavljajo vprašanja, če so v času gospo- 
darske reforme še opravičljivi, razni administrativni obrazci, ki so nepotrebni 
tistim, za katere naj bi veljali, predpisujejo pa jih tretji, ki s tem nimajo 
nobene delovne in materialne obremenitve. Prepričana sem, da se ta problem 
pojavlja" v enakem obsegu tudi v drugih republikah. Zaradi tega bi bilo pri- 
merno, da zvezni sekretariat za delo v hitrem postopku prouči to vprašanje 
ter odpravi obveznost izpolnjevanja obrazca ER-1, hkrati pa prouči tudi upra- 
vičenost in primernost vseh drugih evidnec, predpisanih s tem pravilnikom. 
Gospodarska reforma sili delovne organizacije, da varčujejo pri vsakem dinarju. 
Sedaj ko utesnjujemo pravice v zvezi z otroškimi dodatki, zdravstvenim zava- 
rovanjem in podobno, se še ostreje pojavlja vprašanje, ali. smemo samo pri 
enem nepotrebnem obrazcu nekoristno potrošiti samo v Sloveniji 500 milijonov 
starih dinarjev letno. Ce pa bomo še naprej pri tem vztrajali, se pred jav- 
nostjo upravičeno postavlja vprašanje, kaj je z odgovornostjo po temeljnih 
določilih zvezne ustave in vprašanje, ali in kdaj se bodo ta določila zvezne 
ustave pričela dejansko izvajati. 

Ponavljam torej, da sem! dobila na svoje vprašanje popolnoma drug 
odgovor oziroma, da takega vprašanja kot je bil nanj odgovor, sploh nisem 
postavila. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Peter Vujec. 

Peter Vujec: Imam za potrebno pojasniti tole: Ko smo poslansko vpra- 
šanje analizirali., in to temeljito analizirali, dejansko nismo vedeli, kaj je z 
vprašanjem mišljeno. In ker je težišče na delovnih organizacijah, da se razbre- 
menijo raznih dodatnih podatkov in evidenc, je Izvršni svet menil, naj bi na 
vprašanje odgovoril sekretariat za gospodarstvo. Iz postavljenih vprašanj, ki so 
zelo načelna, pa nikdar nismo mogli razbrati, za katero področje gre. 

Ker pa je sedaj vprašanje bilo preciziranoy prosim tovariš predsednik, da 
pripravimo odgovor nanj do prihodnje seje. 

Prvotno pa smo mislili, da se vprašanje nanaša na gospodarstvo, zato smo 
skušali zbrati tudi nekaj konkretnih podatkov, iz katerih izhaja, da gre proces 
v smeri, zmanjševanja evidenc in podatkov. Navedel sem konkretno temeljni 
zakon o blagovnem prometu, ki dejansko ukinja 29 predpisov, kar pomeni manj 
evidenc in raznih podatkov. Republika pa ne namerava s svojim republiškim 
predpisom predpisati neke posebne evidence o gibanju blaga, o gibanju cen 
v delovnih organizacijah itd. Zato se pač opravičujem, če nisem odgovoril kon- 
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kretno, na vprašanje, ker pač nisem razumel, kakšen odgovor tovarišica poslan- 
ka želi. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Milka Jovan. 

Milka Jovan: Prosila bi le, da bi na vprašanje, ki je bilo, mislim, 
sedaj dovolj pojasnjeno, dobila odgovor na prihodnji seji, in sicer povsem kon- 
kretno, kaj bo republika ukrenila, ker menim, da je vsa današnja razprava poka- 
zala, da ne kaže na eni strani odrekati občinskim skupščinam znatno manjša 
sredstva za njihove nujne potrebe, na drugi strani pa še naprej dovoljevati, 
da se milijoni in milijoni razmetavajo v škodo naših delovnih ljudi, ki jim 
danes jemljemo sredstva od zdravstva do otroških doklad in se upravičeno 
sprašujemo, kdaj bomo temu naredili konec. Zato prosim, da bi dobila res 
konkreten odgovor, kaj se je podvzelo spričo dejstva, da republiški sekretariat 
za delo doslej s svojimi predlogi nI uspel. 

Predsednik Janez Hočevar: Glede na to, da je bil to majhen nespo- 
razum, prosim zbor, da odobri, da se rok za odgovor na poslansko vprašanje 
podaljša do prihodnje seje. Se zbor s tem strinja? (Poslanci se strinjajo.) 

Naslednje poslansko vprašanje je postavil poslanec Vladimir Birsa v zvezi 
s postopkom carinskih organov na obmejnem prehodu v Novi Gorici., Na vpra- 
šanje bo odgovoril Jože Tepina, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Jože Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da odgovorim 
na vprašanje tov. Vladimira Birse, poslanca Organizacijsko-političnega zbora 
Skupščine SR Slovenije. Tovariš poslanec želi pojasnilo na naslednje vprašanje: 

Kdo je kriv, da so carinski organi na mejnem prehodu Rožna dolina v Novi 
Gorici dne 27. 1. 1967 nepravilno informirali državljane, ki so tega dne zjutraj 
prestopili mejo, glede veljave novih carinskih predpisov. Kljub zatrjevanju 
carinskih organov, da povi carinski predpisi še niso stopili v veljavo, so od 
12.30 omenjenega dine carinili uvoženo blago po novih predpisih. 

Na vprašanje dajem takole pojasnilo: Carinski organi na mejnem prehodu 
Rožna dolina v Novi Gorici res do 12.30 27. 1. 1967 niso imeli natančnejših 
navodil v zvezi z novimi carinskimi in davčnimi predpisi. Toda, če so carinski 
organi zatrjevali pred to uro, da novi carinski predpisi, še niso stopili v veljavo, 
so ravnali pravilno. Mimo tega je bilo ugotovljeno, da carinski organi na ome- 
njenem mejnem prehodu do 4. 2. 1967, ko so začeli veljati novi carinski predpisi, 
niso carinili uvoženega blaga po novih predpisih. Od 27. 1. t. 1. dalje pa so vsi 
carinski organi dolžni obračunavati 12,5 °/o zveznega prometnega davka od vsega 
blaga, za katerega se uporablja carinska stopnja, iji to na osnovi zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zveznem prometnem davku, ki je tega 
dne začel veljati. 

Predsednik Janez Hočevar: Se poslanec Vladimir Birsa strinja z od- 
govorom? Besedo ima Vladimir Birsa. 

Vladimir Birsa: Odgovor predstavnika Izvršnega sveta me le delno 
zadovoljuje, toda s svojim vprašanjem sem hotel reči predvsem to, da postopek 
ni bil pravilen. Nimam nič proti hitremu postopku, s katerim je bil predpis 
sprejet, prav .gotovo pa bi morali, zagotoviti, da bi predpis tudi takoj in povsod 
stopil v veljavo. 

25 
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Predsednik Janez Hočevar: Končno imamo še poslansko vprašanje, 
ki ga je zastavil Izvršnemu svetu poslanec Maks Klanšek v zvezi s financiranjem 
raziskovalno aplikativne in preventivne dejavnosti s področja varnosti v cest- 
nem prometu. Tovariš Mirko Zlender ima besedo. 

Mirko Zlender: Prosim, tovariš predsednik, da Izvršni svet odgovori 
na to vprašanje na prihodnji seji, ker smo vprašanje pozno dobili, tovariša 
Klanška pa tudi ni več na seji. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali se zbor s tem, da se podaljša Izvrš- 
nemu svetu rok za odgovor na poslansko vprašanje? (Poslanci se strinjajo.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Hvala. 

Besedo ima tovarišica Vera Hlastec. 

Vera Hlastec: Želim postaviti vprašanje, kako ocenjuje Izvršni svet 
skladnost določb zakona o republiških sodnih taksah (Uradni list SRS št. 20/65) 
z določbami zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list 20/65) kolikor 
gre za financiranje občinskih sodišč, ki pokrivajo območje več občin na eni, 
in delitev sodnih taks doseženih iz prodaje taksnih vrednotnic na drugi strani. 

Vprašanje utemeljujem takole: Navedeni zakon o sodiščih splošne pristoj- 
nosti določa v drugem odstavku 8. člena, da zagotovijo v primeru, ko obsega 
občinsko sodišče območje dveh ali več občin, sredstva za delo sodišč vse občine 
sorazmerno. Zakon o republiških sodnih taksah pa v 4. členu določa, da pri- 
padajo republiške sodne takse, dosežene s prodajo taks in vrednotnic enotne 
izdaje, občini, na območju katere so' bile takšne vrednotnice prodane, kar dejan- 
sko pomeni, da pripadajo občini, na katerem območju je sedež sodišča. 

Določba 5. člena istega zakona, po kateri se po sorazmernem deležu financi- 
ranja delijo med občine le takse, ki se plačajo v gotovini, nima nobenega prak- 
tičnega smisla zaradi tega, ker so' zneski gotovinskih taks povsem nepomembni. 

Menim, da tak sistem postavlja občine, kjer je sedež sodišča, v boljši 
materialni položaj brez zadostne utemeljitve in vsebuje nedoslednost v pogledu 
oblikovanja sredstev proračunske potrošnje. Morebitna delitev sredstev od pro- 
daje taksnih vrednotnic je prepuščena dogovorom med občinami, kar ne izklju- 
čuje delovanja subjektivnih činiteljev in drugih faktorjev trenutnega pomena. 

Prav tako menim, da bi bilo koristno' razmisliti o možnosti, da se dohodki 
od prodaje taksnih vrednotnic in od taks, plačanih v gotovini, prepustijo- sodi- 
šču, občina pa naj financira le sorazmerni delež razlike do realnega predračuna 
stroškov sodišča, oziroma naj bi participirale na sorazmernem deležu sredstev, 
če bi bili dohodki sodnih taks večji od realnih stroškov sodišča. 

Sedaj veljavni sistem delitve sodnih taks nima utemeljitve tudi izhajajoč 
iz morebitne postavke, da naj pripadajo skoraj vse sodne takse občini, kjer je 
sodišče, zaradi zagotavljanja stanovanja in upravnih prostorov ob dejstvu, da 
se sredstva za stanovanjsko izgradnjo oblikujejo v delovni, organizaciji sami, 
torej tudi pri sodišču, dočim se sredstva za zagotovitev poslovnih prostorov 
oblikujejo s soudeležbo pri prispevku od osebnega dohodka zaposlenih. Nesporno 
pa je, da prebiva večina pri sodišču zaposlenih v neposredni bližini sodišča, se 
pravi na območju občine, kjer je tudi sedež sodišča. 

Prosim za odgovor na prihodnji seji zbora. 
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Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 14. točko dnev- 
nega reda, to je na potrditev imenovanja začasnega odbora. 

Skladno s pooblastilom 25. seje zbora, ki je bila 23. junija 1965, sem ime- 
noval začasni odbor za proučitev organizacije in delovanja carinske službe na 
področju SR Slovenije. 

Začasni odibor sestavljajo-: Jožko Saksida kot predsednik, inž. Branko- Kor- 
bar kot podpredsednik in kot člani: Vlado Mahnič, Frančiška Hribar, Jože Mirt, 
Peter Mravljak in inž. Marija Zupančič-Vičar. 

Ali zbor soglaša s tem imenovanjem? (Da.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Odbor je imel že prvo sejo in je formiral skupino strokovnjakov, ki pro- 

učuje ta vprašanja, v aprilu pa bomo dobili poročilo odbora. 
Odrejam 20-minutni odmor in prosim poslance, da ne odhajajo s seje, ker 

čakamo na -poročilo komisije. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.45 in se je nadaljevala ob 18.05.) 

Predsednik Janez Ho- čevar: Prosim tovariša Marjana Tepino, da da 
poročilo o delu komisije. 

Inž. Marjan Te p ina: Poročilo je zelo kratko. Skupna komisija Re- 
publiškega in Organizacijsko-političnega zbora je proučila amandma poslanca 
Jožeta Benigarja in ugotovila, da njegova vsebina zasluži vso pozornost poslan- 
cev obeh zborov. Ker pa zahteva po povečanju sredstev za socialno varstvo ni 
zadostno obrazložena in količinsko izražena v njenih posameznih delih, posebno 
pa zaito, ker obseg zahtevka ni tak, da bi zahteval spremembo proračunskega 
predloga, predlaga komisija, da zbora amandmaja ne sprejmeta, zadolžita pa 
Izvršni svet, da ugotovi upravičenost zahtevkov amandmaja in jih reši s sredstvi 
tekoče proračunske tehnike. 

Predsednik Janez Hočevar: Dajem poročilo komisije na glasovanje. 
Kdor je za to poročilo, naj prosim dvigne roko. (Vsi, poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poročilo komisije soglasno sprejeto. 
Obvestil bi še poslance, da je Republiški zbor v ponovni razpravi zavrnil 

amandma inž. Veljk.a Križnika k predlogu zakon o spremembah zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, s čimer je besedilo tega zakonskega predloga 
usklajeno. 

Nadalje bi predlagal zboru, da sprejme sklep, da se zaveže Izvršni svet, 
da da na prihodnji seji zbora poročilo o problematiki financiranja nerenta- 
bilnih prog in predloženi načrt za reševanje nastale situacije. Kdor je za ta 
sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Besedo ima tovariš Tone Florjančič. 

Tone Florjančič: Ko smo razpravljali o predlogu zakona o prora- 
čunu, nisem dobil zagotovila, da bo rešeno vprašanje deškega vzgajališča v 
Logatcu. Zaradi tega sedaj predlagam, da sprejme zbor sklep, po katerem bomo 
o manjkajočih finančnih sredstvih za dograditev deškega vzgajališča v Logatcu 
ponovno razpravljali na prihodnji seji zbora. 
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Predsednik Janez Hočevar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da se izjavi o predlogu. 

Mirko Zlender: Mislim, da lahko zbor sprejme sklep, da Izvršni 
svet do prihodnje seje zbora predloži finančni program navedene investicije 
v Logatcu. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ce mi dovolite, tovariši poslanci, bi izkoristil odmor, ko čakamo na odloči- 
tev Republiškega zbora, in naštel nekatera vprašanja, ki čakajo na obravnavo 
še do sredine aprila. 

Kmalu bo predložen republiški zakon o notranjih zadevah in zakon o var- 
nosti prometa na javnih cestah. Spominjate se verjetno, da smo v zboru raz- 
pravljali o teh vprašanjih in da smo zahtevali, da se čimprej rešijo. V takratni 
razpravi je bila prav tako postavljena zahteva Izvršnemu svetu, da predloži 
zakon o žičnicah. Vsi ti zakoni so, mislim, že pripravljeni. 

Prav tako bi 'morali čimprej razpravljati o zakonu o poravnalnih svetih. 
Naš odbor je o teh stvareh že razpravljal, dal tudi že pripombe, in osnutek 
zakona je Izvršni svet že obravnaval, zato mislim, da bo zakon o poravnalnih 
svetih kmalu predložen Skupščini. Menim tudi, da bi bilo prav, da bi naš zbor 
dobil na eni bd prihodnjih sej informacijo o poteku reforme v pravosodju. V ta 
namen smo imenovali poseben začasni odbor, ki je imel že nekaj sej, pa bi bilo 
prav, da dobimo vsaj okvirno informacijo, če že meritorno ne moremo razprav- 
ljati o tej obširni problematiki. 

Pripravljen je tudi že predlog zakona o komunalnih delovnih organizacijah. 
Vi veste, da je bila na seji našega zbora zelo burna debata o komunali, ki se 
je nadaljevala potem še v časopisju. Od takrat je preteklo precej vode in bila 
je vrsta sestankov pri Gospodarski zbornici in pri republiškem sekretariatu za 
urbanizem. Prvotni zakonski osnutek je doživel precejšnje spremembe in mi- 
slim. da je prav, da o njem ponovno razpravljamo in tudi sprejmemo ustrezni 
zakonski predlog. 

2e prej sem omenil, da je imel odbor za proučitev carinske službe že prvo 
sejo in da je imenoval posebno strokovno skupino, ki posamezna vprašanja 
proučuje. Poročilo tega odbora bomo slišali najbrž v aprilu. Tovariš Svetina 
pa je danes opozoril na obveznost 'Izvršnega sveta še iz lanskega leta, da da 
poročilo o poteku reorganizacije republiške uprave. Izvršni svet bo, tako> sem 
informiran, predložil letno poročilo o svojem delu, iz katerega bodo razvidna 
tudi ta vprašanja. 

Ko smo razpravljali o programu dela zbora, smo ugotovili, da bi. bilo po- 
trebno razpravljati tudi o delu milice. Menim, da ne bi bilo slabo, če bi ta 
program izvedli in sem glede tega že v dogovoru z republiškim sekretariatom 
za notranje zadeve, ki bo pripravil informacijo o problematiki službe milice. 

Dovolite mi, da vas sedaj obvestim, da je Republiški zbor tako kot naš 
zbor sprejel poročilo uskladitvene komisije in je tedaj besedilo zakona o pro- 
računu usklajeno. Najlepša hvala. 

S tem zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 18.20.) 
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 
pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Miroslav Kambič, 
poslanec Republiškega zbora 

Na 36. seji Republiškega zbora Skupščine SRS dne 30. junija 1966 je bil 
sprejet zakon o varstvu pri delu, ki je stopil v veljavo 15. junija 1966. 

S tem zakonom je dobil republiški inšpektorat dela večje pristojnosti kot 
jih je imel prej; za večji obseg dela bi bilo potrebno povečati število republi- 
ških inšpektorjev od prejšnjih 8 na 23. Po 39. členu omenjenega zakona se mora 
organizacija in poslovanje organov inšpekcije dela uskladiti najkasneje do 
31. decembra 1966. 

V tej zvezi prosim, da mi predstavnik Izvršnega sveta -odgovori na na- 
slednja vprašanja: 

1. Ali je bilo poslovanje organov republiške inšpekcije dela usklajeno 
z zakonom in kako je organizirana ta služba oziroma zasedena z ustreznimi 
kadri? 

2. Ah se je število zaposlenih inšpektorjev v naši republiki (vštevši občin- 
sko inšpekcijo dela) zmanjšalo tako, kot je bilo prikazovano ob sprejemanju 
zgoraj omenjenega zakona o zaščiti dela? 

3. Kolikor ni urejeno vprašanje pod točko 1 in 2, predlagam, da Izvršni 
svet nemudoma predloži spremembo zakona, ki bi ponovno razmejil pristoj- 
nosti med republiško in občinsko inšpekcijo dela. 

Marija Pleteršek, 
poslanka Republiškega zbora 

Kmalu bo minilo leto dni, odkar je bil sprejet sklep o likvidaciji Energo- 
kemičnega kombinata v Velenju. Ker pa v javnosti ni dovolj znano, kako poteka 
likvidacija in do kakšne mere je uspelo likvidacijskemu odboru rešiti nastale 
probleme, mi volivci večkrat postavljajo vprašanja in zahtevajo pojasnila, kako 
stoje stvari sedaj. Zato prosim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da mi na 
prvi seji Republiškega zbora odgovori na naslednja vprašanja: 
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Znano je, da je bila podpisana pogodba za uvoz investicijske opreme iz 
Češke in da je bila oprema v celoti dobavljena. Deloma je bil zanjo izvršen 
prenos na drugega investitorja. Kolikšen del opreme je že prodan (po vred- 
nosti) in kakšna bo usoda preostale? 

Oprema, ki naj bi bila po veljavnih pogodbah uvožena iz Anglije, je do- 
bavljena v manjši meri. Ali je res, da se oprema, kolikor je že izgotovljena, 
skladišči v Angliji in da bo to skladiščenje potrebno posebej plačati? 

Zdi se, da je realizacija pogodbe z angleškim dobaviteljem prekinjena, ni 
pa še povsem jasno, kaj bo z narejeno opremo. Ali je res, da ni še nobene do- 
končne zadevne odločitve in zakaj je tako dolgo ni? 

Posledica likvidacije EKK bo verjetno določena škoda. Ali je že znano, 
koliko bo ta znašala, kdo jo bo kril in v kakšnem času? 

Jelka Firbas, 
poslanka Republiškega zbora 

Na zborih volivcev v občini Lenart in tudi na zadnji seji občinske skup- 
ščine je bilo v zvezi z razpravo o spremembah splošnih predpisov o prispevkih 
in davkih občanov načeto tudi vprašanje pristojbin za cestna vprežna vozila. 
Prevladuje mnenje, da ta pristojbina ni več primerna glede na spremembe do- 
ločil o velikih mehaničnih pripravah v zakonu o prispevkih in davkih občanov. 

Volivci želijo, da se ta določila spremenijo. Predlagajo, da se naj ta pristoj- 
bina v celoti ukine, kolikor pa še ostane, naj bo v celoti dohodek cestnega 
sklada občine in namenjena za vzdrževanje krajevnih cest. 

V predpisih o pristojbinah res ni skladnosti. Po odloku o višini pristojbin, 
ki se plačujejo za cestna motoma vozila (Uradni list SFRJ št. 52/65), se za 
cestna motorna vozila plača pristojbina samo, če so registrirana za cestni promet. 
Po odloku o pristojbinah za cestna vprežna vozila (Uradni list LRS št. 31/61) pa 
je plačati pristojbino praktično za vse vozove, ki jih uporabljajo kmetje. Prav 
gotovo je nesporno, da je uporaba cest za traktor večja kot za vprežni voz, 
vendar pristojbine ni potrebno plačati, če ni registriran za cestni prevoz. Iz 
vsega tega se mi zdi, da je predlog in zahteva volivcev v celoti upravičena, saj 
kmetje vozove skoraj izključno uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo. 

Zaradi tega vprašam: 
— ah pristojni organi kaj delajo na vprašanju uskladitve predpisov o pri- 

stojbinah ; 
— ali ne bi bilo najbolje odpraviti republiški predpis o pristojbinah za 

cestna vprežna vozila; 
— kakšno je stališče Izvršnega sveta do tega vprašanja? 

Dr. Stjepan Bunta, 
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora 

Število poškodb pri nas nenehno raste. Nekoliko stagnirajo industrijske po- 
škodbe, izredno močno naraščajo prometne, »gospodinjske«, manj športne in 
druge. Izdatki za zdravljenje poškodovancev, nadomestila v času odsotnosti 
z dela in materialne izgube dosegajo zaskrbljujoče številke. Nenehno živimo 
v skrbi, kaj bi se vse utegnilo zgoditi v primeru hujše naravne katastrofe 
z velikim številom poškodovancev. 
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Priče smo neštetim primerom nepravilnega postopka s poškodovanci, slabi 
organizaciji nuđenja prve pomoči na delovnih mestih, nepravilnemu ravnanju 
s poškodovanci na cesti itd. Kljub temu v zadnjih letih ni storjeno vse, niti ne 
veliko, na prevenciji poškodb, na organiziranem pouku t. im. laične prve po- 
moči, organizaciji ekip, opremi omaric in postaj, obveznem kompletu za prvo 
pomoč v vozilih, še manj za opremo omaric prve pomoči v stanovanjih. Ne 
komplet, ne izpit iz minimuma prve pomoči ni obvezen za vse voznike, za predr 
delavce in mojstre po podjetjih. Miličniška vozila nimajo nobene sanitetne 
opreme. Nerešen je položaj in dolžnosti zdravstvenih delavcev, predvsem zdrav- 
nikov v primeru nesreče, posebno na cesti. 

S poukom prve pomoči se sicer ukvarjajo različne organizacije, toda le 
Rdeči križ organizirano. Organizacija ekip in drugih oblik nuđenja prve pomoči, 
izvajanje vaj itd. zdaleč zaostaja. Zdravstvena služba ni v zadostni meri orga- 
nizirana in povezana za uspešno poseganje v akcijo v primeru enkratnega 
večjega števila poškodovancev. Ne poseduje primerne opreme niti potrebnih 
rezerv sanitetnega materiala. V velikih centrih, posebno v Ljubljani ni urejeno 
vse za hospitalno oskrbo večjega števila poškodovancev itd. 

Menim, da bo sedanjem številu poškodb ne bi smeli ostati neprizadeti, 
temveč bi bila družbena dolžnost storiti vse, da se število poškodb omeji. 
S tem v zvezi zastavljam poslansko vprašanje: 

Ali obstoja ah pa se v republiškem merilu pripravlja kak plan, usmerjen 
na reševanje problema travmatologije v najširšem pomenu. Ali je s tem planom 
zajet kompleks »laične« prve pomoči; tečajev, ekip, obvezen predpis tečajev 
za določene kategorije prebivalstva (voznike, mojstre, preddelavce in drugo 
vodilno osebje v obratih), minimalna oprema itd. Ali je s tem planom urejena 
koordinacija dela s civilno zaščito, oziroma štabi za elementarne nesreče. Ali 
je urejeno vprašanje travmatologije v večjih centrih, glede specialistične ambu- 
lantne in hospitalne oskrbe poškodovancev? 

Zdravko Gruden, 
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora 

V zvezi z razpravo o prispevni stopnji za zdravstveno zavarovanje se mi 
vsiljuje vprašanje, ki ga postavljam kot poslansko vprašanje: 

Ali so preverjene finančne možnosti sklada zdravstvenega zavarovanja 
delavcev Ljubljana, da bo po izgradnji prve etape kliničnega centra v Ljubljani 
sposoben kriti del funkcionalnih stroškov. 

Znano je, da je v izgradnji bolnišnični objekt v sestavu kliničnega centra, 
ki bo imel 911 postelj in da bodo funkcionalni stroški za ta objekt znašali več 
milijard starih dinarjev. 

Stane Ocvirk, 
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora 

Temeljni zakon o varstvu pri delu iz 1965. leta je postavil nove zahteve, 
nove oblike in pogoje za urejevanje kompleksnega varstva zaposlenih delavcev 
pri delu. 

Posebno mesto je v tem odgovornem delu določeno strokovnim zavodom — 
ustanovam. Z določili 84., 85., 86. in 87. člena temeljnega zakona so odrejena 
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osnovna načela in dokaj taksativno naštete posamezne naloge, ki so posebej 
poudarjene v 86. členu. 

Nove poudarjene zahteve glede varstva zaposlenih delavcev je prinesel 
republiki zakon o varstvu pri delu; tudi te zahteve niso trpele odlašanja, 
zato so se začele in se v praksi uresničujejo z dejavnostjo zavodov in ustanov 
za vprašanja varstva pri delu na podlagi dejanskih zahtev s strani zainteresi- 
ranih podjetij. 

Nastane vprašanje formalne legalizacije že uveljavljene in v praksi pre- 
izkušene in dokazane dejavnosti. To vprašanje je potrebno nemudoma rešiti 
v interesu formalno-pravne in dejanske sigurnosti nalog, ki jih opravljajo 
zavodi in ustanove — strokovne institucije in še posebej v interesu neposredno 
zainteresiranih organizacij in dejanskega kompleksnega varstva življenja in 
zdravja zaposlenih delavcev. 

Vprašanje pooblaščanja zavodov oziroma ustanov je z zakoni določeno, ni 
pa rešeno v praksi. 

V 17. členu, prvem odstavku republiškega zakona o varstvu pri delu so 
določeni pogoji za ustanovitev zavoda, ki pa so prepuščeni v presojo republi- 
škemu sekretariatu za delo. 

V zvezi z navedeno problematiko bi želel odgovor na naslednja vprašanja: 
1. kakšni so pogoji iz prvega odstavka 17. člena republiškega zakona o 

varstvu pri delu, na podlagi katerih izda republiški sekretariat za delo soglasje 
za ustanovitev takšnega zavoda; 

2. kdaj bodo zavodi in ustanove, ki so za to zainteresirane ter že delajo 
na področju varstva pri delu, lahko prejeli pooblastila na osnovi 19. člen« repu- 
bliškega zakona o varstvu pri delu; 

3. če so že kateri zavodi takšna pooblastila dobili, me zanima, kateri so to 
in za katera dela so pooblaščeni. 

Maks Klanšek, * 
poslanec Organizacijsko-političnega zbora 

V smislu 102., 103. in 104. člena začasnega poslovnika Organizacijsko- 
političnega zbora postavljam Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: 

»Zakaj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, kot ustanovitelj Zavoda SRS 
za zdravstveno in tehnično varstvo, ni uredil financiranja raziskovalno aplika- 
tivne dejavnosti ter preventivne dejavnosti s področja varnosti v cestnem 
prometu.« 

Organizacijsko-politični zbor je na seji dne 23. 6. 1965, ob razpravi o var- 
nosti prometa na javnih cestah ugotovil, da sektor Zavoda SRS za zdravstveno 
in tehnično varnost za varnost v prometu ne more izpolnjevati svojih nalog, ker 
ni urejeno financiranje njegove dejavnosti. Zbor je zato naročil ustanovitelju, 
to je Izvršnemu svetu, da prouči in uredi vprašanje financiranja te dejavnosti. 

Iz dopisa, ki ga je poslal Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost 
republiškemu sekretariatu za notranje zadeve dne 12. 1. 1967, v vednost pa 
tudi Organizacijsko-političnemu zboru oziroma odboru, je razvidno, da je zavod 
14. 9. 1965 prikazal Izvršnemu svetu položaj, v katerem se nahaja. Zavod na 
svojo vlogo ni dobil odgovora. Iz že citiranega dopisa republiškemu sekretariatu 
za notranje zadeve pa je razvidno, da financiranje preventivne in raziskovalne 
dejavnosti v cestnem prometu še vedno ni rešeno. 
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Iz poročila republiškega sekretariata za notranje zadeve za leto 1966 je 
razvidno, da se je število registriranih motornih vozil povečalo za 13 %, tujski 
motorni promet za 114 %, število prometnih nesreč za 22,3 % nasproti letu 1965. 
Tako je bilo v letu 1966 v Sloveniji 10 384 prometnih nesreč, v katerih je 
izgubilo življenje 407 oseb (ali 18,3 % več kot leta 1965), 8162 oseb pa je bilo 
huje ali laže poškodovanih. Glede na tako hitro naraščanje števila motornih 
vozil na naših cestah in s tem v zvezi tudi prometnih nesreč je nujno, da so 
praktični in represivni prijemi republiškega sekretariata za notranje zadeve 
in drugih institucij, ki skrbijo za varnost prometa, zasnovani na izsledkih psiho- 
loške, fiziološke in tehnične znanosti. Najmodernejša metodologija, ki so jo 
razvile, medicinske, psihološke, tehnične in nekatere druge znanstvene panoge, 
dovoljujejo, da se najbolj racionalno ugotavlja in raziskuje pomembnost po- 
sameznih faktorjev in njih medsebojna povezanost, rezultate teh ugotovitev in 
raziskav pa uporabijo za optimalne preventivne, kurativne in sanacijske ukrepe. 

2e ob razpravi o varnosti prometa je bilo nedvoumno ugotovljeno, da je 
potrebno v varnost prometa poseči tudi z znanstveno raziskovalnim delom in 
zato tudi urediti financiranje zavoda, ki to dejavnost opravlja. 

PREDLOG DRUŽBENEGA PLANA 
razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 

• I. IZHODIŠČNE OSNOVE 

1. Dosežki in problemi dosedanjega razvoja* 

1. Razvoj SR Slovenije v preteklem obdobju, ki ga je pospešavalo vse širše 
uveljavljanje samoupravljanja, označujeta hitra rast proizvajalnih sil. 

Povprečne letne stopnje rasti družbenega proizvoda so bile takele: 
— v °/o 

1953—1956 1957—1964 

Skupaj gospodarstvo  7,4 10,8 
Primarne dejavnosti  4,8 5,2 
v tem: 
— kmetijstvo   . 5,6 5,3 
Sekundarne dejavnosti  7,9 12,1 
v tem: 
— industrija  9,2 11,6 
Terciarne dejavnosti   9,4 12,1 

Ob takem razvoju se je v letih 1953—1964 vrednost proizvodnje v SR Slo- 
veniji povečala za dvakrat, na kar je vplivalo predvsem povečanje industrijske 
proizvodnje, zlasti po letu 1957 pa tudi razvoj terciarnih dejavnosti. Delež 

* V prikazih dosedanjega razvoja ni zajeto leto 1965, ker so bili v drugem pol- 
letju tega leta izvršeni občutni premiki v primarni in sekundarni delitvi z ukrepi 
uveljavljenimi z družbenoekonomsko reformo ter zato ni prikladno za primerjave. 
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družbenega sektorja gospodarstva v družbenem proizvodu se je v tem obdobju 
povečal od okoli 78 % v letu 1953 na 88,5 % leta 1964. 

Gospodarska rast je bila posebno uspešna v obdobju 1957-—1964, ko so 
se z usmeritvijo na skladnejši razvoj vseh dejavnosti, z drugačno razdelitvijo 
narodnega dohodka v korist osebne potrošnje ter s prilagajanjem gospodarskega 
sistema vse bolj uveljavljala ekonomska načela v gospodarjenju in iniciativa 
neposrednih proizvajalcev. Pomembni činitelji razvoja v tem obdobju so bili 
tudi širjenje notranjega tržišča, boljše izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti 
in hitro večanje proizvodnih fondov v gospodarstvu, ki so se v tem obdobju 
skoraj podvojili. 

2. Dinamičen razvoj je spremljalo močno povečevanje zaposlenosti, ki je 
imelo za posledico pomembne spremembe v ekonomski in socialni strukturi 
prebivalstva. 

Struktura aktivnega 
prebivalstva 

— v % 
1956 1964 

46,7 33,7 
30.6 40,5 
22.7 25,8 

100,0 100,0 

Število zaposlenih v družbenem sektorju se je v tem obdobju povečalo 
povprečno za 5,6 % oziroma za 23 500 oseb na leto, kar- je močno presegalo letni 
prirastek aktivnega prebivalstva, ki je znašal okoli 8500 oseb. Takšno zaposlo- 
vanje je omogočilo visoko vključevanje kmečkega prebivalstva in žensk v pro- 
izvodnjo, tako da se je delež aktivnega prebivalstva v nekmetijskih dejavnostih 
povečal od 54,2 % leta 1956 na 67,7 % v letu 1964, kar se že približuje strukturi 
razvitejših držav. 

3. Zunanjetrgovinska menjava, ki je bila vse do leta 1956 nepomembna, 
je dosegla po tem letu izreden razmah. Izvoz blaga in storitev v letih 1957—1964 
je naraščal občutno hitreje od proizvodnje, saj se je izvoz povečeval za 13,3 % 
letno, uvoz blaga pa za 16,2 %. Tako se je delež izvoza v družbenem bruto 
proizvodu sicer povečal od 7 % v letu 1956 na okoli 10 % v letu 1964, kljub 
temu pa je še vedno občutno nižji kot v državah s podobno stopnjo razvitosti. 

V zunanjetrgovinski menjavi so bili posebno pomembni kvalitetni premiki, 
ki so se kazali v večjem deležu izvoza na zahtevnejša tržišča, v večjem deležu 
proizvodov višje stopnje predelave ter hitrem naraščanju neblagovnih dohodkov, 
zlasti od turizma. V zadnjih desetih letih se je delež proizvodov višje stopnje 
predelave povečal od okoli 30 % na okoli 54 %. 

4. Prehod na enakomernejši razvoj vseh gospodarskih dejavnosti ter na 
hitrejši razvoj osebnih dohodkov in družbenega standarda po letu 1957 je omo- 
gočil znatno izboljšanje življenjske ravni prebivalstva. 

Realni osebni dohodki na zaposlenega v družbenem sektorju so se po letu 
1957 povečali povprečno za 9,5% na leto in so se do leta 1964 podvojili. Še 
hitrejše je naraščala potrošnja sredstev za družbene službe, kar je omogočilo 
zgraditev vrste novih objektov, zlasti na področju zdravstva in šolstva. 

Pomembni uspehi so bili doseženi tudi pri zboljševanju stanovanjskih raz- 
mer prebivalstva. V letu 1956 je prišlo na prebivalca 10,9 m2 stanovanjske po- 

Primarne dejavnosti 
-Sekundarne dejavnosti 
Terciarne dejavnosti 
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vršine, do leta 1964 pa se je, po povprečni letni zgraditvi 7300 stanovanj, stano- 
vanjska površina na prebivalca povečala na okoli 12,5 m2. 

5. Prikazani uspehi v gospodarskem in družbenem razvoju so bili omogo- 
čeni z nenehnim izpopolnjevanjem gospodarskega sistema ter povećavanja vloge 
delovnih organizacij v razpolaganju z ustvarjenim družbenim proizvodom, 
zlasti pa s sredstvi za razširjeno reprodukcijo. 

6. Značilnost tega sicer zelo uspešnega razvoja, ki je bil dosežen v letih 
1957—1964, pa je bil še vedno pretežno ekstenziven način gospodarjenja; to je 
povzročalo vrsto problemov, ki so zavirali hitrejše uveljavljanje samouprav- 
nega sistema in doseganje še ugodnejših učinkov. 

To velja zlasti za: 
— neskladno' gibanje med proizvodnjo in potrošnjo, zlasti pa močno na- 

raščanje in velik obseg investicij. Pri povprečno 11% povečanju proizvodnje 
na leto v obdobju 1957—1964 se je povečala celotna potrošnja nominalno'za 
okoli 18 %. To je povzročala ob premajhnih rezervah nestabilnost tržišča ter 
inflacijske pojave, kar se je odražalo zlasti na visokem porastu življenjskih 
stroškov, ki so se povečevali povprečno na leto za okoli 8 %. 

— neustrezno ekonomsko in tehnično strukturo investicij, počasno aktivi- 
ranje vloženih sredstev, široko fronto investicij in neurejen ter centraliziran 
sistem financiranja. To je povečevalo nedokončane investicije, povzročalo dolge 
roke graditve, počasno obračanje sredstev ter nezadovoljiv učinek investicij na 
rast družbenega proizvoda; 

— neracionalno gospodarjenje z obratnimi sredstvi, ki ga je v veliki meri 
podpirala tudi neustrezna kreditna politika. To se je kazalo predvsem v nizkem 
koeficientu obračanja zalog. Za povečanje zalog je bilo porabljeno v posameznih 
letih med 8 % in 14 % družbenega proizvoda, medtem ko znaša ta odstotek 
v razvitejših državah le med 1 %—4 %; 

— hiter in ekstenziven razvoj družbenih služb, ki je bil celo iznad ma- 
terialnih možnosti gospodarstva. Rezultati posameznih dejavnosti niso bili vselej 
v skladu z obsegom uporabljenih sredstev. Tak razvoj je bil v veliki meri po- 
sledica pomanjkanja dolgoročnih konceptov razvoja družbenih služb ter ne- 
urejenega sistema financiranja, ki ni spodbujal učinkovitejšega gospodarjenja 
in skladnejšega razvoja teh dejavnosti;' 

— nizko udeležbo osebne in visoko udeležbo družbene potrošnje v delitvi 
družbenega proizvoda. Taka razmerja niso ustvarjala možnosti za materialno 
stimulacijo, ki bi delovala v smeri povečanja proizvodnje in produktivnosti, 
izkoriščanja rezerv in učinkovitejšega gospodarjenja; 

— počasno uvajanje in premajhen, vpliv raziskovalnega dela na celotni 
razvoj. Kljub doseženim uspehom v razvijanju raziskovalnih institucij in po- 
večanju raziskovalnega kadra tudi v gospodarskih organizacijah se je zaradi 
razdrobljenosti in slabe medsebojne povezanosti raziskovalnih institucij ter 
slabe povezanosti z gospodarstvom njihov potencial neracionalno uporabljal; 

— čezmerno zaposlovanje, in to pogosto na ne najbolj ekonomsko uteme- 
ljenih delovnih mestih, ter premajhno skrb delovnih organizacij za izboljšanje 
strukture strokovne usposobljenosti zaposlenih. Delež zaposlenih v gospodarstvu 
z visoko in višjo strokovno izobrazbo je znašal v letu 1964 le okoli 1,9 %, 
vključno s srednjo strokovno izobrazbo pa 8,6 %, kar je celo manj kot znaša 
povprečje v SFRJ. Ob taki strukturi zaposlenih je bila učinkovitost gospodar- 
jenja manjša, kot bi jo dopuščale materialne možnosti. Udeležba produktivnosti 
v povečevanju proizvodnje se je sicer od 32 % v letih 1953—1956 povečala na 
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okoli 57 % v obdobju 1961—1964, vendar pa je bila tudi v tem obdobju še 
vedno nižja od deleža produktivnosti v povečanju proizvodnje v razvitejših 
državah, kjer znaša med 70 % in 80 °/0; 

— občutne disparitete v cenah, ki so ustvarjale neenake možnosti za do- 
seganje dohodka med gospodarskimi dejavnostmi, zahtevale visoko centraliza- 
cijo sredstev in omejevale možnosti hitrejših premikov v delitvi dohodka v korist 
delovnih organizacij. To se je poznalo tudi na prepočasnem uveljavljanju 
stimulativne j ših sistemov delitve dohodka in osebnih dohodkov v delovnih 
organizacijah. 

7. Slabosti v dosedanjem razvoju ter dosežena stopnja družbenoekonomske 
razvitosti so zahtevale korenite spremembe v družbenoekonomskem sistemu; 
spremembe naj bi zagotovile odločno preusmeritev na intenziviranje gospo- 
darjenja ter nadaljnji razvoj socialističnih družbenih odnosov. Osnovo teh spre-, 
memb pomeni v letu 1965 sprejeta družbenoekonomska reforma. 

Ob širši materialni osnovi in večji odgovornosti samoupravljavcev ter eko- 
nomsko bolj utemeljnih in smotrnejših pogojih gospodarjenja se z reformo 
ustvarjajo možnosti za hitrejše reševanje problemov, ki so doslej zavirali 
skladen in intenziven razvoj. Zato mora biti izvajanje ciljev reforme tudi osnova 
ekonomske politike v naslednjem obdobju. 

2. Možnosti in pogoji za intenziviranje nadaljnjega 
razvoja 

V pogojih gospodarjenja, ki so veljali do srede leta 1965, so se ob hitrem 
povečevanju proizvodnje in potrošnje oblikovale na mnogih področjih občutne 
rezerve, ki so hkrati z naravnimi demografskimi in drugimi pogoji pomembna 
osnova za nadaljnji dimanični razvoj. Spremembe v gospodarskem sistemu ob 
uveljavitvi družbene reforme, zlasti pa dosledno uresničevanje sprejetih načel 
o nadaljnjem razvoju gospodarskega sistema pa omogočajo, ob doslednem 
uveljavljanju samoupravljanja in sproščenem delovanju tržnih zakonitosti, inten- 
zivnejšo in racionalnejšo izrabo vseh faktorjev razvoja. 

1. Prirastek aktivnega prebivalstva in rezerve v delovni sili so pomemben 
faktor za povečevanje narodnega dohodka v prihodnjem obdobju. 

V strukturi aktivnega prebivalstva v SR Sloveniji je še vedno v povprečju 
visoka udeležba kmetijskega prebivalstva. V zaostrenih pogojih gospodarjenja 
pa se pojavljajo rezerve v delovni sili tudi v družbenem sektorju gospodarstva, 
zlasti v sekundarnih dejavnostih. 

Z razporeditvijo zaposlenih samo na ekonomsko utemeljena delovna mesta 
bi lahko dosegli znatno povečanje deleža produktivnosti pri povečevanju druž- 
benega proizvoda in s tem zmanjšanje proizvodnih stroškov. Če bi že v do- 
sedanjem razvoju dosegli takšna razmerja med produktivnostjo in povečanjem 
družbenega proizvoda, ki so značilna za razvitejše države, bi ob stopnji rasti 
zaposlenih, ki je bila dosežena v letih 1957—1964, lahko dosegli za 3—4 poene 
višjo povprečno letno stopnjo rasti družbenega proizvoda oziroma bi lahko 
uresničili doseženo povečanje družbenega proizvoda pri polovici manjšem po- 
večevanju zaposlenih. 

Pomembna rezerva za nadaljnji razvoj so razpoložljivi strokovni kadri 
ter njihove delovne izkušnje ob pogoju, da se bolj usmerijo v razvojno in orga- 
nizacijsko delo. To bi omogočilo širše prenašanje in uporabo tujih in domačih 
tehnoloških novosti in znanstvenih izsledkov v proizvodnjo. Ti faktorji imajo 
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v bolj razvitih gospodarstvih v razvoju odločilno vlogo. Njihov delež v rasti 
družbenega proizvoda se giblje med 50 %—V0 %, v SR Sloveniji pa je bil v letih 
1957—1964 delež teh faktorjev le okoli 30 %. 

2. Razmeroma široka področja nadaljnjega razvoja dopuščajo v SR Slo- 
veniji obstoječi naravni pogoji in geografski položaj. 

Najpomembnejši surovinski vir so gozdovi kot osnova za razvijanje lesne, 
papirne in kemične industrije, pa tudi kmetijske površine dopuščajo z nadaljnjo 
intenzifikacijo obdelovanja nove razvojne možnosti. 

Geološka raziskanost SR Slovenije je še nepopolna ter se zato zaenkrat lahko 
računa z razvojem proizvodnje premoga, barvnih kovin in nekovinskih rudnin 
le na osnovi dosedanje stopnje raziskanosti. Z intenziviranjem geoloških raziskav 
pa je pričakovati tudi odpiranje novih nahajališč rudnin. 

Geografski položaj in naravni pogoji SR Slovenije dajejo pomembne pred- 
nosti za razvoj turizma in tranzitnega prometa ter trgovine, ki ima podlago za 
hitrejši razvoj tudi v razvitosti industrijske proizvodnje. V intenziviranju raz- 
voja na teh področjih so velike potencialne možnosti za hitrejši razvoj celotnega 
gospodarstva. 

3. Velike možnosti za nadaljnji razvoj pomenijo obstoječi proizvodni fondi. 
Z odločno usmeritvijo na modernizacijo, integracijo in specializacijo proizvodnje 
bi mogli doseči učinkovitejšo izrabo teh zmogljivosti ter dinamičen razvoj celotne 
proizvodnje. 

Z ukrepi gospodarske reforme, zlasti še s spremembo odnosov cen v korist 
surovin in energije bo z večjo liberalizacijo uvoza ter s širšo vključitvijo v med- 
narodno menjavo razvoja celotne proizvodnje, zlasti pa še predelovalne indu- 
strije, ki je močno razvita v SR Sloveniji, še bolj odvisen od ekonomičnosti 
poslovanja. Uspešnost gospodarjenja bo zato v naslednjem obdobju odvisna 
predvsem od tega, koliko bo gospodarstvu uspelo znižati stroške proizvodnje 
in tudi na tej osnovi povečati konkurenčno sposobnost. 

Zaradi nesodobne organizacije proizvodnje in poslovanja, nesodobnosti teh- 
noloških postopkov ter ekonomske in tehnične zastarelosti proizvodnje je moder- 
nizacija nujni pogoj za prehod na intenzivnejše gospodarjenje. Pri tem bo zlasti 
pomembna modernizacija organizacijske proizvodnje in poslovanja, saj so prav 
na tem področju velike rezerve. Vendar pa je taka usmeritev pogojena z izbolj- 
šanjem kadrovske strukture, predvsem na vodstvenih in strokovnih delovnih 
mestih. 

Prizadevanja za znižanje stroškov proizvodnje so tesno povezani tudi z 
modernizacijo družbenih služb in uprave. Izdatki za te dejavnosti predstavljajo 
tisti del režije, na katerega gospodarstvo doslej ni imelo pomembnejšega vpliva, 
čeprav občutno povečujejo stroške poslovanja. 

Na visoke stroške poslovanja vpliva tudi nizka stopnja specializacije in 
poslovno-tehničnega sodelovanja; to zavira hitrejši prehod na ekonomsko učin- 
kovite in konkurenčne proizvodne enote. Zaradi velike razdrobljenosti in ne- 
povezanosti gospodarstva pa so tudi razdrobljena sicer povečana sredstva delov- 
nih organizacij. Ker bodo v prihodnjem obdobju predvsem sredstva delovnih 
organizacij osnova za financiranje programov modernizacije, bo le s tesnejšim 
proizvodno-poslovnim sodelovanjem ter z večjo finančno integracij o »v gospo- 
darstvu mogoče racionalno in usklajeno programirati razvoj medsebojno pove- 
zanih in odvisnih gospodarskih dejavnosti. 

S tesnim poslovnim sodelovanjem delovnih organizacij, oziroma z zdru- 
ževanjem v višje integracijske oblike, bi bilo mogoče izkoristiti vse prednosti, 
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ki jih dajejo velike poslovne grupacije, obenem pa tako združevanje omogoča 
tudi nadaljnji razvoj samoupravljanja, ki v naših pogojih predstavlja tudi sred- 
stvo in metodo za doseganje racionalnejšega gospodarjenja. 

4. Kapacitete v gospodarstvu so izrabljene nezadovoljivo. V industriji, ki je 
prevladujoče gospodarsko področje, so kapacitete (merjene s povprečjem maksi- 
malne mesečne proizvodnje) izkoriščene le z okoli 80 %, pri čemer pa niso 
vključene rezerve, ki obstajajo v povečanju izmen, saj je delalo v letu 1965 še 
vedno okoli dve tretjini vseh zaposlenih samo v prvi izmeni. Zato bi z boljšo 
organizacijo proizvodnje, ob boljši oskrbi z reprodukcijskim materialom in 
z energijo ter ob taki proizvodni usmeritvi, ki bi ustrezala zahtevam in po- 
trebam tržišča, lahko računah že pri sedanjih proizvodnih zmogljivostih teore- 
tično s 30 %—40 % večjo proizvodnjo. Tehnična in ekonomska zastarelost neka- 
terih zmogljivosti in njihova nerentabilnost pa je faktor, ki omejuje možnost 
popolnega izkoriščanja teh rezerv. Z upoštevanjem te okoliščine bi bilo mogoče 
s sedanjimi zmogljivostmi povečati proizvodnjo približno za četrtino. 

5. Primerjava med rastjo vlaganj v osnovna sredstva in rastjo aktivnih 
osnovnih sredstev kaže, da so se vložena sredstva v preteklem obdobju pre- 
počasi aktivirala. Ako bi v minulem obdobju skrajšali dobo aktiviranja in dosegli 
takšno učinkovitost vloženih sredstev, kakršno dosegajo v razvitejših državah, 
bi pri dosedanjem obsegu vlaganj v osnovna sredstva lahko dosegli za okoli 
tretjino večjo stopnjo rasti družbenega proizvoda. 

6. V zadnjih letih se kažejo velike rezerve zlasti pri vlaganjih v obratna 
sredstva. V zalogah surovin, nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov je bilo 
konec leta 1965 vezanih že okoli 6700 milijonov N din, kar pomeni 62 % 
v tem letu realiziranega družbenega proizvoda. 

Poleg visokih zalog je neustrezna tudi njihova struktura. Od vseh zalog 
odpade na nedokončano proizvodnjo okoli 21 %, kar je odraz nesmotrnega raz- 
polaganja s sredstvi; le-to pa je bilo pogosto pogojeno tudi z neurejenimi 
razmerami na tržišču ter slabostmi v celotnem gospodarskem sistemu. S smotr- 
nejšo razporeditvijo zalog in z znižanjem vezave zalog na razmerja, ki so bila 
v odnosu na proizvodnjo že realizirana v letu 1962, bi se lahko zmanjšala vezava 
razpoložljivih sredstev za najmanj 7 %. Za uresničitev take naloge pa je nujna 
predvsem večja poslovnost v celotnem gospodarstvu, večja poslovnost bank, 
potrebno pa je tudi izboljšati poslovanje trgovine na debelo in na drobno, tako 
pri preskrbovanju proizvodnje s posameznimi vrstami materialov kakor tudi 
pri preskrbovanju prebivalstva. 

II. SPLOŠNI OKVIRI RAZVOJA 

1. Temeljni d r u ž b en o e k o m s k i cilji 

Osnova za politiko razvoja SR Slovenije so sklepi VIII. kongresa ZKJ in 
V. kongresa ZKS, cilji družbenoekonomske reforme, politika gospodarskega 
in družbenega razvoja, nakazana v družbenem planu za razvoj Jugoslavije od 
1966.—19.70. leta, ter sklep o smernicah družbeno gospodarske politike za obdobje 
do leta 1970, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije. 

Izhajajoč iz teh osnov sta trajna cilja družbenoekonomskega razvoja: 
— hitra rast življenjskega standarda, predvsem osebne potrošnje, ob na- 

daljnjem povečevanju deleža osebnih dohodkov v delitvi narodnega dohodka, in 
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— nadaljnji razvoj ter poglabljanje samoupravnih odnosov in krepitev 
materialne osnove samoupravljanja na vseh področjih. 

V sistemu samoupravljanja so osebni dohodki, ki se oblikujejo v odvisnosti 
od delovnih uspehov, osnovno gibalo za povečanje uspešnosti gospodarjenja. 

Možnost, da delovni ljudje sami odločajo o pogojih svojega dela in o 
delitvi ustvarjenega dohodka, bo krepila njihovo ustvarjalnost ter interes za 
smotrnejše gospodarjenje. To bo zahtevalo zagotovitev odločujočega vpliva de- 
lovnih ljudi na delitev in uporabo sredstev. Vloga družbeno-političnih skupnosti 
pa se bo morala še naprej prilagojevati razširjenim pravicam delovnih organi- 
zacij predvsem z ustvarjanjem optimalnih možnosti za njihovo aktivnost. 

Za uveljavljanje teh trajnih ciljev družbenoekonomske politike bo v letih 
1966—1970 potrebno: 

1. doseči optimalno gospodarsko rast ob odločni usmeritvi od ekstenzivnega 
na intenzivno gospodarjenje in na stabilizacijo gospodarskih gibanj; 

2. uveljavljati takšno investicijsko in proizvodno politiko, ki bo omogočila: 
— modernizacijo in boljše izrabljanje sedanjih zmogljivosti ob večji spe^ 

cializaciji in kooperaciji proizvodnje ter večji stopnji integracije, kar bo zago- 
tovilo zniževanje stroškov proizvodnje, učinkovitejše gospodarjenje ter pove- 
čanje deleža produktivnosti dela v naraščanju proizvodnje; 

— boljše izkoriščanje naravnih pogojev zlasti v turizmu, tranzitu, trgovini 
in surovinski osnovi; 

— pravočasno dograditev energetske osnove, boljšo povezanost SR Slove- 
nije s sosednjimi območji in izboljšanje prometne povezanosti v SR Sloveniji; 

— širše in racionalnejše vključevanje gospodarstva v mednarodno delitev 
dela; 

3. intenzivirati razvoj raziskovalnega dela in doseči večjo uporabo znan- 
stvenih dosežkov ter izboljšati strokovno usposobljenost zaposlenih, kar je 
osnova za intenziviranje celotne družbenoekonomske aktivnosti; 

4. z dolgoročno programsko usmeritvijo in racionalizacijo družbenih služb 
povečati njihovo učinkovitost in zagotoviti večji vpliv gospodarstva in drugih 
uporabnikov storitev na njihov razvoj z uveljavljanjem novih cpblik financiranja 
in krepitvijo samoupravljanja v teh dejavnosti. 

Taksno usmeritev razvoja bodo pospeševale zlasti nadaljnje izpopolnitve 
sistema, ki bodo v stabilnejših okoliščinah razvoja spodbujale racionalnejšo 
potrošnjo, večjo izrabo rezerv in večjo učinkovitost investicij, pospeševale pro- 
cese integracije, kooperacije in drugih oblik poslovnega sodelovanja in združe- 
vanja ter programiranje razvoja v okviru medsebojno povezanih proizvodnih 
skupin in dejavnosti. Pri tem bo zlasti pomembno hitrejše prilagajanje celotnega 
gospodarstva tržnim zahtevam gospodarjenja, ker bodo le tako učinkovito 
izkoriščene prednosti, ki jih bodo zagotavljale izpopolnitve sistema. 

2. Razvoj proizvodnje in osnovna razmerja v delitvi 
in potrošnji 

1. Z reformo ustvarjeni pogoji gospodarjenja ter nadaljnje izpopolnjevanje 
sistema, rezerve, ustvarjene v preteklem obdobju, razpoložljive zmogljivosti in 
realne možnosti za njihovo povečanje ter naravni pogoji, ki jih ima SR Slove- 
nija, dajejo ob usmeritvi na večjo stopnjo integracije proizvodnje in širše 
vključevanje v mednarodno delitev dela realno osnovo za oceno, da bo rast 
celotnega gospodarstva tudi v obdobju do leta 1970 uspešna. 
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Kolikor se bodo uresničila predvidevanja tega plana o večji izrabi rezerv, 
večji učinkovitosti investicij ter o povečanju produktivnosti dela, zlasti pa o 
nadaljnjih izpopolnitvah sistema, kar vse pomeni hkrati tudi uresničitev ciljev 
reforme, bi bilo mogoče v letih 1966—1970 doseči povprečno letno stopnjo rasti 
družbenega proizvoda med 7,5 % in 8,5 %. 

Taka stopnja rasti pa bo glede na pričakovani nekoliko manjši porast v prvih 
letih izvajanja tega plana, zahtevala posebne in organizirane napore vseh čini- 
telj ev na področju gospodarstva in izven gospodarstva in bo morala biti pod- 
rejena prizadevanjem za večjo stabilnost, ker bo le v stabilnih pogojih možno 
realizirati cilje in naloge tega plana. 

Pričakujemo, da bo po osnovnih področjih gospodarstva doseženo takole 
povečanje družbenega proizvoda: 

Povprečna letna stopnja 
 rasti v °/o 

1966—1970 

Primarne dejavnosti  
v tem: 6,0—6,5 

kmetijstvo   5,5—6,0 
Sekundarne dejavnosti  
v tem: 8,0—8,5 
— industrija  8,5—9,0 
Terciarne dejavnosti  9—9,5 

Industrija bo imela v tem obdobju še vedno odločilno vlogo pri povečanju 
družbenega proizvoda, poleg tega pa naj bi se v tem obdobju intenziviral zlasti 
razvoj terciarnih dejavnosti. Delež industrije bi se v celotni proizvodnji povečal 
od 44 % v letu 1965 na okoli 46 % v letu 1970, delež terciarnih dejavnosti pa od 
28 % na okoli 30 %. 

Pričakovani razvoj proizvodnje v letih 1966—1970 bo imel vse značilnosti 
dinamičnega gospodarstva. Čeprav je povprečna stopnja rasti nekoliko nižja 
kot v preteklih letih, pa vključuje značilne spremembe, ki naj bi se uveljavile 
v povečanju udeležbe kvalitetnih elementov, kot so izboljšanje razmerja med 
udeležbo produktivnosti in zaposlenosti pri povečevanju družbenega proizvoda, 
večja učinkovitost investicij, racionalnejše gospodarjenje z obratnimi sredstvi 
ter hitrejše vključevanje v mednarodno delitev dela: 

— izvoz blaga bi naraščal za okoli 60% hitreje kot proizvodnja. S tem 
bi se delež izvoza v celotni proizvodnji povečal od 11 % v letu 1965 na 14—15 % 
v letu 1970; 

— produktivnost dela v družbenem sektorju bi se povečevala za okoli 7 % 
letno. Ob taki stopnji rasti produktivnosti bi se ob pričakovanem povečanju 
družbenega proizvoda število zaposlenih povečevalo povprečno letno za 1,5 do 
2 %. Tako bi se delež produktivnosti v rasti proizvodnje povečal od okoli 57 % 
v letih 1961—1965 na okoli 70% do leta 1970; 

— v vrednosti proizvodnje bi se zmanjšala udeležba materialnih stroškov 
za okoli 2 %, kar bo, ob nadaljnjem sproščanju delovanja tržnih zakonitosti, 
mogoče doseči predvsem z usmeritvijo proizvodnje na kvalitetnejše in rentabil- 
nejše proizvode, s širšim uvajanjem modernih tehnoloških postopkov, večanjem 
deleža velikoserijske proizvodnje ter s tesnejšim poslovnim povezovanjem in 
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specializacijo, z boljšo organizacijo proizvodnje in poslovanja. To bo omogočalo 
tudi hitrejšo rast družbenega proizvoda, kot pa bo rasel fizični obseg proiz- 
vodnje in to se bo moralo uveljaviti predvsem v industrijski proizvodnji, kjer 
naj bi predvideno povečanje družbenega proizvoda za okoli 9 % dosegli ob 
7—8% stopnji rasti fizičnega obsega proizvodnje; 

— izboljšal bi se kapitalni koeficient od 2,10 v letih 1961—1965 na okoli 
1,90 v letih 1966—1970 ter povečal koeficient obračanja obratnih sredstev od 
1,7 v letu 1965 na 2,0 v letu 1970. To pomeni, da bi v prihodnjih letih pove- 
čevali proizvodnjo ob manjšem deležu vlaganj, vendar ob večji učinkovitosti 
kot v minulem obdobju; to zahteva predvsem odločnejšo usmeritev na sodob- 
nejšo organizacijo in modernizacijo gospodarstva ter družbenih služb in hitrejšo 
gradnjo tistih zmogljivosti, ki so osnova za razvoj. Z usmeritvijo na sodobnejšo 
organizacijo bodo imeli odločilno vlogo pri povečevanju proizvodnje predvsem 
tehnični in tehnološki napredek, strokovna usposobljenost zaposlenih ter boljša 
opremljenost dela; delež tega pri naraščanju produktivnosti bi se moral občutno 
povečati. Hitrejše obračanje obratnih sredstev bo potrebno zagotoviti z izobliko- 
vanjem ustreznejše strukture zalog in s takšno razporeditvijo zalog gotovih 
izdelkov, ki bo najbolj ustrezala možnostim in zahtevam gospodarjenja. 

2. Z usmeritvijo na intenziviranje gospodarjenja in na zagotavljanje večjih 
rezerv, ki so pogoj za stabilnejše odnose na tržišču, bo v prihodnje prišlo do 
nadaljnjih sprememb v razmerjih med posameznimi oblikami potrošnje. Pre- 
cejšen premik v strukturi potrošnje je bil izvršen že s spremembami odnosov 
cen in z ukrepi za stabilizacijo v letu 1965, do leta 1970 pa pričakujemo, da se 
bodo v strukturi potrošnje oblikovala takale razmerja: 

Struktura v "/o 
1965 1970 

Sredstva za potrošnjo v SR Sloveniji  100,0 100,0 
Rezerve ; 0,7 1,7 
Razpoložljiva sredstva   . 99,3 98.3 
Osebna potrošnja  59,7 62,8 
Družbene investicije  30,0 26,1 
— v osnovna sredstva  26,2 22,3 
— v obratna sredstva  3,8 3,8 
Materialni izdatki splošne potrošnje  8,3 8,3 
Ostala potrošnja   J.3 1,1 

Take spremembe v strukturi potrošnje bo ob pričakovanem povečanju druž- 
benega proizvoda mogoče doseči s tem, da bi: 

— povečali vlogo rezerv, ki so pogoj za zagotovitev večje finančne stabil- 
nosti in stabilnosti na tržišču, s tem, da bi tudi republika za te namene uporabila 
del sredstev, s katerimi bo razpolagala; 

— realni osebni dohodki na zaposlenega rasli v skladu s produktivnostjo 
dela in da bi s kvalitetnimi premiki v gospodarjenju in smotrnejšimi investici- 
jami ustvarili materialne možnosti za spremembe v delitvi narodnega dohodka 
v korist osebne potrošnje predvsem v drugi polovici tega obdobja; 

— povečali sklad nominalnih osebnih dohodkov z nadaljnjim prenašanjem 
posrednih prejemkov, predvsem na področju stanarin in zdravstvenega varstva, 

26 
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na osebne dohodke, in s tem povečali udeležbo osebne potrošnje v razpoložljivih 
sredstvih; 

— vlaganja v osnovna sredstva iz družbenih sredstev naraščala po stopnji 
5,5—6,5 % letno, pri čemer bi se morala zmanjšati vlaganja za državne in druž- 
bene organizacije. Hitreje od povprečja pa bi naraščala vlaganja v stanovanjsko 
komunalno gospodarstvo. Kot vir financiranja investicij pa bodo vedno bolj 
pomembni tudi povečani osebni dohodki prebivalstva, ki bodo v obliki udeležb 
pri stanovanjskih graditvi ter samoprispevkov in povečanih hranilnih vlog pred- 
stavljali sredstva za financiranje investicij. 

— vlaganja v obratna sredstva naraščala po stopnji okoli 7 %, in to za 
povečanje zalog po stopnji 6 % letno, za kreditiranje opreme na domačih in 
tujih tržiščih in za kreditiranje prodaje blaga za široko potrošnjo pa po stopnji 
med 9 in 10 % letno; 

— materialni izdatki splošne potrošnje rasli v skladu s povečanjem druž- 
benega proizvoda, pri čemer pa bi morali zagotoviti hitrejše povečanje sredstev 
za potrebe izobraževanja, kulturnih in znanstvenih ustanov. 

3. Z uveljavljenimi premiki ob reformi preko cen in delitve družbenega 
proizvoda :se je že v letu 1965 občutno povečala materialna osnova delovnih 
kolektivov, saj se je njihov delež v družbenem proizvodu povečal od 55 % 
v letu 1964 na okoli 60 %. Pri tem pa uveljavljene spremembe vtem letu še 
niso prišle do popolnega izraza: delež delovnih organizacij se bo v delitvi druž- 
benega proizvoda v prihodnjih letih še povečal, tako da bo znašal okoli 66 %. 
To bo zagotovilo tudi, da se bo še naprej povečal vpliv delovnih organizacij na 
investicijske odločitve, saj bodo sredstva delovnih organizacij udeležena v letih 
1966—1970 v skupnih investicijah že z okoli 70%. Take spremembe bodo po- 
memben činitelj, ki naj v naslednjem obdobju omogoči pričakovano rast iin 
kvalitetne premike v gospodarjenju ter v strukturi potrošnje in na tej osnovi 
hitrejše naraščanje družbenega standarda. 

III. ZAPOSLOVANJE IN PRODUKTIVNOST DELA 

1. V preteklem obdobju se je zaposlenost v družbenem sektorju povečala 
v tolikšnem obsegu, da je ta sektor zaposlil ne samo naravni prirastek celotnega 
aktivnega prebivalstva, temveč tudi delavce iz zasebnega kmetijstva in iz drugih 
republik. V razdobju 1956—1964 se je v družbeni sektor vključilo približno 
188 tisoč oseb ali več kot 23 tisoč letno. Porast zaposlenih je dosegel visoko 
stopnjo t. j. okoli 5,6% povečanja na leto. Takšno povečanje zaposlenosti je 
omogočalo večanje proizvodnih zmogljivosti in njihovo izkoriščanje predvsem 
z vključevanjem novih delavcev, spodbujal pa jo je nestimulativni sistem 
delitve dohodka ter majhen delež osebnih dohodkov v strukturi cene. 

V nekaterih dejavnostih se je ustvarila prevelika koncentracija zaposlenih. 
Delež zaposlenih v sekundarnih dejavnostih v celotnem aktivnem prebivalstvu 
se je povečal in je v letu 1965 dosegel 40,3 % nasproti 31 % v letu 1956, število 
zaposlenih v terciarnih dejavnostih pa se je zaradi prepočasnega odpiranja novih 
delovnih mest večalo počasneje. Delež teh dejavnosti se je povzpel od 22,7 % 
v letu 1956 na 26,4 % v letu 1965. 

Očitno je, da vsebinske značilnosti današnje zaposlenosti ne ustrezajo se- 
danji materialni osnovi in sodobnim pogojem ter zahtevam razvoja proizvodnje. 
Delo kot osnovni faktor proizvajalnih sil je bilo v zadnjih letih zanemarjeno 
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tako glede usposabljanja delovne sile kot tudi glede na kadrovsko politiko. 
Posledice kadrovske politike minulega obdobja se kažejo v velikem številu 
delovnih mest, ki niso zasedena z zadostno kvalificiranimi kadri. To povzroča 
sprejemanje takšnih poslovnih odločitev in takšno poslovanje v delovnih orga- 
nizacijah, ki ne daje optimalnih ekonomskih rezultatov. Zato se tudi ukrepi, 
s katerimi skušamo pospešiti naš nadaljnji gospodarski razvoj, prepočasi uve- 
ljavljajo. 

2. Zaradi priliva številčno močnih povojnih generacij računamo v razdobju 
1966—1970 z večjim številom prebivalstva v delovnem kontingentu. Zaradi 
večjega zajetja mladine v srednje, višje in visoke šole ter predvidenega migra- 
cijskega odlivanja pa bo neto stopnja reprodukcije aktivnega prebivalstva 
tudi v naslednjih letih približno enaka kot v razdobju 1957—1964. V obdobju 
1966—1970 se bo po izračunih večalo število aktivnega prebivalstva za 1,13 % 
na leto, tako da bo znašal v tem obdobju prirastek aktivnega prebivalstva 
okoli 60 tisoč oseb. 

Novi pogoji gospodarjenja bodo vplivali na zmanjšanje intenzivnosti zapo- 
slovanja; kljub temu pa bo ob predvidenem povečanju proizvodnje in produk- 
tivnosti dela mogoče zaposliti celotni naravni prirast aktivnega prebivalstva. 
Število zaposlenih v družbenem sektorju se bo v letih 1966—1970 predvidoma 
povečalo za okoli 55 tisoč oseb ali povprečno za 1,5 do 2 % nasproti 4,0% 
v razdobju 1961—1965. Če bo realiziran predvideni razvoj proizvodnje, bo ob 
takšni dinamiki zaposlovanja mogoče doseči visoko stopnjo povečanja produk- 
tivnosti dela za okoli 7 % n& leto, kar daje osnovo za povečanje osebnih dohod- 
kov in življenjskega standarda, kot tudi za zmanjšanje proizvodnih stroškov. 

Možnosti za zaposlitev bodo tudi v zasebnem nekmetijskem sektorju, kjer 
računamo, da se bo povečala zaposlenost za približno 9 tisoč ljudi, to je od 
32 tisoč v letu 1965 na 41 tisoč leta 1970, ali za 5,1 % letno. 

Po pričakovanjih se bo zaposlenost v obdobju 1966—1970 v družbenem in 
zasebnem sektorju gibala takole: 

Družbeni sektor skupaj 
— gozdarstvo . . . . 
— druge dejavnosti . . 
Zasebni sektor skupaj 
— kmetijstvo . . . . 
— druge dejavnosti . . 

Število zaposlenih v 000 Stopnje 

534,9 590 1,9 
442,1 486 1,9 

92.8 104 2,0 
261.6 254 — 0,6 
229.7 213 —1,5 
31.9 41 5,1 

S predvideno rastjo zaposlenosti v družbenem in zasebnem sektorju bo 
v prihodnjih letih mogoče zaposliti ves priliv mladine. Še vedno pa je potrebno 
računati tudi s prilivom aktivnega kmečkega prebivalstva v nekmetijske de- 
javnosti, čeprav bodo z ustvarjanjem možnosti za intenziviranje gospodarjenja 
ta prelivanja manjša kot v minulem obdobju. Prav tako je treba računati 
z nadaljnjimi težnjami po dodatnem vključevanju žensk v aktivno prebivalstvo. 

Ob predvidenem gibanju zaposlovanja računamo, da se bo delež zaposlenih 
v terciarnih dejavnostih, ki je glede na doseženo stopnjo razvitosti nizek, povečal 
od 26,4 % leta 1965 na 30,1 % v letu 1970. Ob predvideni počasnejši rasti zapo- 

26* 



404 Priloge 

slenosti v sekundarnih dejavnostih, ki naj bi v povprečju na leto naraščala le 
za 1,1 %, pa računamo z neizpremenjenim deležem teh dejavnosti v skupnem 
aktivnem prebivalstvu. V letu 1970 naj bi delalo 40,3% aktivnih prebivalcev 
v sekundarnih dejavnostih. 

3. Z reformo uveljavljene zahteve gospodarjenja, nadaljnje izgrajevanje 
sistema delitve dohodka in večji delež osebnih dohodkov v strukturi cene 
bodo vplivali na: 

— ekonomsko realnejše odločitve glede števila in razmestitve zaposlenih, 
večji interes delovnih organizacij, strokovnih služb in družbeno-političnih 
skupnosti za zaposlovanje delavcev le na ekonomsko utemeljenih delovnih 
mestih; 

—• zmernejšo rast zaposlenosti v proizvodnji, zlasti v sekundarnih dejav- 
nostih, katerih razvoj bo temeljil predvsem na intenzivnejšem gospodarjenju 
in večji vlogi produktivnosti pri naraščanju proizvodnje; 

— takšno kadrovsko politiko, ki bo zagotovila racionalno izkoriščanje 
znanja in sposobnosti vsakega delavca in v okviru katere bo poudarjena skrb 
za strokovno usposabljanje za delo, ki ga zahtevajo posamezna delovna mesta; 

— večje vrednotenje in takšno kadrovsko politiko do strokovnih kadrov, 
zlasti v gospodarstvu, ki bo upoštevala večjo izobrazbo in strokovno uspo- 
sobljenost. 

To bo vplivalo na spremembo dosedanjih teženj v gibanju zaposlenosti 
oziroma na bolj umirjeno dinamiko zaposlovanja. 

Predvideni priliv kadrov iz šol pa bo omogočil tudi izboljšanje strukture 
strokovne usposobljenosti, tako da bo znašal delež visokih, višjih in srednjih 
strokovnih kadrov od vseh zaposlenih v letu 1970 okoli 19 % nasproti 15% 
v letu 1964. 

Posebno se bodo povečale potrebe in možnosti za zaposlitev strokovnih 
kadrov v gospodarstvu. Z uvajanjem in razvijanjem strokovnih služb, kot so 
programsko-analitske, pripravljalne, kadrovsko-socialne, razvojne, tehnične, 
finančne, komercialne ter druuge službe, ki oblikujejo sodobno organizacijo 
poslovanja in dela bi se lahko do leta 1970 delež visokih, višjih in srednjih 
strokovnih kadrov v gospodarstvu povečal od 8,6 % v letu 1964 na 13 % leta 1970. 

Delovne skupnosti naj bi izvajale takšno kadrovsko politiko, ki bo zago- 
tovila izboljšanje kadrovske zasedbe v strokovnih službah, pravilnejše razme- 
ščanje strokovnih delavcev na ustrezna delovna mesta, predvsem pa boljšo 
izobrazbeno raven kadrov na vodilnih, strokovnih in drugih odgovornih delovnih 
mestih. 

Izboljšanje strukture strokovne usposobljenosti kadrov na vodilnih, stro- 
kovnih in drugih ključnih delovnih mestih je odločilnega pomena za nadaljnji 
gospodarski razvoj in zato ena najpomembnejših nalog samoupravnih organov 
delovnih organizacij. 

Dosledno izvajanje take politike bo možno doseči, če jo bodo poleg organov 
upravljanja v delovnih organizacijah odprle družbeno-politične skupnosti, druž- 
beno-politične organizacije in družbeni samoupravni organi. 

Preučiti bi morah tudi možnosti uporabljanja pravnih predpisov za te 
namene. 

Skupščine skupnosti za zaposlovanje naj bi v okviru svojih pristojnosti in 
zlasti v sodelovanju z družbeno-političnimi faktorji vodile na svojem področju 
politiko zaposlovanja v celoti. Komunalne skupščine za zaposlovanje naj bi po- 
sredovale svoje sklepe in predloge občinskim skupščinam ter samoupravnim 
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organom delovnih organizacij. Občinske skupščine se bodo morale bolj aktivno 
vključevati v problematiko zaposlovanja. Tako bi v delovnih organizacijah in 
občinah zagotovili vsestransko uporabo modernih metod kadrovanja in raz- 
reševanja kadrovske in zaposlitvene problematike. Zaposlovanje kot družbeno- 
ekonomski in socialno-demografski pojav in problem terja, da skupščine komu- 
nalnih skupnosti izdelajo in postavijo poglavitne programske osnove in stališča, 
po katerih naj se v prihodnje oblikuje, razvija in uveljavlja služba zaposlovanja 
in poslovanje zavodov. V nadaljnjih prizadevanjih za reorganizacijo službe bo 
zlasti potrebno odpraviti pomanjkljivosti v teritorialni razmestitvi in prešte- 
vilnosti izpostav komunalnih zavodov ter zagotoviti ustreznejši sestav skupščin 
skupnosti za zaposlovanje, da bodo skupščine zaživele kot najvišji samoupravni 
organ, ki se ukvarja z zadevami zaposlovanja v celoti. 

4. V prihodnjih letih bo prav tako potrebno doseči boljšo razmestitev 
strokovnih, predvsem visoko strokovnih kadrov po posameznih teritorialnih ob- 
močjih. To vprašanje bo potrebno reševati s spodbudnejšim štipendiranjem in 
nagrajevanjem ter z ustvarjanjem takih delovnih in življenjskih razmer, ki 
bodo spodbujale priliv strokovnjakov tudi v manjša gospodarska in industrijska 
središča. 

5. Ob uvajanju nove tehnologije, sodobnejših organizacijskih ukrepov in 
modernega poslovanja bo poseben problem strokovnost sedanjih kadrov. Z iz- 
rednim študijem, specializacijo in intenzivnejšim priučevanjem bo potrebno 
tudi že zaposlenim omogočiti nadaljnje izpopolnjevanje ter razširitev znanja. 
Ob tem pa bo treba zagotoviti novim strokovnim kadrom sistematično funkcio- 
nalno usposabljanje za ožje specializirana in organizacijsko-vodstvena dela. 

Izvedba teh nalog je odvisna od odločitve samoupravnih organov delovnih 
organizacij, vendar bi pri oblikovanju konkretnih nalog ter njihovi izvedbi 
morale aktivno sodelovati tudi Gospodarska zbornica SRS, strokovne institucije, 
strokovna društva, strokovne šole in posamezne fakultete univerze. 

Glede na vedno večje potrebe po strokovno usposobljeni delovni sili lahko 
računamo, da bodo v prihodnje omejene možnosti za zaposlovanje nekvalifiranih 
delavcev. 

Problem njihove zaposlitve bo treba reševati s sistematičnim izobraževanjem 
in priučevanjem, ki ga naj zagotovi služba za zaposlovanje v skladu s krajev- 
nimi potrebami ob sodelovanju izobraževalnih ustanov ter izobraževalnih centrov 
delovnih organizacij. 

Ob uresničitvi izhodiščnih postavk prihodnji priliv strokovnih kadrov po 
številu in profilih glede na strukturo proizvodnih fondov in potrebe modernega 
gospodarstva ne bo zadovoljeval potreb gospodarstva. 

Da bi dobili trdna izhodišča za nadaljnje oblikovanje izobraževalnega 
sistema ter za dimenzioniranje izobraževalnih ustanov, bodo izdelali republiški 
organi ob sodelovanju strokovnih institucij analizo o tem, kakšne zahteve glede 
kadrov izhajajo iz programiranega razvoja in predvidenih gibanj v gospodarstvu 
in napredka družbenih služb. Ta analiza bo omogočila izdelavo programa vzgoje 
in izobraževanja v celoti in za posamezne smeri izobraževalnega sistema. 

6. Uvajanje sodobne organizacije, modernizacija tehnoloških in delovnih 
postopkov bodo vplivali, da se bo dodatno zaposlovanje v industriji, gradbe- 
ništvu in proizvodni obrti zmanjšalo in omejilo predvsem za potrebe novih 
zmogljivosti v proizvodnji, uvajanje novih izmen ter krepitev razvojnih in 
strokovnih služb. Možnosti za zaposlovanje bodo zato predvsem na področju 
storitvenih dejavnosti, katerih razvoj še vedno zaostaja za potrebami prebi- 
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valstva in gospodarstva in kjer moramo pričakovati boljše izkoriščanje ter 
povečanje zmogljivosti in odpiranje novih delovnih mest. 

Večje zaposlovanje prebivalstva bo omogočilo tudi širše uvajanje občasnega 
zaposlovanja v obliki dodatnih zaposlitev v dnevnih in tedenskih konicah, 
z delom na domu in podobno. Tak način zaposlitve bo omilil probleme zapo- 
slitve z odpiranjem možnosti večje zaposlitve žena, invalidnih oseb in kmečkega 
prebivalstva, vplival bo na povečanje življenjskega standarda ter omogočil tudi 
učinkovitejše poslovanje delovnih organizacij. Možnosti za to so v industriji 
(elektroindustrija, konfekcija in obutvena industrija), predvsem pa v terciarnih 
dejavnostih (trgovina, gostinstvo, turizem, storitvena obrt in komunala). 

Da bi tudi v individualni proizvodnji dosegli večjo aktivizacijo prebivalstva 
v obliki rednih in občasnih zaposlitev ali z delom na domu, bo potrebno spre- 
meniti odnos do individualnega dela ter izpopolniti veljavne predpise, ki zavirajo 
njegov hitrejši razvoj (omejen obseg poslovnih prostorov, večja pravna varnost 
individualnih proizvajalcev). Hkrati pa bodo morale občine s stabilnejšo in 
novim razmeram prilagojeno davčno politiko podpirati takšen razvoj individu- 
alnega dela. 

7. Z racionalizacijo in intenzifikacijo poslovanja delovnih organizacij in ob 
aktiviranju možnosti za individualno delo lahko računamo, da bodo ustvarjene 
možnosti za zaposlovanje novih generacij delavcev. Kolikor bo v začetnih letih 
tega petletnega obdobja še prehajalo do odliva prebivalstva na začasno delo 
v tujino. 

naj bi si zavodi za zaposlovanje in druge pristojne organizacije in organi 
prizadevali, da se zagotovi organizirano zaposlovanje v tujini in da se delavcem 
z meddržavnimi dogovori in drugimi ukrepi zagotovi ustrezne socialne in delovne 
pogoje. 

8. V tem obdobju se bo intenziviralo uvajanje prehoda na 42-urni delovni 
teden, ki mora biti v celoti uveljavljen do konca leta 1970. 

Delovne organizacije bodo pripravile programe in načrte za postopen prehod 
na 42-urni delovni teden. Priprava teh programov zahteva poglobljeno prouče- 
vanje vseh činiteljev, ki lahko vplivajo na povečanje produktivnosti, ekono- 
mičnosti in rentabilnosti, kar je pogoj za uspešen prehod na krajši delovni 
teden. Samo na taki osnovi bodo delovne organizacije lahko sprejele ustrezne 
oblike prehoda na skrajšani delovni teden ter zagotovile stabilno rast produk- 
tivnosti. 

IV. REGIONALNI RAZVOJ IN URBANIZACIJA 

1. Z dosedanjimi vlaganji so bile na vseh širših območjih SR Slovenije 
ustvarjene možnosti za nadaljnji razvoj, in to predvsem z intenziviranjem 
gospodarjenja ter večjim aktiviranjem zmogljivosti in modernizacijo. Hkrati 
so bile tudi z reformo ustvarjene možnosti za hitrejši razvoj na vseh območjih, 
kjer so ekonomski pogoji za rentabilno nalaganje sredstev. V tej smeri bo 
deloval tudi novi sistem razširjene reprodukcije, ki omogoča prelivanje sredstev 
predvsem v tiste dejavnosti, katere zagotavljajo večjo rentabilnost, ne glede na 
območja, kjer se sredstva formirajo. Razen tega gredo ekonomski procesi pred- 
vsem v smeri vse večjega poslovnega povezovanja v obliki kooperacije in inte- 
gracije v okviru posameznih panog in med območji. 

Proces integracije in poslovnega povezovanja ter prelivanja sredstev bo 
ugodno vplival tudi na razvoj gospodarstva v manj razvitih območjih. Razen 
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tega bodo ukrepi za pospeševanje razvoja turizma, kmetijstva in gozdarstva 
ter razvoj infrastrukture, dali osnovo za hitrejše gospodarsko aktiviranje teh 
območij. V takih razmerah se bo zboljšala tudi materialna osnova za razvoj 
družbenih služb. S prehodom na novi sistem financiranja izobraževalnih dejav- 
nosti, ki bo zasnovan na formiranju sredstev za širša območja in na večjem 
sodelovanju gospodarstva, pa se bodo reševali postopno tudi problemi šolstva. 

2. Povečanje družbene produktivnosti dela je čedalje bolj odvisno od racio- 
nalne prostorske razmestitve delovnih organizacij in od opremljenosti prostora. 
Problemi regionalnega razvoja, posebno glede organizacije in opremljenosti 
prostora z infrastrukturo, to je prometnimi komunikacijami vseh vrst, energijo, 
vodo in urbanizacije, se lahko smotrno rešujejo zlasti v okviru kontinuiranega 
regionalno-prostorskega planiranja, ki vedno bolj postaja gospodarska nujnost 
tako s stališča delovnih organizacij kot družbeno-političnih skupnosti. 

Razpoložljivi fizični gospodarski prostor SR Slovenije se hitro zmanjšuje 
in zato terja izredno racionalno uporabo, zlasti glede bodočega razvoja prometa, 
energetike, urbanizacije, industrije, kmetijstva in turizma ob upoštevanju dolgo- 
ročnih konceptov družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije ter dejanskih 
prostorskih možnosti. 

Ena poglavitnih komponent regionalno-prostorskega razvoja tako z vidika 
gospodarstva kot tudi družbenih služb je urbanizacija. Čeprav zavzemajo mesta 
v SR Sloveniji le okoli 4 % vse površine, je koncentriranih na tem prostoru 
okoli 35 % vsega prebivalstva in okoli 60 % vseh delovnih mest. Za SR Slovenijo 
je značilna precejšnja razpršenost naseljenosti in kljub hitri rasti mestnega pre- 
bivalstva stopnja urbanizacije še vedno zaostaja za stopnjo gospodarske raz- 
vitosti. 

Z naraščanjem produktivnosti dela v primarnih in sekundarnih gospodar- 
skih dejavnostih se bo povečalo število zaposlenih predvsem v terciarnih dejav- 
nostih, pa tudi v nekaterih družbenih službah, katerih racionalna organizacija 
je v veliki meri vezana na urbanske centre. Do leta 1970 se bo v urbanskih 
centrih na novo zaposlilo najmanj 40 000 oseb, kar pomeni skoraj tri četrtine pri- 
čakovanega povečanja števila zaposlenih v SR Sloveniji v tem obdobju. Razen 
tega je potrebno računati z močnimi težnjami po stalni naselitvi v mestih, zlasti 
tistega prebivalstva, ki je že zaposleno v urbanskih centrih. 

Do leta 1970 je realno pričakovati, da se bo mestno prebivalstvo skupno 
povečalo za več ko 60 000 oseb, kar pomeni ves pričakovani prirast prebivalstva 
SR Slovenije v tem obdobju. 

Povečanje števila mestnega prebivalstva postavlja velike naloge na pod- 
ročju ureditve in oskrbe mest ter zagotovitev ustreznih gradbenih zemljišč. 
V mestih in industrijskih središčih bo treba zagotoviti možnosti za pospešen 
razvoj terciarnih dejavnosti. Velike potrebe se bodo kazale na področju komu- 
nalnega gospodarstva. Vse to postavlja pred politiko urbanizacije velike zahteve, 
ki pa jih bo mogoče reševati le dolgoročneje. 

Urbanizacija je eden temeljnih pogojev ekonomskega razvoja, večje druž- 
bene produktivnosti dela in višjega življenjskega standarda in jo bo zato po- 
trebno v prihodnje pospeševati ter hkrati politiko urbanizacije uskladiti s 
potrebami gospodarskega in družbenega razvoja. Za SR Slovenijo je značilno 
gosto omrežje naselij, ki se v posameznih bazenih zlivajo v širša urbanizirana 
območja. Tako nastaja veliko število manjših urbanskih naselij. Prihodnji kon- 
cept urbanizacije naj bi ob upoštevanju specifičnih razmer v SR Sloveniji v zvezi 
.s tem razjasnil vprašanje racionalnosti take urbanizacije. 
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3. Zaradi smotrne uporabe prostora bo treba posvetiti večjo pozornost 
izdelavi ter kontinuiranemu dopolnjevanju regionalno-prostorskih planov in 
urbanističnih načrtov. Glede na to, da še ni izdelan republiški regionalno- 
prostorski plan, niti ne najpomembnejši elementi tega plana, doslej že izdelani 
regionalno-prostorski plani in urbanistični načrti občin in naselij s stališča raz- 
vojne usmeritve niso medsebojno usklajeni niti niso v celoti izvedljivi. Zaradi 
rastoče ekonomske urbanistične in rekreacijsko-turistične ekspanzije postaja 
rešitev tega problema zlasti na nekaterih kritičnih območjih vedno bolj nujna. 
Zaradi svoje dolgoročnosti pa bodo regionalno-prostorski plani tudi eden izmed 
elementov za izdelavo prihodnjih srednjeročnih družbenih planov. 

4. Regionalno-prostorsko planiranje in urejanje mora upoštevati občine 
kot osnovne teritorialne samoupravne skupnosti, vendar pa bo reševanje širših 
regionalno-prostorskih problemov v prihodnje zahtevalo večje medobčinsko 
sodelovanje ter sodelovanje med občinami in republiko. Zaradi specifičnega 
geografskega položaja SR Slovenije pa je velikega pomena tudi interregionalno 
sodelovanje med SR Slovenijo in drugimi republikami kot tudi z obmejnimi 
pokrajinami Italije, Avstrije in Madžarske, kar med drugim narekuje tudi 
krepitev maloobmejnega prometa in s tem naraščajoči blagovni in turistični 
tokovi. 

5. Za smotrno uporabo prostora ter za sestavo in izvajanje regionalno- 
prostorskih planov in urbanističnih ter drugih načrtov je potrebna regionalna, 
urbanistična, geodetska in splošna tehnična dokumentacija, ki ji je potrebno 
posvetiti večjo družbeno skrb. 

Zelo pomanjkljivo je sedanje stanje geodetskih podlog, in to povzroča 
gospodarsko škodo. Ustrezne kompleksne geodetske osnove obstajajo le za okoli 
6% površine SR Slovenije. Intenzivnost razvoja ter potrebe regionalno-prostor- 
skega planiranja in drugih uporabnikov pa zahtevajo, da bi bile do leta 1970 
izdelane ustrezne geodetske osnove za okoli 18 % površine SR Slovenije, in to. 
predvsem za gospodarsko intenzivna območja. 

6. Na področju regionalno-prostorskega in urbanističnega planiranja ter 
spremljanja razvoja bosta imela pomembno vlogo znanstveno raziskovalno delo 
in ustrezna organizacija institucij kot tudi večja usklajenost dela na tem pod- 
ročju. Pri tem bo potrebno posvetiti večjo družbeno skrb tudi strokovnemu 
usposabljanju ljudi in smotrnemu uporabljanju njihovega znanja. 

Spremenjene družbenoekonomske razmere, ki so nastale z reformo, in 
uskladitev procesa urbanizacije s potrebami gospodarskega in družbenega raz- 
voja, zahtevajo od družbeno-političnih skupnosti, da spremenijo in dopolnijo 
sedanjo urbanistično zakonodajo in store druge ukrepe ter prilagodijo urbar- 
nistične projekte novim razmeram. 

Republika bo sprejela predpise o regionalno-prostorskem planiranju ter 
spremenila oziroma dopolnila sedanjo republiško urbanistično zakonodajo 
ter predpise o gradbenih okolišičh in druge predpise s področja uporabe zem- 
ljišč za potrebe gradenj, tako da bodo bolj prilagojeni spremenjenim razmeram 
in bodo upoštevali potrebe gospodarskega in družbenega razvoja ter ekonomič- 
nost gradenj. Pri tem bodo spremembe predpisov upoštevale tudi spremenjene 
razmere na področju gradnje stanovanj. 

Republika bo ukrepala, da se pospešijo priprave in nato izdelata regionalno- 
prostorski plan SR Slovenije in ustrezna dokumentacija. Pri tem bo sodelovala 
tudi s svojimi sredstvi po posebnem programu. Posebno skrb bo republika 
posvetila proučevanju in izdelavi koncepta urbanizacije SR Slovenije. Hkrati 
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bo skrbela za koordinacijo dela pri izdelavi regionalnih prostorskih planov 
SR Slovenije in ožjih območij ter urbanističnih planov. 

Republika bo že pred sprejetjem regionalno-prostorskega plana sprejela 
predpise, ki bodo omogočili rezerviranje prostora za razmestitev pomembnejših 
komunikacij, energetskih objektov, velike industrije, turistično rekreacijskih 
objektov in podobnega. Hkrat bodo s predpisi zavarovane naravne lepote 
in znamenitosti, zemljišča za potrebe kmetijstva, vodnega gospodarstva in 
drugega. 

Republika bo s svojimi sredstvi sodelovala pri financiranju izdelave geo- 
detskih podlog in dokumentacije splošnega družbenega pomena. Konkreten 
izbor del, ki se bodo financirala iz teh sredstev, bo v okviru dolgoročnega 
programa geodetskih del določen z vsakoletnimi finančnimi programi. Republika 
bo sprejela tudi manjkajoče predpise s področja geodetske dejavnosti. 

v. Življenjski standard 

1. Izboljševanje življenjskega standarda je pomembna naloga gospodarskega 
in družbenega razvoja do leta 1970. To pa ni odvisno samo od rasti osebne 
potrošnje, ampak tudi od nadaljnjega razvijanja tistih dejavnosti, ki neposredno 
ali posredno oblikujejo življenjsko raven občanov in ustvarjajo tudi pogoje za 
hitrejšo rast produktivnosti dela, kot so stanovanjsko-komunalna dejavnost, 
zdravstvo, socialno in otroško varstvo ter znanost, šolstvo in kultura. 

Ob predvideni rasti družbenega proizvoda za okoli 7,5—8,5 % na leto 
računamo, da bodo sredstva za življenjski standard naraščala nekoliko hitreje, 
in sicer za okoli 8,5—9 % na leto. Tako se bo povečala udeležba sredstev za 
življenjski standard v delitvi družbenega proizvoda od 67 % v letu 1965 na 
okoli 69 o/o v letu 1970. 

2. V preteklosti se je velik del življenjske ravni občanov oblikoval preko 
raznih družbenih skladov. 2e dosežena višja raven osebnih dohodkov ter nji- 
hova nadaljnja rast v prihodnjem obdobju pa ustvarjata možnosti za to, da 
se bo postopno prenašal del teh izdatkov na osebne dohodke. 

Zato se bo struktura sredstev za življenjski standard spremenila v korist 
osebnih dohodkov in drugih sredstev za osebno potrošnjo, kot kaže naslednja 
tabela: 

— Struktura v %* 

1965 1970 

Sredstva za življenjski standard: 
v tem: — sredstva za osebno potrošnjo 

— sredstva za družbeni standard 

S takimi spremembami v strukturi sredstev za življenjski standard bo za- 
gotovljen večji vpliv občanov na razvoj posameznih dejavnosti ter na smotrnejšo 
potrošnjo, kar velja predvsem za stanovanjsko izgradnjo ter zdravstveno var- 
stvo. Tudi na tistih področjih, ki se bodo še naprej financirala pretežno iz 
družbenih sredstev, bo potrebno uveljaviti smotrnejše rešitve, tako da bodo. 
z razpoložljivimi sredstvi doseženi čimvečji učinki. 

100 100 
79 81 
21 19 
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1. Osebna potrošnja 

1. Povečanje realnih osebnih dohodkov je bilo v preteklem obdobju inten- 
zivno. Poprečno letno povečanje realnih osebnih dohodkov na zaposlenega 
v obdobju 1957—1964 je znašalo okoli 9,5 %, tako da se je v tem času njihova 
realna raven približno podvojila. Ob tem pa je ostala nerešena še vrsta pro- 
blemov, ki so izhajali iz zaostajanja osebne potrošnje za splošnim gospodarskim 
razvojem v prvem povojnem obdobju. Med temi problemi je treba posebej 
omeniti majhen delež osebne potrošnje v družbenem proizvodu ter neustrez- 
nost sistemov delitve dohodka in osebnih dohodkov, ki niso zadosti povezovali 
raVni in razvoja osebnih dohodkov z ravnijo in razvojem produktivnosti dela. 

2. izenačevanje možnosti za doseganje dohodka ter stabilnejši gospodarski 
sistem bosta v prihodnjem obdobju vplivala na to, da bo celotni dohodek 
v delovnih organizacijah vedno bolj odraz resnične uspešnosti poslovanja, osebni 
dohodki posameznih delavcev pa odraz njihovih uspehov pri delu. 

Takšno odvisnost je mogoče doseči samo s čim tesnejšo povezanostjo osebnih 
dohodkov s produktivnostjo dela, kar mora postati osnovno načelo politike 
osebne potrošnje v prihodnjem obdobju. 

Načelo delitve po delu se bo moralo bolj kot doslej uveljaviti v samo- 
upravnih aktih delovnih organizacij, predvsem v pravilnikih o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov. Delovne organizacije bodo izpopolnjevale sedanja merila 
ter uvajale nova merila za delitev dohodka in osebnih dohodkov, da bi dosled- 
neje uveljavile načelo delitve po delu in s tem spodbudile prizadevnost in 
ustvarjalno sposobnost vseh, ki prispevajo k visoki produktivnosti in povečanju 
dohodka delovne organizacije. 

Ce bo doseženo takšno intenziviranje gospodarjenja in učinkovitosti vlaganj 
ter takšna racionalizacija porabe sredstev za splošno potrošnjo, s kakršno' se 
računa v tem planu, bodo ustvarjene v drugi polovici tega obdobja materialne 
možnosti za porast osebnih dohodkov tudi preko razmerij, ki jih dopušča porast 
produktivnosti dela, oziroma za določeno prerazdelitev narodnega dohodka 
v korist osebne potrošnje. 

3. S spremembami v sistemu delitve dohodka, uveljavljenimi z reformo, 
in s prenašanjem posrednih prejemkov na osebne dohodke, zlasti z uvajanjem 
ekonomskih najemnin in večje udeležbe zavarovancev pri plačilu storitev zdrav- 
stvenega varstva, se bodo povečala tista sredstva za življenjski standard, s ka- 
terimi razpolagajo neposredno delovni ljudje v delovnih organizacijah. Tako 
se bodo jsredstva za življenjski standard oblikovala v večji odvisnosti od rezul- 
tatov gospodarjenja in doseženih uspehov pri delu vsakega posameznega pro- 
izvajalca. 

Zaradi medsebojne povezanosti proizvodnje in potrošnje bo povečanje in- 
tenzivnosti in učinkovitosti gospodarjenja močno odvisno od povečanja osebnih 
dohodkov proizvajalcev. Poleg tega pa bodo višji osebni dohodki omogočili 
razširitev domačega tržišča in vplivali na izboljšanje kvalitete in širši sortiment 
proizvodnje, zlasti pa na hitrejši razvoj terciarnih dejavnosti. Višji osebni do- 
hodki bodo tudi osnova za hitrejši razvoj družbenih služb, predvsem šolstva, 
zdravstva, kulture, socialnega varstva, katerih razvoj je neposredno odvisen 
od rasti osebnih dohodkov. 

4. Ob predvideni rasti družbenega proizvoda bi se mogla skupna osebna 
potrošnja prebivalstva povečati za okoli 9 % na leto, tako da bi se v celoti po- 
večala do leta 1970 za več kot 50 %. Realni osebni dohodki na zaposlenega v 
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gospodarstvu bi se pri takih predvidevanjih povečali v poprečju od 790 N dinar- 
jev ob koncu leta 1965 na 1100—1200 N dinarjev mesečno ob koncu leta 1970. 
V posameznih delovnih organizacijah bo raven in rast osebnih dohodkov raz- 
lična, v odvisnosti od dosežene produktivnosti dela in uspešnosti poslovanja, 
kar se bo v novih pogojih gospodarjenja še bolj uveljavilo. 

5. Osebni dohodki bodo postajali vedno bolj pomemben činitelj za dose- 
ganje visoke produktivnosti in kvalitete proizvodnje. K temu bi prispevalo 
predvsem dosledno izpeljano načelo delitve po delu za vse delavce, posebno 
pa za tiste, ki z racionalizacijo in boljšo organizacijo proizvodnje dosežejo po- 
membne gospodarske učinke. Povečani osebni dohodki bodo omogočili, da bodo 
delovne organizacije lahko uveljavile bolj stimulativne razpone pri vrednotenju 
in nagrajevanju delavcev, s tem da bo višina osebnih dohodkov odvisna pred- 
vsem od produktivnosti posameznega delavca, od kvalitete dela, od individualne 
sposobnosti ter iniciativnosti posameznega delavca. Na tej osnovi bi se lahko 
približali takim osebnim dohodkom, kakršne imajo strokovni delavci v bolj raz- 
vitih državah. Tako bi se zmanjšal materialni interes strokovne delovne sile za 
zaposlovanje v tujini. To pa je tudi v interesu samih delovnih organizacij, ker 
prav strokovni delavci največ prispevajo k povečevanju produktivnosti dela in 
narodnega dohodka. 

6. Rast realnih osebnih dohodkov bo ustvarila možnosti za večjo potrošnjo 
ter boljše zadovoljevanje potreb prebivalstva. Pri tem bo prišlo do pomembnih 
sprememb v strukturi osebne potrošnje: zmanjševal se bo delež izdatkov za 
hrano ob izboljšanju njene kvalitete ter ob postopni preusmeritvi na sodobnejši 
način prehranjevanja, povečeval pa se bo delež izdatkov za industrijsko blago 
in storitve. Struktura potrošnje bo tako vse bolj prilagojena višji stopnji go- 
spodarske razvitosti in višji življenjski ravni prebivalstva. 

Delež izdatkov za stanovanje v strukturi osebne potrošnje se bo povečeval 
pod vplivom sprememb v najemninah, ki bodo s postopno odpravo subvencij 
do leta 1970 dosegle ekonomsko raven. To bo vplivalo na racionalnejše gospo- 
darjenje s stanovanjskim fondom ter spodbujalo varčevanje in lastna vlaganja 
za nakup stanovanja. 

7. Predvideno povečanje obsega in izboljšanje strukture osebne potrošnje 
bo odvisno od ustrezne oskrbljenosti tržišča z industrijskimi in kmetijskimi pro- 
izvodi ter od razvoja storitvenih dejavnosti. Zatđ bo poleg razvoja industrijske 
in kmetijske proizvodnje osnovna naloga razviti takšno preskrbovalno omrežje, 
ki bo v stanju zadovoljiti povečane zahteve tržišča v zadostnih količinah in 
ustrezni kvaliteti. 

Se posebej pa bo potrebno bolje kot doslej oskrbovati tržišče s kvalitet- 
nimi prehrambenimi proizvodi. 

Predvideno povečanje osebne potrošnje bo omogočilo in zahtevalo tudi 
znatno povečanje zmogljivosti storitvenih dejavnosti. Posebno hiter bo moral 
biti razvoj servisnih delavnic za popravila motornih vozil in gospodinjskih 
aparatov, ker se bo opremljenost gospodinjstev s tehničnimi predmeti močno 
povečala. 

2. S t an o v a n j s k o gospodarstvo 

1. Po letu 1956 smo v SRS na področju stanovanjskega gospodarstva pre- 
cej napredovali. Vlaganja v stanovanjsko graditev so v posameznih letih sicer 
nihala, vendar pa so v povprečju naraščala hitreje od gospodarskih investicij. 
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V obdobju 1957—1965 je bilo zgrajenih več kot 66 000 novih stanovanj. Število 
zgrajenih stanovanj na 1000 prebivalcev pa se je povečalo od 2,5 v letu 1957 
na 4,8 leta 1965. Stanovanjski skladi so imeli pri tem pozitivno vlogo kot 
osnovni nosilci stanovanjske gradnje in mobilizatorji dodatnih sredstev delov- 
nih organizacij in drugih. Kot taki so bili tudi organizacijska osnova za zbiranje 
sredstev občanov za stanovanjsko graditev. Postali so poslovne organizacije 
za stanovanjsko graditev, ne le na podlagi gospodarjenja s sredstvi stanovanj- 
skega prispevka, marveč tudi s sredstvi iz dela najemnin in stanarin ter z 
družbenimi sredstvi delovnih organizacij in občanov. Vendar pa se je pri do- 
sedanji stanovanjski graditvi porajala vrsta slabosti, ki so terjale ustrezne 
spremembe v sistemu financiranja stanovanjske graditve. 

Pri koncentraciji in razpolaganju s sredstvi za stanovanjsko gradnjo preko 
stanovanjskih skladov je bil vpliv delovnih organizacij in bodočih uporabnikov 
stanovanj na gospodarjenje s stanovanji minimalen, tako glede cene, velikosti 
stanovanj in njihove lokacije, zaradi česar vložena sredstva niso dala zadovolji- 
vih učinkov. 

Veliko pomanjkanje stanovanj je občane in delovne organizacije sililo h 
gradnji, čeprav nizke stanarine, ki pogosto niso omogočale niti vzdrževanja 
stanovanja, niso spodbujale h gradnji. Neskladnost med razpoložljimi sredstvi 
za stanovanjsko graditev ter med gradbenimi kapacitetami je vplivala na visok 
porast cen, zaradi česar je prišlo v stanovanjski izgradnji do zastoja. Poleg tega 
sta tudi povečanje površine stanovanj in vedno boljša opremljenost vplivali 
na manjšo graditev. 

2. Spremembe na področju stanovanjskega gospodarstva, izpeljane z re- 
formo v letu 1965, so vnesle tudi na to področje ekonomska merila gospodar- 
jenja. Omogočile so, da razpolagajo s sredstvi za stanovanjsko gradnjo tisti, 
ki jih ustvarjajo, vključevanje bank v kreditiranje stanovanjske graditve, obli- 
kovanje stanarin na ekonomski ravni in ustanovitev specializiranih stanovanj- 
skih podjetij. S tem so dane možnosti za smotrnejšo stanovanjsko graditev. 

Z uveljavljanjem ekonomskih stanarin se bodo pogoji najemnikov stano- 
vanj približevali pogojem tistih, ki bodo gradili ali kupovali lastna stanovanja 
s pomočjo kreditoy. Zato se bo povečal interes delovnih ljudi, da vlagajo svoja 
sredstva v stanovanjsko gradnjo. Hkrati bodo tudi delovne organizacije imele 
z namenskimi sredstvi stanovanjskega prispevka in iz drugih sredstev skupne 
porabe večjo vlogo v nadaljnjem razvoju stanovanjske gradnje. Pomembno vlogo 
pri združevanju sredstev in kreditiranju stanovanjskega gospodarstva pa bodo 
imele zlasti poslovne banke. 

Ekonomske stanarine bodo glede na kupno moč prebivalstva vplivale na 
preusmeritev povpraševanja predvsem na manjša in po opremljenosti skrom- 
nejša stanovanja- Kreditna politika bank bo usmerjena na takšno stanovanjsko 
gradnjo, ki bo glede cen v skladu s plačilno zmogljivostjo stanovanjskih in- 
teresentov. 

Na obseg stanovanjske graditve v letih 1966—1970 bo vplivala vrsta dejav- 
nikov, zlasti pa rezultati, ki bodo doseženi pri združevanju sredstev stanovanj- 
skega prispevka delovnih organizacij, obseg sredstev, porabljen za vzdrževanje 
stanovanjskega fonda v družbenem sektorju, uspehi poslovnih bank pri zdru- 
ževanju sredstev občanov in drugih sredstev, zmogljivost industrije gradbenega 
materiala, sposobnost gradbeništva, da se prilagodi obsežnejši individualni 
stanovanjski gradnji ter opremljenost in cena stanovanj. 
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Z usklajeno dejavnostjo vseh činiteljev, ki delujejo na področju stanovanj- 
ske graditve, zlasti pa občinskih skupščin, poslovnih bank in delovnih organi- 
zacij ter gradbenih in stanovanjskih podjetij bi bilo mogoče zgraditi v letih 
1966—1970 okoli 50 000 novih stanovanj s povprečno površino 55 m2 ali 
10 000 na leto, kar je okoli 17 % več, kot v preteklih petih letih. Pri tem 
je zlasti v prvih letih nujno računati z nekoliko manjšo gradnjo glede na po- 
časno prilagajanje stanovanjskih podjetij, poslovnih banj in delovnih organi- 
zacij novemu financiranju stanovanjske graditve. 

Spremenjeno financiranje stanovanjske graditve bo vplivalo tudi na spre- 
membo razmerja med gradnjo v družbenem in zasebnem sektorju. Računamo, 
da se bo delež zasebne gradnje, ki je do sedaj znašal 25 %, povečal, in da bo 
znašal tudi do 50 %. To pa bo vplivalo na delno podaljšanje rokov gradnje, ker 
je koeficient dograjevanja v zasebnem sektorju daljši. 

Razvoj stanovanjskega gospodarstva bodo usmerjale občinske skupščine v 
skladu s potrebami in možnostmi svojega območja. Pri tem bi morale izhajati 
iz izdelanega koncepta stanovanjsko-komunalne politike in zagotoviti sredstva 
za izdelavo programov razvoja mest, naselij in za izdelavo urbanističnih planov. 

Občinske skupščine bodo usmerjale politiko stanovanjske gradnje po sred- 
njeročnih programih, ki naj temeljijo na usklajenih stališčih vseh zainteresira- 
nih činiteljev, od urbanističnih služb ter investitorjev in proizvajalcev do kup- 
cev stanovanj. Hkrati"pa bi morale z realnimi urbanističnimi rešitvami omogo- 
čiti širok izbor stanovanjske graditve in voditi tako komunalno in zemljiško 
politiko, ki bo omogočala etapno gradnjo na strnjenih zemljiških kompleksih. 
Od občinske zemljiške politike in zazidalnih načrtov je namreč v veliki meri 
odvisno uspešno izvajanje programa stanovanjske graditve. 

Občinske skupščine naj bi uvedle obresti na poslovni sklad stanovanjskih 
podjetij, da bi iz tega vira zbrana sredstva lahko uporabile za ustvarjanje go- 
spodarsko ugodnejših pogojev v obliki regresiranja obrestne mere pri kredi- 
tiranju stanovanjske izgradnje. Ob tem naj bi tudi predpisale, za kakšne vrste 
stanovanj kupci in investitorji lahko uporabijo olajšave, s katerimi bodo pod- 
pirale stanovanjsko graditev. 

Stanovanjska podjetja bodo kot pomembni nosilci stanovanjskega gospo- 
darstva skrbela za vzdrževanje in rekonstrukcijo ter za razširjeno reproduk- 
cijo stanovanjskega fonda. Letne programe dela, ki jih sprejemajo skupščine 
stanovanjskih podjetij, bodo morali prilagoditi starostni strukturi stanovanj- 
skega fonda. Čeprav bo treba, kjer to zahteva struktura stanovanjskega fonda, 
nameniti, v prvih letih izvajanja tega plana, več sredstev za vzdrževanje in re- 
konstrukcije sedanjega stanovanjskega fonda, pa se bodo tudi tista podjetja, 
ki razpolagajo s starim fondom, že v naslednjih letih lahko usmerila v mnogo 
večji meri v novogradnje. V stanovanjskih podjetjih je potrebno utrditi sistem 
družbenega upravljanja ter zagotoviti enakopravnost udeležencev, da bi se sta- 
novanjskim podjetjem onemogočil monopolni položaj. 

Delovanje samoupravnega mehanizma v stanovanjskem gospodarstvu je 
eden najpomembnejših činiteljev za racionalizacijo poslovanja stanovanjskih 
podjetij. To pa bo zahtevalo večja prizadevanja vseh družbeno-političnih de- 
javnikov, da bi se ohranila in utrdila vloga hišnih svetov v okviru samouprav- 
nosti stanovanjskih podjetij. 

Da bi dosegli večjo koncentracijo sredstev za stanovanjsko gradnjo, bodo 
poslovne banke mobilizirale sredstva delovnih organizacij, stanovanjskih pod- 
jetij in občanov. Zato naj izvajajo čimbolj enotno politiko financiranja stano- 
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vanjske graditve, tako v odnosu do proizvajalcev, kot v odnosu do kupcev 
stanovanj. Pri tem bodo posvetile posebno skrb sodelovanju v organizaciji sta- 
novanjskega varčevanja, zlasti glede določitve pogojev za varčevanje in za 
pridobitev kredita na podlagi privarčevanih vlog. Kreditna politika bank bi 
morala pospeševati predvsem industrijsko in ceneno gradnjo na racionalnih 
lokacijah. 

Poslovne banke bi potem, ko poravnajo obveznosti ukinjenih stanovanjskih 
skladov, lahko hitreje spremenile razmerje med sredstvi kupcev stanovanj in 
bančnimi sredstvi. Udeležba bančnih sredstev v financiranju stanovanjske 
gradnje bi se lahko povečala v povprečju od sedanjih 20% n& okoli 40% v 
letu 1970. 

Obresti od kreditov, odobrenih iz odpravljenih stanovanjskih skladov, bi 
morale poslovne banke vključevati v namenska sredstva za stanovanjsko grad- 
njo. S tem bodo lahko nudile ugodnejše pogoje za oročanje in varčevanje sred- 
stev delovnih organizacij in občanov. 

Poslovne banke naj v okviru stanovanjskega varčevanja omogočajo tudi 
posojila za večja popravila družinskih stanovanjskih hiš. 

Delovne organizacije bodo pripomogle k hitrejši zidavi stanovanj z iz- 
delavo programov za reševanje stanovanjskih problemov delavcev in z uveljav- 
ljanjem takih načel kreditiranja, ki bodo spodbujala zaposlene, da vlagajo 
lastna sredstva za nakup stanovanj. Taki programi bodo tudi osnova za dolgo- 
ročno poslovno sodelovanje z bankami in stanovanjskimi podjetji. 

Uspešno izvajanje predvidenega programa stanovanjske izgradnje je 
močno odvisno od razvoja in pospeševanja industrijske graditve stanovanj. 
Zato naj bi občinske skupščine vodile tako politiko, ki bo zagotavljala prednost 
pri dodeljevanju gradbenih kompleksov predvsem tistim proizvajalcem sta- 
novanj, ki so sposobni s serijsko industrijsko gradnjo zagotoviti cenejša sta- 
novanja in stabilnejše odnose na tržišču. 

Industrijska gradnja na osnovi standardov in tipov bo ob upoštevanju 
vseh možnosti za pocenitev in širši ašortiment stanovanj vplivala na to, da se 
ji bo prilagodilo tudi projektiranje stanovanjskih objektov. 

Republika bo z okvirnimi predpisi zagotavljala potrebno enotnost in skupna 
načela za konkretno izvajanje politike na področju stanovanjskega gospodarstva. 
Izpopolnjena bo urbanistična zakonodaja, tako da bo zgotovljena širša prostor- 
ska možnost gradnje, smotrno urbanistično projektiranje, urejen položaj urba- 
nističnih institucij, smotrna zemljiška politika ter omogočeno širše sodelovanje 
javnosti in racionalno oddajanje gradbenih zemljišč. 

3. Komunalno gospodarstvo 

1. V preteklem obdobju se je izboljšal gospodarski položaj komunalnih 
dejavnosti in povečal obseg njihovih sredstev. Večja investicija vlaganja pa 
kljub temu niso zadostovala za zadovoljevanje čedalje večjih potreb po komu- 
nalnih storitvah, izvirajočih iz hitrega gospodarskega razvoja in stanovanjske 
gradnje. Čeprav se je komunalna opremljenost -izboljševala, še vedno zaostaja 
za urbanizacijo celo v najpomembnejših mestih in naseljih mestnega značaja. 
Sorazmerno zaostajanje komunalnih dejavnosti se kaže predvsem v nezadost- 
nih kapacitetah, v izrabljenosti in nesodobnosti naprav, v zastarelih tehnoloških 
postopkih ter v nerešenih problemih organizacijske, pravne in ekonomske 
narave. 
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2. Z izvajanjem ukrepov gospodarske reforme se vnašajo objektivna merila 
tudi v komunalno gospodarstvo in hkrati se omogoča trajno kompleksno in po- 
slovno reguliranje komunalne problematike. Po novem sistemu zagotavlja druž- 
bena skupnost le financiranje kolektivne komunalne potrošnje ter enostavno in 
razširjeno reprodukcijo na tem področju, to je tistih komunalnih storitev, ki 
jih ni mogoče tarifirati. Pomemben finančni vir za reprodukcijo objektov kolek- 
tivne komunalne potrošnje je prispevek za uporabo mestnega zemljišča kot 
dohodek občinskega proračuna ali specializiranih organizacij za gospodarjenje 
z mestnim zemljiščem. 

Komunalne delovne organizacije individualne komunalne potrošnje prevze- 
majo nase stroške sprotnega vzdrževanja, enostavno in razširjeno repodukcijo 
komunalnega omrežja in naprav ter komunalnih proizvajalnih kapacitet, za kar 
bi bile finančni vir takšne cene individualnih komunalnih storitev in proiz- 
vodov, ki omogočajo sredstva za enostavno reprodukcijo ter za lastno udeležbo 
in anuitete za razširjeno reprodukcijo. 

Politika komunalnega gospodarstva, ki naj zagotovi njegovo samostojno 
materialno osnovo, naj izhaja iz načela solidarnosti potrošnikov ter načel jav- 
nosti komunalnih dejavnosti ter realnih ekonomskih odnosov med proizvodnjo 
in potrošnjo komunalnih naprav in uslug. 

V prihodnjem obdobju je treba pospešiti razvoj komunalnih organizacij s 
statusom podjetij povsod tam, kjer so objektivne možnosti za uveljavitev 
gospodarjenja po ekonomskem načelu. To bo prispevalo k odstranjevanju admi~ 
nistrativnih metod poslovanja. Se bolj je treba krepiti odnose med občinskimi 
skupščinami in komunalnimi organizacijami, zlasti glede usmerjanja razvoja 
komunalnega gospodarstva ter sistema financiranja. Z večjo učinkovitostjo pri 
gospodarjenju bodo ustvarjene možnosti za formiranje takšnih cen komunalnih 
storitev, ki bodo v skladu s splošno politiko cen in politiko rasti življenjskega 
standarda. 

S sredstvi, ki jih bodo prispevali stanovanjski investitorji, bo mogoče ob 
racionalni uporabi zagotoviti komunalno gradnjo za nova stanovanjska naselja. 
Le v manjši meri pa se bo dalo v tem obdobju izboljšati komunalno oprem- 
ljenost v že zgrajenih naseljih. 

Komunalne delovne organizacije bi se morale vključevati s svojimi in- 
vesticijskimi programi v urbanistično razvojno politiko naselij tako, da bo 
dosežena tudi usklajenost posameznih komunalnih dejavnosti pri vzdrževanju 
in investicijah ter etapna gradnja komunalnih objektov predvsem na strnjenih 
kompleksih. Pri tem naj se komunalne organizacije povezujejo tudi v indu- 
strijsko grupacijo proizvajalcev stanovanj. 

Kreditiranje komunalnega gospodarstva samo iz dela stanovanjskih sred- 
stev zaradi dosedanjega zaostajanja za stanovanjsko gradnjo ne omogoča skladne 
graditve komunalnih objektov in naprav. Zato naj bi banke vložile vse napore 
za koncentracijo sredstev komunalnega gospodarstva in zagotovile tudi do- 
datna sredstva ter tako omogočile kontinuirano gradnjo stanovanj. 

Pogoje za poslovanje komunalnih delovnih organizacij je treba izenačiti 
s pogoji gospodarjenja v drugih gospodarskih področjih. Postopno bo potrebno 
odpraviti diferencirane cene indivilualnih komunalnih storitev ter spoštovati 
ekonomsko samostojnost komunalnih delovnih organizacij tudi glede določanja 
cen komunalnih^ storitev. 

Tehnično opremljenim komunalnim delovnim .organizacijam je treba omo- 
gočiti na podlagi integracije, kooperacije in specializacije tudi uveljavljanje 
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zunaj območja svoje občine. Taki usmeritvi bi se morala prilagoditi tudi po- 
litika občinskh skupščin. 

Občinske skupščine naj skrbe za to, da se uredijo katastri za komunalne 
objekte in naprave za celotna naselja. 

Pri nadaljnjem utrjevanju sistema komunalnega gospodarstva bo republika 
sprejela ustrezno zakonodajo, predvsem o urejanju in oddajanju stavbnih 
zemljišč, o prispevku za uporabo mestnega zemljišča in o zemljiški politiki, 
nujno pa je, da se sprejme tudi zakon o katastru. 

4. Socialno zavarovanje 

1. Za razvoj celotnega socialnega zavarovanja delavcev v zadnjih letih je 
značilno skokovito povečevanje izdatkov. V letih 1960 do 1965 so se vsi izdatki 
povečali za 240 %; naraščali so mnogo hitreje od narodnega dohodka. Njihov 
delež v celotni delitvi narodnega dohodka se je bistveno povečal. 

— v % 

1960 1965 

Pokojninsko invalidsko zavarovanje  3,6 5,7 
Zdravstveno zavarovanje delavcev  4,1 6,2 
Otroški dodatek   . 2,1 1,4 

Skupaj  9,8 13,3 

Celotna sredstva socialnega zavarovanja so v minulem obdobju naraščala 
zaradi povečevanja nominalnih osebnih dohodkov, na delno povečanje sredstev 
pa so vplivale tudi spremembe stopenj prispevkov iz delovnega razmerja, ki 
so do leta 1963 nenehno naraščale in so se šele po tem letu zniževale. 

Povečanje izdatkov za pokojninsko invalidsko zavarovanje je predvsem 
posledica hitrega povečanja števila upravičencev do starostnih pokojnin in 
pokojnin posebnih kategorij zavarovancev. Na naraščanje izdatkov v invalidsko 
pokojninskem zavarovanju sta vplivali tudi prevedba in valorizacija pokojnin, 
izvedeni v letu 1965. Razen tega je bila konec leta 1965 izvedena valorizacija 
pokojnin zaradi ukrepov gospodarske reforme, povprečno v višini 23 %. 

Veliko povečanje izdatkov za zdravstveno zavarovanje delavcev je sicer 
vplivalo na zboljšanje obsega in kvalitete zdravstvenih storitev, vendar pa je 
prihajalo ob tem do ekstenzivne in nesmotrne porabe sredstev. To se je kazalo 
zlasti v premalo premišljenem in nesmotrnem investiranju v nekatere zdrav- 
stvene zmogljivosti in v nenačrtni organizaciji zdravstvene službe. Na večjo 
porabo sredstev je vplivalo tudi povečanje števila zavarovancev in porast na- 
domestil za osebne dohodke. 

Delež izdatkov za otroški dodatek se je zniževal, ker se je funkcija otroških 
dodatkov kot posebne denarne oblike otroškega varstva zavestno postopno 
spreminjala. 

V zadnjih letih je bilo uvedeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje kme- 
tov, s čimer se je krog zavarovancev razširil skoraj na vse prebivalstvo. Ta 
oblika zavarovanja je doživela v letu 1959 bistveno spremembo v obsegu pravic, 
zlasti pa v načinu financiranja, ki neposredno zadeva v ekonomske zmogljivosti 
zasebnega kmetijstva in njegovega napredka. Neusklajenost med porabo pravic 
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in prispevki za njihovo materialno kritje, zlasti pa njihovega rednega dotoka 
v sklade pa je od leta 1963 naprej povzročila večje primanjkljaje v skladih 
osnovnega zdravstvenega zavarovanja kmetov. Na te primanjkljje tudi močno 
vpliva struktura kmetov zavarovancev in upravičencev do zdravstvenega var- 
stva iz tega zavarovanja. 

2. Današnji sistem socialnega zavarovanja ne ustreza ustavnim načelom 
o družbenem in materialnem položaju človeka in pravici proizvajalcev ter nji- 
hovih delovnih asociacij, da odločajo o delitvi ustvarjalnega dohodka. Izhodišče 
sistema ni dosežena produktivnost dela in odločanje tistih, ki sredstva ustvar- 
jajo; v njem prevladuje sistem državnega zavarovanja, zato ni prostora niti 
za samoupravo, niti za samostojnost in odgovornost niti za uveljavitev dohod- 
kovnega sistema. Celotni instrumentarij financiranja ne vsebuje elementov, 
ki bi preprečevali neupravičene izdatke in omogočali smotrno porabo. Vse to 
je povzročilo materialne probleme, ki se kažejo v hitrem naraščanju izdatkov 
v socialnem zavarovanju ter v permanenti neusklajenosti med dohodki in iz- 
datki, zlasti še v zdravstvenem zavarovanju. 

Slabosti in deformacij sedanjega sistema zato ne bo mogoče reševati z 
delnimi spremembami, temveč z novimi sistemskimi rešitvami v vseh oblikah 
socialnega zavarovanja, ki naj uveljavijo samoupravljanje in popolno odgovor- 
nost neposrednih udeležencev — zavarovancev, zdravstvenih delavcev in de- 
lovnih organizacij za materialna gibanja na tem področju. Le tako bo mogoče 
v vsakem izmed treh samostojnih sistemov — pokojninsko-invalidskem zava- 
rovanju, otroškem varstvu in zdravstvenem zavarovanju — v prihodnjem ob- 
dobju zagotoviti smotrnejšo potrošnjo in jo zadržati v okviru že dosežene ude- 
ležbe v narodnem dohodku. 

Za učinkovitejše izvajanje potrebnih ukrepov mora pri zakonodajnem 
urejanju tega področja v prihodnje imeti republika vplivnejšo vlogo, kot jo 
je imela doslej 

5. Pokojninsko-invalidsko zavarovanje 

1. Invalidsko-poko j ninsko zavarovanje je v minulih letih doseglo visoko 
stopnjo naraščanja upokojencev in posledica je bila veliko povečanje izdatkov 
za pokojnine. V obdobju 1958 do 1964 je število upokojencev naraslo za 76,6 %. 
Na veliko povečanje števila upokojencev so vplivale okoliščine kot so nizke 
starostne meje za pridobitev pravice, široke možnosti upokojevanja vojaških 
zavarovancev in zavarovancev določenih služb za notranje zadeve ne glede na 
starost, priznanje nižje starostne meje za borce NOV, štetje delovnih let s 
povečanjem in široko priznavanje najrazličnejših obdobij v pokojninsko dobo. 
Močno naraščanje števila upokojencev v letu 1965 pa je predvsem posledica 
določb temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, ki daje zavarovan- 
cem možnost, uveljaviti starostno pokojnino pred 40-letno pokojninsko dobo. 

2. Do leta 1970 lahko pričakujemo bolj umerjeno povečanje števila upo- 
kojencev, to je za okoli 5 % na leto, ker bo do tega leta prenehalo prehodno 
obdobje za upokojevanje po prejšnjem zakonu. Tako povečevanje pa je še 
vedno veliko zaradi sedanje starostne strukture zaposlenih in zaradi možnosti 
upokojevanja določenih kategorij zavarovancev ob ugodnejših pogojih zaradi 
beneficiranja delovne dobe. Ob takem naraščanju števila upokojencev in ob 
predvidenem naraščanju zaposlenih po stopnji 1,5—•2% bo prišlo v letu 1970 
na 100 aktivnih zavarovancev okoli 29,5 upokojencev, medtem ko jih je v letu 

27 
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1965 prišlo 24,2. Skladno s tem bo potreba po sredstvih za poravnavanje pravic 
iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja precej narasla. Da bi mogli uskla- 
diti kritje obveznosti, ki izvirajo iz pokojninsko invalidskega zavarovanja z 
materialnimi možnostmi družbe, bo treba predvsem spremeniti sistem pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

V pokojninskem zavarovanju bodo izvedene bistvene spremembe. Nov si- 
stem zavarovanja bo moral biti tak, da bo pokojninsko zavarovanje dosledno 
zasnovano na elementih delitve po delu, kar je v skladu z našim družbenita 
sistemom. Ugodnosti, ki ne izvirajo iz dela, se bodo morale poravnavati iz sred- 
stev tistega, ki je ugodnosti priznal. 

Poseben sistemski problem, ki ga bo treba proučiti in rešiti, sta prevedbeni 
instrumentarij kakor tudi sedanji način valorizacije. Z ustreznimi rešitvami 
je treba zagotoviti v okviru materialnih možnosti revizijo vseh pokojnin, pri- 
znanih do 1. januarja 1965. 

V sedanji zakonodaji socialnega zavarovanja bi bilo treba takoj, še pred 
sistemskimi spremembami, odpraviti vse tiste določbe, da zavarovanci pridejo 
do večjih prejemkov, kot jim dejansko pripadajo. To se nanaša zlasti na od- 
pravo nepravilnosti pri določanju delovne dobe ter osnove za pokojnino. 

6. Z d r a v s t v e n o varstvo 

1. V naši republiki kaže zdravstveno stanje prebivalstva, da smo na tem 
področju že dosegli srednje razvite države, nekateri kazatelji, kot so umrljivost 
dojenčkov, veliko zmanjšanje obolenj TBC, zgodnje odkrivanje rakastih obolenj 
pri ženskah itd. pa nas že približujejo razvitim državam. Ta uspešni razvoj je 
terjal precejšnja družbena sredstva, ki pa niso bila vedno smotrno porabljena. 

Poraba družbenih sredstev za namene zdravstvenega varstva, to je za 
funkcionalne stroške in za investicije, je v zadnjih letih dosegla 5 % narodnega 
dohodka. Dosedanji način financiranja zdravstvene službe pa ni spodbujal 
smotrnega sodelovanja in povezovanja zdravstvenih zavodov, temveč je omo- 
gočal in povzročal izolirano obravnavanje problemov v okviru posameznih 
zavodov, ne pa v okviru zdravstvene službe kot celote. Sedanji načini financi- 
ranja tudi niso zagotavljali uveljavitve sistema dohodka v zdravstvu ter niso 
spodbujali zdravstvenih zavodov pri iskanju meril za objektivno vrednotenje 
svojega dela. 

Na investicijskem področju je bila značilna ekstenzivnost vlaganj za raz- 
širitev omrežja osnovne zdravstvene službe; to je povzročilo pretirano graditev 
tako po številu kot po zmogljivosti posameznih zdravstvenih zavodov, ter usmer- 
jenost njihovega delovanja na ozko in pogosto lokacijsko neustrezno območje 
posameznih občin. Zaradi neracionalne gradnje omrežja osnovne zdravstvene 
službe pa je zaostajalo izgrajevanje posteljnega fonda v bolnišnicah. 

Ob skladnejši usmeritvi in smotrnejši organizaciji zdravstvene službe bi 
z razpoložljivimi sredstvi lahko uspešneje urejali probleme zdravstvene službe 
in boljše zadovoljevali potrebe prebivalstva po zdravstvenem varstvu. 

2. Zdravstveno varstvo mora izhajati iz ugotovljene strukture obolelosti 
prebivalstva in pričakovanih zdravstvenih potreb, ki bodo pogojene s celovitim- 
socialno-ekonomskim razvojem. Analize obolelosti kažejo, da doseženi rezultati 
pri izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva odpirajo nove zdravstvene pro- 
bleme, ki nastajajo v zvezi s hitrim naraščanjem starosti prebivalstva, s po- 
daljšanjem delovne dobe, zmanjšanjem umrljivosti dojenčkov in hitrim raz- 
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vojem mehanizacije v proizvodnji in rastočim prometom. S podaljšanjem de- 
lovne dobe se je spremenil starostni sestav zaposlenih. Te spremembe pa vpli- 
vajo na naraščanje odsotnosti zaradi bolezni, ki močno raste pri starejših ka- 
tegorijah delavcev. Posledica zmanjšane umrljivosti dojenčkov pa je manjša 
biološka selekcija, ki sama po sebi postavlja zdravstveni službi zaostrene zahteve 
pri zdravstvenem varstvu otrok. Vsesplošen tehnični napredek pa povzroča 
izredno naraščanje poškodb. 

Dejavnost zdravstvene službe mora temeljiti na programih zdravstvenega 
varstva. Zato bo republika sprejela okvirni program zdravstvenega varstva, 
občinske skupščine pa enotni program zdravstvenega varstva za določeno širše 
območje. V teh programih je treba dati večji poudarek tistim oblikam zdrav- 
stvenega varstva, ki preprečujejo obolenja, omogočajo čimprejšnjo rehabili- 
tacijo in podaljšanje zmožnosti za delo. 

Zdravstveni zavodi osnovne zdravstvene službe se bodo v svojem delu 
bolj usmerili v preventivne dejavnosti in razen razvijanja dispanzerskih metod 
dela še k zdravljenju na domu in v domovih za stare ljudi. Sedanjo materialno 
bazo predvsem osnovne zdravstvene službe je treba prilagoditi potrebam zdrav- 
stvenega varstva in zagotoviti tako povezovanje in sodelovanje zdravstvenih 
zavodov, da bi optimalno izrabljali prostore in kadre. 

V prihodnjem obdobju se bodo usmerila investicijska vlaganja v gradnjo 
posteljnega fonda, pri čemer mora imeti prioriteto izgraditev kliničnega centra 
v Ljubljani in dograditev bolnišnic v večjih središčih. 

Pri nadaljnjem programiranju razvoja zdravstvene službe, predvsem po 
bolnišničnih zmogljivostih, bo treba upoštevati, da nekatere sedanje posteljne 
kapacitete niso medicinsko ustrezno izkoriščene, da tudi nekateri zavodi osnovne 
zdravstvene službe niso popolnoma izkoriščeni, ter da je treba preusmeriti na- 
membnost nekaterih obstoječih zmogljivosti. V ta namen bo treba znotraj raz- 
položljivih kapacitet nameniti več prostora za travmatologijo in bolezni sta- 
ranja, ki po ugotovljeni obolevnosti in demografskih spremembah v strukturi 
prebivalstva in zaposlenih zavzemajo čedalje večji obseg. Del sproščenih zmog- 
ljivosti pa bi morali nameniti tudi za potrebe socialnega in otroškega varstva. 

Za usklajeno in učinkovito delovanje zdravstvene službe bo treba okrepiti 
vlogo zdravstvenih centrov kot strokovnih organov, zavodom za zdravstveno 
varstvo kot operativni bazi centrov pa zagotoviti materialne in kadrovske 
možnosti za učinkovito delo. 

Da bi dosegli večjo učinkovitost zdravstva ob smotrnejši porabi sredstev 
zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov, je treba zagotoviti tako spre- 
membo sistema zavarovanja, ki naj omogoča večjo samostojnost in odgovornost 
zavarovancev pri opredeljevanju obsega pravic in njihovega materialnega po- 
ravnavanja. Za smotrnejše poslovanje zdravstvene službe in povečanje njene 
učinkovitosti je prav tako nujno, da se v prihodnjem obdobju izoblikuje 
tudi tak sistem financiranja zdravstvene službe, ki bo zagotovil uveljavitev 
sistema dohodka v zdravstvu in načela, naj bo dohodek zaposlenih rezultat 
uspehov pri izboljševanju zdravstvenega stanja prebivalstva in vloženega dela. 

Pri oblikovanju novega sistema financiranja zdravstvene službe bo treba 
rešiti vprašanje financiranja razširjene reprodukcije. Način financiranja in- 
vesticije je treba izpeljati tako, da bodo kolektivi zdravstvenih zavodov nosilci 
razširjene reprodukcije in da bodo stimulirani za skupno programiranje razvoja 
in financiranje razvojnih programov z združevanjem sredstev. 

27» 
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Občine bodo na podlagi analiz in predlogov regionalnih zdravstvenih cen- 
trov sprejele orientacijske programe racionalizacije in razvoja omrežja osnovne 
zdravstvene službe, da bi dosegli njeno večjo učinkovitost. 

Republika bo sprejela orientacijski program za razvoj bolnišničnega zdrav- 
stvenega omrežja. V okviru tega se bo preusmeril razpoložljivi posteljni fond 
na tiste dejavnosti, kjer so potrebe največje. 

Republika bo sprejela zakon o zgraditvi kliničnega centra in odlok o so- 
financiranju gradnje tega objekta. 

Republika bo sprejela zakon o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdrav- 
stvene službe, v katerem bo poudarek zlasti na večji funkcionalni povezanosti 
zdravstvene službe, nadaljnji razširitvi samoupravljanja in jasnejši opredelitvi 
odgovornosti za opravljanje nalog. 

7. Otroško varstvo 

1. Otroško varstvo se je uresničevalo z rednim spremljanjem zdravstve- 
nega stanja otrok in ukrepi za obravnavanje njihovega zdravja, z učnovzgoj- 
nim delom in celodnevnim bivanjem v šoli, predšolsko vzgojo.in varstvom 
dojenčkov, zdravo prehrano otrok, z organizacijo njihovega prostega časa in 
rekreacije. V tem je imel posebno mesto tudi otroški dodatek kot neposredna 
denarna pomoč zaposleni družini pri skrbi za otroke. 

Čeprav nasploh opažamo napredek v utrjevanju sistema družbene skrbi 
za otroka, pa ugotavljamo, da je v dnevno varstvo vključenih komaj 4% otrok, 
starih do 15 let. Ta položaj je v očitnem neskladju s stopnjo zaposlenih obeh 
roditeljev in procesom ustvarjanja majhne družine, ki je v izpolnjevanju 
svojih funkcij navezana na storitve družbenih institucij. 

2. Vrsta družbenih institucij se je potrebam družbenoekonomskega razvoja 
le počasi prilagajala. Za to ni bila vedno ovira samo pomanjkanje materialnih 
sredstev, pogosto je bila kriva neizdelanost konceptov in pa nepripravljenost 
kolektivov teh delovnih organizacij, prilagoditi svoje delo novim družbenim 
potrebam in novi vlogi. 

Posledice takega položaja so že vidne v večanju števila vzgojno zanemar- 
jenih otrok in mladoletnih prestopnikov, v nezadovoljivem zdravstvenem stanju 
otrok, v slabih učnih uspehih in v stagnaciji števila rojstev. 

3. V prihodnje bo družbena skrb za otroke posvečena predvsem prepre- 
čevanju nastajanja zdravstvenih in vzgojnih problemov otrok, krepitvi njihovih 
telesnih in umskih sposobnosti, njihovi socializaciji in postopnem vključevanju 
v družbeno življenje in družbene odnose. Prednostno mesto dobivajo tiste 
oblike, s katerimi trajneje zajemamo večje število otrok, in ki so se že pokazale 
učinkovite. To so sistematično zdravstveno varstvo, urejena prehrana otrok, 
celodnevno bivanje v šoli, vzgoja in varstvo predšolskih otrok in varstvo do- 
jenčkov. 

Pri tem ima zlasti pomembno mesto osnovna šola, ki mora postati središčna 
vzgojno-izobraževalna ustanova. Zato bo potrebno podpirati modernizacijo šole 
in njeno prilagajanje družbenim potrebam, tako da šola postopoma uvede 
prehrano, celodnevno bivanje z organiziranim prostim časom otrok pa tudi 
vzgojno delo z zadnjim predšolskim letnikom. Šolska prehrana, zlasti izvajanje 
minimalnega programa mlečnih malic, je prvi in najnujnejši ukrep v tej smeri. 
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Zato je potrebno organizirati oskrbovanje šol s hrano pri obratih družbene 
prehrane, proizvodnih in drugih organizacijah, zlasti v večjih potrošniških sre- 
diščih, ter z drugimi oblikami sodelovanja s proizvajalci, posebno na podeželju. 

Z usposabljanjem osnovne šole za celodnevno bivanje otrok bomo zagotovili 
hitrejše vključevanje predšolskih otrok v organizirano varstvo. Druge oblike 
organiziranega varstva za otroke in dojenčke pa bo mogoče urejati ob skrom- 
nejših konceptih v krajevnih skupnostih in z dodatnim angažiranjem delovnih 
organizacij in staršev. 

Pri zdravstvenem varstvu bo morala zdravstvena služba dati prednost otro- 
kom in zlasti organizirati sistematično zdravstveno varstvo otrok od 1.-—7. leta. 

4. Nosilci družbene skrbi za otroke so starši in občani, ki s svojo aktiv- 
nostjo in samoupravnimi odločitvami ustvarjajo pogoje za razvoj vseh tistih 
dejavnosti in oblik, ki bodo omogočile zdrav razvoj otrok in polno zaposlenost 
v družini. 

Delovne organizacije naj bi pospeševale razvoj otroškega varstva z vla- 
ganjem dela svojih sredstev za gradnjo objektov oziroma v materialno osnovo 
otroškega varstva (pa naj bo to šola, varstveno vzgojna ustanova ali urejena 
soba v stanovanjskem bloku ali igrišče). 

Krajevne skupnosti naj bi aktivirale občane in zlasti starše svojega območja 
za razvijanje otroškega varstva. Zato naj organizirajo s pomočjo strokovnih 
služb in občanov razne oblike otroškega varstva, posebno varstvo dojenčkov, 
varstvo na igriščih, dnevno varstvo in usmerjajo občane v prostovoljno delo 
z otroki. 

Občinske skupščine bodo usklajevale interese in aktivnost vseh navedenih 
činiteljev s tem, da bodo pripravile enoten program razvoja tega področja, 
spodbujale združevanje sredstev in skrbele za smotrno uporabo sredstev, na- 
menjenih za razvoj tega področja glede na sporazumno določene prednosti 
posameznih oblik varstva. 

5. Za razvoj družbene skrbi za otroke bo potrebno namenjati več sredstev. 
Pomemben delež v financiranju posameznih oblik bodo imeli samoprispevki 
staršev, prispevki občanov in delovnih organizacij. Sredstva bo treba porabiti 
smotrno za financiranje prednostnih nalog skupnega programa za razvoj otro- 
škega varstva. 

Občine kot .usklajevalci družbene skrbi za otroke bodo usmerjale razvoj 
tega področja ž enotnim programom razvoja in z jasno opredeljenimi pred- 
nostnimi nalogami. Usklajevale bodo dejavnost strokovnih služb in krajevnih 
skupnosti na tem področju ter združevale lastna sredstva, sredstva občanov 
in delovnih organizacij. 

Krajevne skupnosti bodo programirale in razvijale skrb za otroke na pod- 
lagi občinskega programa, vendar v skladu s potrebami prebivalcev svojega 
območja. Zlasti bodo samostojno organizirale preprostejše oblike skrbi za otroke 
in pomoč družinam z več otroki. 

Delovne organizacije bodo povečale skrb za otroke svojih delavcev s tem, 
da bodo namenjale del svojih sredstev za razvoj tistih oblik otroškega varstva, 
ki jih terja zaposlenost staršev in večja produktivnost. 

Republika bo omogočila uspešen razvoj mladega rodu s tem, da bo s svojimi 
akcijami in ukrepi postopoma izenačevala možnosti in s tem tudi obseg druž- 
bene skrbi za vse otroke. Zaradi tega bo sprejela program, ki bo v nacionalnem 
obsegu zagotavljal uresničitev teh načel. 
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Republika bo sprejela zakon o otroškem varstvu in otroškem dodatku; 
zakon bo uredil način zbiranja sredstev za razvoj in funkcioniranje otroškega 
varstva in sistem otroškega dodatka. 

8. Socialno varstvo 

1. Na področju socialnega varstva so bili v minulem obdobju doseženi uspehi 
pri organizaciji socialnih služb v občinah z ustanovitvijo centrov za socialno 
delo in izpopolnitvijo služb s strokovnimi kadri. Pomembni uspeh so bili do- 
seženi pri varstvu borcev NOV; sistematično je potekala kategorizacija otrok in 
mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; izboljšala se je skrb za 
otroke in odrasle pod družbenim varstvom; sprejet je bil zakon o izvrševanju 
vzgojnih ukrepov nad mladoletnimi prestopniki; s preureditvijo nekaterih so- 
cialnih zavodov so se povečale zmogljivosti in se izboljšale življenjske razmere 
v zavodih za varstvo ostarelih oseb. 

Kljub doseženim uspehom pa je za minulo obdobje značilno zaostajanje 
socialnega varstva za razvojem gospodarstva in drugih družbenih dejavnosti. 
Celotno družbeno skrb za osebe pod družbenim varstvom je zaviralo pomanj- 
kanje sistemske ureditve, neizdelani programi razvoja socialno varstvenih 
dejavnosti v občinah, skromni in nestalni viri financiranja ter zastoj v razvoju 
občinskih centrov za socialno delo. Zlasti je bilo zanemarjeno socialno delo pri 
preprečevanju novih socialnih problemov, kar je vplivalo na naraščanje števila 
teh problemov in na njihovo zaostrovanje. Prav tako se ni razvijalo socialno 
delo v krajevnih skupnostih, v delovnih organizacijah v gospodarstvu, šolstvu 
in zdravstvu. 

2. Intenzivni razvoj gospodarstva in drugih družbenih dejavnosti bo v pri- 
hodnjem obdobju še nadalje vplival na spremembo strukture prebivalstva, na 
drugačne delovne in družinske odnose, povzročal bo migracijo in druge druž- 
bene pojave, iz katerih bodo izhajali številni novi družbeni, družinski in osebni 
problemi. Del teh problemov, posebno tistih, ki zadevajo neposredno skrb za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, bodo morale reševati občine, delovne 
organizacije v gospodarstvu in družbenih službah ter krajevne skupnosti. 

3. V prihodnjem obdobju bo potrebno sistematsko urediti socialno var- 
stveno področje, kadrovsko in organizacijsko okrepiti socialno varstveno službo 
v občinah z ustanavljanjem ter utrjevanjem centrov za socialno delo in z raz- 
vijanjem socialnega dela v krajevnih skupnostih, v delovnih organizacijah 
v gospodarstvu in družbenih službah, ter izdelati programe socialnega varstva, 
v katerih naj bo težišče na razvijanju najrazličnejših preventivnih oblik otro- 
škega varstva in varstva ostarelih oseb in na usklajevanje denarnih pomoči 
z življenjskimi stroški. 

Občine bodo sprejele programe razvoja socialnega varstva, v katerih bodo 
določile prednostne naloge tega področja ob istočasni zagotovitvi stalnih virov 
sredstev ter skrbi za njihovo smotrno uporabo. 

Občine bodo postopoma izpopolnjevale službo socialnega varstva s strokov- 
nimi kadri in pospeševale razvoj centrov za socialno delo. 

Občine bodo v okviru postavljenih nalog še naprej skrbele za urejanje 
materialnih vprašanj borcev NOV in predpisale pogoje za dajanje družbene 
pomoči, oskrbnin, rejnin in za druge dajatve socialnega varstva, ter skrbele, 
da jih čimbolj uskladijo z življenjskimi stroški. 



Priloge 423 

V skrbi za ostarele osebe bodo občine poleg gradnje in funkcionalne uspo- 
sobitve socialnih zavodov razvijale dejavnosti za pomoč in nego na domu ter 
druge storitve za pomoč ostarelim in osamelim osebam. Reševale bodo tudi 
probleme v zvezi z gradnjo in funkcionalno usposobitvijo domov za upokojence 
ter stanovanj borcev NOV. V ta namen bo Republiška skupnost socialnega 
zavarovanja zagotovila kredite iz 4% stanovanjskega prispevka od pokojnin. 

Delovne organizacije na področju gospodarstva, zdravstva in šolstva bodo 
razvijale socialno delo, zlasti tiste oblike, s katerimi bodo odpravljale vzroke 
akutnih socialnih problemov zaposlenih delavcev in njihovih družin. 

Republika bo sprejela zakon o socialno varstveni dejavnosti in o organi- 
zaciji ter financiranju socialne službe. 

S spremembo namembnosti nekaterih zdravstvenih zavodov naj bi se reševal 
problem potrebnih zmogljivosti za zavod za habilitacijo mladine in otrok 
motenih v duševnem in telesnem razvoju, zavoda za duševno prizadete odrasle 
osebe in doma za resocializacij o alkoholikov. Za te namene bo tudi republika 
v okviru možnosti prispevala del sredstev iz proračuna. 

9. Kulturne dejavnosti 

1. Kultura s svojim neposrednim vplivom na oblikovanje etičnih vrednot 
v človeku, ki omogočajo graditev humanističnih družbenih odnosov, postaja 
čedalje pomembnejši zavestni element v celotnem družbenem razvoju. Prav zato 
je potrebno posvetiti kulturnim dejavnostim v prihodnjem obdobju vso po- 
zornost, posebno še zato, ker ugotavljamo, zlasti v nekaterih zvrsteh kulturne 
dejavnosti, zaostajanje njihovega razvoja za drugimi dejavnostmi. 

Na hitrejšo rast kulturnih dejavnosti je v preteklem obdobju zaviralno 
vplivalo tudi pomanjkanje ustreznih meril za razmerja med razvojem kulture 
in gospodarsko rastjo, tako na republiški kot na občinski ravni, vplival pa je 
tudi neizdelan sistem financiranja kulturnih dejavnosti. 

2. Temeljno vodilo pri načrtovanju razvoja kulturnih dejavnosti v obdobju 
1966—1970 je nenehna rast kvalitetnih kulturnih stvaritev, ki prispevajo k uve- 
ljavljanju humanističnih družbenih odnosov in k preoblikovanju človeka 
v zavestnega samoupravljavca. Družbena prizadevanja bodo zato usmerjena 
ob podpiranju naprednih teženj v amaterski kulturno prosvetni dejavnosti 
predvsem v razvoj najvišjih kulturnih dosežkov ter v posredovanje le-teh 
najširšemu krogu prebivalcev. Družbena vlaganja v kulturo bodo usklajena 
z razvijajočo se ekonomsko močjo, kvalitetni, vsebinski premiki ter racionalna 
organizacija omrežja kulturnih zavodov pa bodo omogočali smotrnejšo uporabo 
sredstev. 

Zvrsti kulturnih dejavnosti, ki nimajo možnosti ali imajo minimalne 
možnosti zajemanja sredstev iz dohodkov prebivalstva, bodo deležne posebne 
družbene skrbi. Družbeno-politične skupnosti bodo vlagale v ta področja kulture 
tolikšna sredstva, da bo njihova nemotena rast zagotovljena. Pri tem bo imela 
republika pomembno vlogo predvsem kot usklajevalec, usmerjevalec in pospe- 
ševalec kulturnega razvoja na vsem območju Slovenije. 

Rast kulturnih dejavnosti omogoča, razen družbenih vlaganj v veliki meri 
tudi potrošnja prebivalstva iz osebnih dohodkov. Močnejšo potrošnjo prebi- 
valstva za kulturne dobrine in storitve v prihodnjem obdobju bo mogoče doseči 
tako zaradi predvidenega povečanja osebnih dohodkov kot zaradi smotrnejše 
vzgoje in bolj načrtnega posredovanja kulture prebivalstvu, zlasti mladini. 
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Z odpravljanjem proračunskega sistema in s pospešenim uveljavljanjem 
financiranja neposrednih nalog in programov se bo krepila samostojnost kul- 
turnih ustanov. H krepitvi materialne osnove kulturnih zavodov, ki je med 
drugim pogoj za uspešno rast samoupravljanja, bo prispevala tudi republika 
s svojimi sredstvi. 

3. Radio in televizija, kot vse bolj pomembni komunikacijski sredstvi bosta 
v prihodnjem obdobju še nadalje izboljševala programsko strukturo. Ne pri- 
čakujemo povečanja števila radijskih naročnikov; saj smo s 4 prebivalci na 
1 radijski aparat na ravni razvitih dežel; s kvalitetnimi premiki v programu 
z razširitvijo oddajniškega omrežja in sistema zvez ter s povečanjem osebnih 
dohodkov pa je dana možnost, da se poviša število televizijskih naročnikov od 
približno 100 000 v letu 1965 na 200 000 v letu 1970. Z izboljšanjem programa 
bosta radio in televizija še zboljšala kvalitetno raven svojih oddaj. Z raz- 
širitvijo omrežja in naročnikov pa bo televizija posredovala kulturne storitve 
tudi tistemu delu prebivalstva, ki je sedaj docela odrezan od kulturnih dogod- 
kov, s čimer bo opravila pomembno nalogo. 

Ob razširjenem televizijskem programu je potrebno posvetiti posebno skrb 
izobraževalnim oddajam, zlasti televizijskim šolskim uram. 

Zavod RTV Ljubljana bo širil svojo tehnično osnovo, opremo študijev, 
oddajniško omrežje in sistem zvez po sprejetem programu razvoja svoje 
dejavnosti v okviru lastnih finančnih zmogljivosti. 

4. Z večjim delovnim sodelovanjem med založbami tako doma kot v tujini 
se bo obseg založniške dejavnosti povečal. Prav tako naj bi se oblikovala ustrez- 
nejša razmerja med književnimi zvrstmi, in sicer v tem smislu, da se bo 
povečalo število znanstvenih, strokovnih in posebno poljudnoznanstvenih publi- 
kacij v primerjavi z leposlovnimi. 

Založbam bo kljub olajšavam tudi za naprej nujna družbena pomoč s sred- 
stvi republiškega založniškega sklada, zlasti pri izdajanju pomembnih nacio- 
nalnih publikacij, revialnega tiska, učbenikov in publikacij za potrebe italijan- 
ske in madžarske narodnosti. 

Prav tako bodo republika in občine še nadalje podpirale dnevni tisk in 
druge časopise, saj smo glede na njihovo razširjenost na dnu lestvice evropskih 
dežel. 

5. Nadaljnje izpopolnjevanje knjžnične in knjigotržne mreže bo vplivalo 
na večjo prodajo knjig tako individualnim kupcem kot tudi knjižnicam. 

Knjižnice vseh vrst (ljudske, znanstvene, strokovne, šolske) je treba orga- 
nizacijsko povezati, predvsem pa razvijati in krepiti večje ljudske knjižnice 
v mestih, industrijskih in drugih središčih. Povečajo naj knjižni sklad, uvedejo 
sodobnejše oblike sposojevanja knjig ter bolj modernizirajo in funkcionalno 
usposobijo neustrezne knjižnične prostore. 

6. Pri kinofikaciji pričakujemo v prihodnjih letih povečanje potujočih 
kinematografov in nadaljnjo modernizacijo stalnih kinematografov. 

Filmska proizvodnja si bo v nadaljnjem obdobju ob združenih kapacitetah 
in ob finančnem sodelovanju sklada za pospeševanje filmske proizvodnje priza- 
devala doseči letno proizvodnjo 5 celovečernih in 16 kratkih filmov. 

7. Prizadevanja gledališč bodo intenzivno usmerjena v pridobivanje novega 
občinstva, zlasti mladine. 

S smotrnejšo posredovalno službo se bodo gledališke predstave, koncertne 
prireditve, likovne razstave in druge umetniške prireditve posredovale širšemu 
krogu občinstva kot do sedaj. 
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8. Sedanje omrežje muzejev je potrebno učinkoviteje povezati in smotr- 
neje izrabljati muzejske sklade v obliki potujočih in izmenjalnih občasnih raz- 
stav. To bo povečalo število obiskovalcev in obenem izboljšalo gmotni položaj 
muzejskih ustanov. 

9. Arhivska služba bo v prihodnjih letih smotrneje oblikovala svoje omrežje, 
hkrati pa okrepila regionalne arhivske zavode v Celju, Kopru, Ljubljani, Mari- 
boru, tako da bodo obsegali vse ozemlje Slovenije. 

10. Varstvo kulturnih spomenikov in narave terja v bližnji prihodnosti 
ustrezno zakonsko ureditev, čvrstejšo organizacijsko povezavo in tak sistem 
financiranja, ki bo zagotovil zaščito najpomembnejših naravnih in arhitekturnih 
vrednot ter jim omogočil kar najbolj aktivno vključitev v kulturno in turistično 
življenje. 

Republika bo za varstvo spomenikov in narave sprejela ustrezne zakonske 
predpise. 

Do leta 1968 bo republika proučila sistem in možnosti stabilnejšega finan- 
ciranja kulturnih dejavnosti. 

10. T e h n i č na kultura 

Tehnična kultura postaja ob hitrejšem tehničnem napredku in intenzifi- 
kaciji gospodarjenja vse pomembnejši činitelj, saj pospešuje učinkovitost upo- 
rabe delovnih sredstev, njihovo izpopolnjevanje in razvoj. 

Prizadevanja na tem področju morajo biti zlasti v šolah usmerjena na 
povečanje tehnične kulture mladine, za kar je treba v okviru šolskih programov 
zagotoviti kakovost v izvajanju tehničnega pouka in potrebna materialna 
sredstva. 

Ker pospešuje sistematična tehnična vzgoja izumiteljstvo, novatorstvo in 
racionalizatorstvo, si bodo delovne organizacije prizadevale ustvariti ugodne 
razmere za njen razvoj. 

11. Telesna kultura 

1. Politika razvoja telesne kulture v minulem obdobju je bila usmerjena 
v širše vključevanje prebivalstva, zlasti šolske mladine, v aktivno telesno 
vadbo ter v zboljšanje kvalitete vsega telesno-kulturnega udejstvovanja. 

Prizadevanja, da bi v osnovnih šolah in šolah II. stopnje, kjer je telesna 
vzgoja obvezen predmet, omogočili vsem učencem obiskovanje telesne vadbe, 
se v tem obdobju zaradi pomanjkanja telovadnic niso povsem uresničila. 

Pomanjkanje strokovnih kadrov, slabo izrabljanje objektov pa tudi pre- 
majhne zmogljivosti nekaterih telesnovzgojnih objektov so med drugim zavirale 
večje vključevanje prebivalstva v telesnovzgojne organizacije. Te so zajemale 
v letu 1965 le 6 % vsega števila prebivalcev. 

2. Osnovna usmeritev razvoja tega področja v obdobju 1966—1970 izhaja 
iz čedalje pomembnejše vloge telesne kulture pri oblikovanju zdrave in delovne 
osebnosti. Zato je treba postopno uvajati in pospeševati sistematično telesno 
vzgojo v vseh šolskih in predšolskih ustanovah, razširiti krog aktivnih članov 
v društvih in delovnih organizacijah ter zagotoviti zdravstveno varstvo in raz- 
iskovalno delo na področju telesne vzgoje. Za izvajanje tega programa do leta 
1970 bi bilo potrebno zagotoviti okoli 50 % manjkajočega strokovnega kadra, 
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bolj izkoriščati telesnokulturne objekte, ki jih imamo, predvsem pa izboljšati 
možnosti za šolsko telesno vzgojo. 

Telesna vzgoja v šolah bo kot obvezen predmet postala v prihodnjem 
obdobju sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Na osnovnih šolah in šolah II. stopnje bo zagotovljeno do leta 1970 izva- 
janje predpisanih programov telesne vzgoje. Na višjih in visokih šolah se bo 
v prvih dveh letnikih začel postopno uvajati obvezen pouk telesne vzgoje. Na 
popolnih šolah vseh vrst naj bi osnovali šolska športna društva, ki bodo do- 
polnjevala obvezno šolsko telesno vzgojo. Realizacija teh nalog pa bo odvisna 
predvsem od obsega združenih sredstev izobraževalnih skupnosti občinskih 
skupščin, delovnih organizacij in občanov. 

Do leta 1970 bodo skušale organizacije za telesno kulturo povišati število 
aktivnega članstva na okoli 170 000, kar bi pomenilo 10'% vsega prebivalstva. 
To bo mogoče doseči z ustrezno vzgojo in popularizacijo telesne vzgoje ter 
z zboljševanjem gmotnih in kadrovskih razmer v telesnokulturnih organizacijah. 

Občinske skupščine in delovne organizacije bodo bolj kot do sedaj pod- 
pirale akcije za uveljavljanje množičnosti v športnih aktivnostih. 

Število telesnokulturnih aktivov v delovnih organizacijah naj bi se do 
leta 1970 z organizirano akcijo močno povečalo, tako da bi vključevali okoli 
80 000 članov. 

Do leta 1970 naj bi uvedli v večjih delovnih organizacijah aktivni oddih kot 
sestavni del proizvodnega procesa, kar bo mogoče doseči ob čedalje večji zavze- 
tosti delovnih organizacij za zvišanje delovne storilnosti. 

Se nadalje bomo podpirali vrhunski in kvalitetni šport, pri čemer bodo 
imele prednost tiste panoge, ki .so glede biološko vzgojne vrednosti, ustreznosti 
klimatsko-geografskim razmeram in tradicije posebno pomembne za območje 
SR Slovenije. 

Temeljno skrb za organsko rast vrhunskega in kvalitetnega športa morajo 
prevzeti osnovne telesnovzgojne organizacije ob pomoči republiških telesno- 
vzgojnih organov. 

Se nadalje bomo podpirali mednarodne športne prireditve, ki so pomembne 
tako s športnega kakor tudi z gospodarsko-turističnega in splošno propagand- 
nega vidika. 

Prva naloga zdravstvenega varstva v telesni vzgoji je zagotoviti bolj orga- 
nizirano strokovno sodelovanje zdravstvene službe pri telesno vzgojni aktivnosti 
v šolah in v športnih organizacijah. 

Zagotoviti bo treba večjo usmeritev zdravnikov splošne prakse v specia- 
lizacijo za športno medicino. 

Pričakujemo, da bo ob združevanju sredstev gospodarskih organizacij in 
sredstev iz občinskih proračunov mogoče dokončati do leta 1970 večje telesno- 
vzgojne objekte, ki so v gradnji. 

VI. SPLOŠNI POGOJI RAZVOJA 

Razvoj proizvodnje v letih 1966—1970 opredeljujejo predvsem spremembe, 
ki so bile uveljavljene z družbenoekonomsko reformo, da bi se izvršila odločna 
preusmeritev k intenzivnemu gospodarjenju. V teh razmerah postaja moderni- 
zacija celotnega gospodarstva in družbenih služb objektivna nujnost in v zvezi 
z njo procesi integracije, specializacije in kooperacije ter intenzivno vključe- 



Priloge 427 

vanje v mednarodno delitev dela. Ob taki osnovni usmeritvi razvoja pa je 
treba zagotoviti tudi nekatere splošne pogoje, katerim bo potrebno dati poseben 
poudarek, da bi omogočili uresničitev takšne razvojne politike. To so predvsem 
nadaljnje izpopolnjevanje gospodarskega sistema, kadri in izobraževanje, raz- 
iskovalno delo, geološke raziskave, energetika, prometno omrežje in vodno 
gospodarstvo. 

Z reformo so bile dane osnovne rešitve in ustvarjene možnosti za nadaljnje 
izpopolnjevanje gospodarskega sistema. Nekatere načelno sprejete rešitve za 
pomembna področja sistema pa bodo uveljavljene že v prvih letih izvajanja 
tega plana. To velja zlasti za politiko in režim cen, za devizni in zunanje- 
trgovinski režim ter za sistem financiranja razširjene reprodukcije in denarno- 
kreditne politike. Z rešitvami teh vprašanj je neposredno povezano intenzivi- 
ranje razvoja in nadaljnje poglabljanje samoupravljanja. 

Republiški organi bodo sproti spremljali in predlagali v skladu s smerni- 
cami, nakazanimi za posamezna področja v tem planu, ukrepe za izpopolnitev 
sistema, ki je v pristojnosti republike. Prav tako bodo sodelovali z zveznimi 
organi, da bi se zagotovila uresničitev načel, sprejetih ob reformi, o nadaljnjih 
izpopolnitvah sistema, ki so predvidene tudi v družbenem planu za razvoj 
SFR Jugoslavije od leta 1966—1970. 

1. Kadri in izobraževanje 

1. Strokovnost je eden najpomembnejših faktorjev za uspešno gospodar- 
jenje in rast produktivnosti dela. Izboljšanje izobrazbene ravni in povečanja 
stopnje strokovnosti zaposlenih je zato in ostane tudi vnaprej ena osnovnih 
nalog naše družbe. V obdobju med letom 1953 in 1961, to je med dvema popi- 
soma prebivalstva, je prišlo do precejšnjega zvišanja izobrazbene ravni in 
stopnje strokovnosti, saj je imelo v letu 1953 le 25,6% zaposlenih delavcev 
višjo izobrazbo od osnovne, v letu 1961 pa 35 %; število zaposlenih ljudi z visoko 
izobrazbo se je v istem obdobju povečalo 1,6-krat, število kvalificiranih delavcev 
1,8-krat in delavcev s srednjo izobrazbo 1,6-krat. Pri tem pa je povečanje 
stopnje strokovnosti še vedno prepočasno pa tudi nesorazmerno po posameznih 
strokah in poklicih. Učinkovitost rasti stopnje strokovnosti zelo zmanjšuje 
tudi nepravilna razmestitev zaposlenih ljudi. 

2. Neuravnotežena rast šolstva posameznih stopenj in strok, ekstenziven 
razvoj nekaterih izobraževalnih stopenj, premajhna povezanost razvoja šolstva 
s potrebami gospodarstva in družbenih služb ter velik osip dijakov in študentov 
zmanjšujejo učinkovitost tega področja, kljub sorazmerno velikim vlaganjem. 

Vključevanje otrok v organizirane oblike predšolske vzgoje in varstva 
ni zadovoljivo, saj je bilo leta 1965 v organizirano otroško varstvo zajetih samo 
6,1 % otrok od 0 do 7 let. 

V osnovno šolanje je vključena vsa mladina od 7. do 15. leta starosti, ki 
je sposobna za šolanje. V zadnjem obdobju so bili doseženi najvidnejši uspehi 
v vsebinskem in organizacijskem izpopolnjevanju vzgojno izobraževalnega dela 
v skladu z načeli šolske reforme. Sorazmerno velika vlaganja so omogočila 
odpraviti III. izmeno skoraj v celoti, zmanjšati dvoizmenski pouk in s tem 
ustvariti možnosti za razširitev dnevnega šolskega varstva otrok. Delež učencev, 
ki uspešno končajo osnovno šolo, prepočasi narašča. Vzrok je med drugim 
v nekaterih nerešenih materialnih problemih in v neustrezni izobrazbeni struk- 
turi učiteljev za predmetni pouk. 
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Najvidnejši kvalitetni napredek pri šolah II. stopnje je bil dosežen v gim- 
nazijah, pri katerih sta bili izvedeni vsebinska reforma in verifikacija šol, ter 
pri vajenskih šolah in šolah s praktičnim poukom, ki se postopno preobražaj© 
v poklicne šole. Po letu 1960 so se začeli razvijati tudi šolski centri, ki združu- 
jejo več sorodnih šol in tako omogočajo boljši pouk in smotrnejšo uporabo 
sredstev, prostorov in opreme. Pri šolah II. stopnje se v zadnjih letih zmanjšuje 
delež učencev, ki uspešno končajo šolanje; vzrok za to je tako večja zahtevnost 
izobraževalnih programov kakor tudi pomanjkanje kvalificiranega pedagoškega 
kadra, nezadovoljive pa so tudi materialne možnosti (neustrezni in prenatrpani 
prostori in zastarela oprema). 

Kot pomembna oblika neposrednega strokovnega izobraževanja se posto- 
poma formirajo tudi centri za izobraževanje delavcev pri gospodarskih orga- 
nizacijah. 

V' posebnem šolstvu je bilo težišče prizadevanj na kategorizaciji mladine 
z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter njenem vključevanju v posebne 
šolske zavode, ki pa lahko vključijo komaj nekaj nad 50 % prizadete mladine. 

Visoko šolstvo se je v minulem obdobju, zlasti z ustanovitvijo 14 višjih 
šol, močno razširilo. Prizadevanja pa so bila usmerjena, sledeč načelom reforme, 
tudi v vsebinsko preoblikovanje visokega šolstva. V tem obdobju je bil sprejet 
nov način financiranja zavodov in delitve sredstev znotraj zavodov, po študij- 
skem vidiku pa so bili značilni ukrepi za uvedbo stopenjskega ter za razširitev 
izrednega študija. Sorazmerno hiter, vendar ekstenziven in neusklajen razvoj 
visokega in višjega šolstva ob pomanjkljivo izdelanem in premalo premišljenem 
študijskem načrtu, programu in režimu, brez omejitev pri vpisu in brez poprejš- 
njega usmerjanja novincev, je povzročil, da diplomira le 35 % vpisanih slu- 
šateljev. 

V minulem obdobju se je sicer povečala zmogljivost študentskih domov za 
3100 ležišč, vendar potrebe še vedno niso ustrezno zadovoljene. Odstotek štipen- 
distov od rednih slušateljev je nihal v zadnjih letih od 30 do 55 %, z uvedbo 
kreditiranja pa se je izboljšal in dopolnil sistem materialne pomoči študentom. 

Učinkovitejše delo na področju izobraževanja je zavrlo neurejeno finan- 
ciranje, kar je ustvarjalo težave zlasti v razvoju šol II. stopnje. 

3. Modernizacija proizvodnje in družbenih služb v skladu z izredno hitrim 
znanstvenim in tehničnim napredkom v svetu terja v prihodnjem obdobju višjo 
stopnjo izobrazbe in strokovnosti zaposlenih. 

Zato je potrebno pospešiti rast strokovnosti in zboljšati izobrazbeno struk- 
turo delavcev, tako da se bo znižal odstotek zaposlenih, ki imajo samo popolno 
ali nepopolno osnovno šolo, od 65% v letu 1961 na 47 % v letu 1970. Ta premik 
bo mogoče uresničiti z višjo strokovno rastjo delavcev na vseh stopnjah, tako 
v rednem kot v izrednem šolanju, ter z izobraževanjem pri delu, zlasti z izobra- 
ževanjem delavcev v gospodarskih organizacijah. 

Prav tako je treba postopno odpraviti strukturna nesorazmerja med posa- 
meznimi stopnjami izobrazbe, tako da bi povečali predvsem udeležbo srednjih 
strokovnih delavcev v strukturi zaposlenih; ti kadri so zaostajali tako v pri- 
merjavi s kvalificiranimi delavci kot z visoko strokovnimi kadri. Hkrati pa 
je neogibno tudi povečati delež delavcev z visokošolsko izobrazbo. 

V prihodnjih letih se bo treba temeljiteje lotiti študijskih raziskav na 
področju izobraževanja in vzgoje. Na temelju strokovnih analiz se bodo jasneje 
oblikovala razmerja med potrebami po kadrih posameznih stopenj in strok 
v skladu s predvidenim družbenim razvojem. To bo bistveno prispevalo k večji 
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učinkovitosti izobraževalnih kadrov ter k smotrnejšemu oblikovanju omrežja 
izobraževalnih zavodov. 

Zagotoviti je treba večji dotok strokovnih ljudi zlasti v neposredno pro- 
izvodnjo ter njihovo pravilno razmestitev. 

Skrb za pridobivanje večjega strokovnega znanja v rednih šolah in na 
delovnih mestih bo v prihodnjem obdobju eno izmed osnovnih prizadevanj 
izobraževalnih zavodov, izobraževalnih skupnosti, republiških in občinskih or- 
ganov in delovnih organizacij. Pri usmerjanju in usklajevanju posameznih 
stopenj izobraževanja bo imela posebno pomembno vlogo republiška izobraže- 
valna skupnost. 

V skladu s prikazano politiko vzgoje in izobraževanja naj bi se glede na 
potrebe in možnosti izobrazbena struktura zaposlenih delavcev spremenila 
v letu 1970 v primerjavi z letom 1961 takole: 

, Indeks Struktura številčnega 
i * icnn - povečanja L 1970 1970/1961 . 

Vsi zaposleni  100,0 100,0 130,0 
Z visokimi šolami   2,6 3,3 192,0 
Z višjimi šolami  1,0 1,5 197,0 
S šolami za srednje kadre  7,7 13,3 228,0 

■S šolami za kvalificirane in visoko kvalificirane 23,2 34,4 192,0 
S popolno ali manj kot popolno osnovno šolo 

(nekvalificirani) in polkvalicirani  65,0 47,5 96,0 
Neznano  0,5 -i- — 

4. Te spremembe v izobrazbeni strukturi zaposlenih bo mogoče zagotoviti 
z že vpisanimi generacijami ob pogoju, da se poveča delež tistih učencev in 
študentov, ki uspešno končajo šolanje, z večjo vključitvijo diplomantov srednjih 
strokovnih šol v delovni proces ter z izobraževanjem pri delu. 

Z racionalizacijo izobraževalnega procesa in izboljšanjem dela izobraževalnih 
ustanov je treba doseči večjo učinkovitost izobraževanja na vseh stopnjah. 
Usmeritev za taka prizadevanja naj bi bil večji delež učencev, ki uspešno kon- 
čajo osnovno šolo od 64 % v letu 1964/65 na 70 % v letu 1970, na šolah II. stopnje 
od 67 % v letu 1964/65 na 75 % v letu 1970 ter na visokih šolah od povprečno 
35 % v letu 1964/65 na povprečno 40 % v letu 1970. 

Večjo učinkovitost pri osnovnih šolah bo mogoče doseči z uvajanjem so- 
dobnih metod pouka, s pospešenim izboljševanjem kadrovske strukture učiteljev, 
z vsebinsko prilagoditvijo učnih načrtov osnovnim ciljem in nalogam šol in 
povprečni intelektualni zmogljivosti učencev, s hitrejšo odpravo kombiniranih 
oddelkov, s hitrejšim uvajanjem celodnevnega bivanja otrok v šoli, z boljšo 
oskrbo z učbeniki in učili ter s sistematičnim uvajanjem radijskih in televizijskih 
šolskih oddaj v pouk. Ker so to osnovni pogoji za boljše uspehe vzgojno 
izobraževalne dejavnosti, bodo tako izobraževalne skupnosti kot družbeno- 
politične skupnosti posvetile tem nalogam posebno skrb. 

Večjo uspešnost in prilagoditev strokovnega šolstva potrebam gospodarstva 
in družbenih služb bo mogoče doseči s tesnejšo povezanostjo prosvetnega pod- 
ročja z delovnimi organizacijami, njihovimi združenji in z gospodarsko zbornico. 
To povezanost bo mogoče uresničiti z ustanovitvijo posebnih izobraževalnih 
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skupnosti v okviru gospodarskih panog in dejavnosti družbenih služb ter s 
sodelovanjem teh skupnosti s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in repu- 
bliško izobraževalno skupnostjo. 

Izboljšanje kadrovske strukture na šolah ter strokovne in pedagoške uspo- 
sobljenosti učiteljev bomo postopoma zagotovili z načrtnim usmerjanjem absol- 
ventov srednjih šol v študij deficitarnih predmetov, s krepitvijo izrednega 
študija na ustreznih visokošolskih zavodih in z organiziranim strokovnim 
izpopolnjevanjem učiteljev. Pri izpolnjevanju teh nalog bodo visokošolski zavodi 
tesno sodelovali s prosvetno pedagoško službo. 

Sprejet bo republiški zakon o šolah druge stopnje, v katerem bodo na- 
tančneje določene zahteve glede izobrazbene strukture učiteljev. Ta zakon bo 
terjal tudi sistematično zboljševanje kvalitete pedagoškega procesa v tehničnih, 
zdravstvenih, ekonomskih in drugih strokovnih šolah. Z drugimi republikami 
se bomo vključili v proučevanje vsebinske reforme šol II. stopnje. 

Naloga zavoda za šolstvo SRS in vseh izobraževalnih skupnosti bo tudi po- 
speševanje preobrazbe vajenskih šol v poklicne šole, kar bo bistveno zboljšalo 
kvaliteto tega področja strokovnega šolstva. 

Posebno skrb je posvetiti nadaljnjemu ustanavljanju šolskih centrov kot 
sodobni, kvalitetnejši organizacijski obliki, ki združuje več sorodnih šol in 
omogoča smotrno uporabo sredstev, prostorov in opreme. 

V dvojezičnem šolstvu z italijanskim učnim jezikom bo treba skrbeti pred- 
vsem za zboljšanje kadrovskih in materialnih možnosti za delo. Razen ne- 
posredno zainteresiranih bo pri tem sodelovala tudi republiška izobraževalna 
skupnost. 

Težišče dela v višjem in visokem šolstvu bo v racionalizaciji strukture 
visokošolskih zavodov in študijskih smeri znotraj zavodov; izpopolnjevanju 
študijskih načrtov, programov in režima ter v stabilizaciji uvedenih ukrepov; 
uporabi sodobnih učnih pripomočkov in modernih pedagoških metod; poostritvi 
meril za izbor visokošolskih učiteljev; uvajanju ter utrjevanju raznih oblik zares 
kvalitetnega podiplomskega študija, v skladu s potrebami družbenega razvoja; 
intenziviranju znanstveno raziskovalnega dela na fakultetah in visokih šolah ter 
v selekciji študentov, s čimer bi dosegli bolj uspešen študij. 

To bo nenehna naloga tako izobraževalnih skupnosti kot visokošolskih 
zavodov. Posebej pa bomo uresničevanje te naloge pospešili na temelju pred- 
logov in sklepov skupščinske komisije za proučevanje visokega šolstva in 
v okviru novega zakona o visokem šolstvu. 

S povečanjem interesa za pridobitev visokih in srednjih strokovnih kadrov 
bodo delovne organizacije krepile štipendiranje in kreditiranje. Do leta 1970 naj 
bi tako štipendirali ali kreditirali blizu 60 % rednih študentov. 

Pri zboljšanju izobrazbene strukture zaposlenih bo imelo izobraževanje ob 
delu zelo pomembno vlogo. 

Gospodarske organizacije bodo v težnji za čim hitrejše zboljšanje strokovne 
ravni kot elementa produktivnosti dela pospešeno ustanavljale in organizacij- 
sko krepile centre za funkcionalno izobraževanje delavcev. 

Delavske univerze, zavodi za dopisno izobraževanje in drugi izobraževalni 
zavodi bodo ob sodelovanju občinskih skupščin okrepili svojo dejavnost in jo- 
tesneje povezali s potrebami delovnih organizacij v gospodarstvu in v družbenih 
službah. 
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5. Da bi po letu 1970 zagotovili nadaljnje izboljševanje kvalifikacijskega 
sestava zaposlenih, bi bilo potrebno pospešiti vključevanje mladine in zaposlenih 
v vse oblike izobraževanja. V redno šolanje in vzgojo naj bi zajeli tolikšne 
odstotke generacij: 

Šolsko leto 
1964 1969 
1965 1970 

Starost 0—6 (predšolska vzgoja)  6,1 • 15,0 
v tem: starost 5 in 6 let  15,0 30,0 
Starost 7—14 let (osnovne šole)  100,0 100,0 
Starost 15'—19 let (šole II. stop.)  45,0 50,0 
Starost 20—24 let (visoke šole)  7,0 7,0 

V vzgojno varstvene ustanove bo treba pospešeno vključevati predšolske 
otroke, tako da bi bilo do leta 1970 zagotovljeno organizirano varstvo okoli 
30 000 predšolskim otrokom. 

Prav tako je potrebno pospešiti kategorizacijo in vključevanje duševno 
in telesno prizadete mladine v posebne osnovne šole oziroma ustrezne posebne 
zavode, tako da bi do leta 1970 vključili vanje pretežno večino otrok z motnjami 
v razvoju. 

V šolstvu II. stopnje bi bilo potrebno povečati odstotek zajete mladine 
med 15.—19. letom starosti od sedanjih 45 % na 55 %, kar bi omililo kritični 
položaj s srednjimi strokovnimi kadri. 

Ob pričakovanem večjem vključevanju prebivalstva v redno izobraževanje 
in v izobraževanje ob delu, zboljšanju kvalitete ter največji intenzifikaciji in 
uskladitvi potreb izobraževanja z materialnimi možnostmi družbe računamo, 
da bi v letu 1970 znašal delež sredstev za izobraževanje v narodnem dohodku 
okoli 5,2 %, medtem ko je v letu 1965 znašal ta odstotek 4,7. 

S sprejetjem republiškega zakona o financiranju izobraževanja in vzgoje 
bodo zagotovljeni šolstvu samostojni in stabilni viri, s čimer bo ob nadaljnjem 
sodelovanju gospodarstva, družbeno-političnih skupnosti in s samoprispevkom 
občanov pri financiranju izobraževanja ustvarjena trdnejša materialna osnova 
za razvoj in za krepitev samoupravljanja v izobraževalnih zavodih v skladu 
z njihovim družbenim pomenom in z uspehi njihovega dela. 

Izobraževalne skupnosti bodo vplivale na smotrno porabo sredstev in na 
zboljšanje vzgojno izobraževalnega dela. Izobraževalne skupnosti bodo z dolgo- 
ročnimi razvojnimi programi usmerjale sredstva za smotrnejši razvoj izobraže- 
valnega omrežja v skladu z družbenimi potrebami. Dolgoročni program razvoja 
omrežja izobraževalnih zavodov bo izdelan na temelju analiz o dolgoročnejših 
kadrovskih potrebah. 

Težišče investicijskih vlaganj, pri katerih bodo sodelovale izobraževalne 
skupnosti, gospodarske organizacije, občine in republika, bo v nadaljevanju 
gradenj osnovnih šol predvsem v mestnih in industrijskih središčih, v razširitvi 
in modernizaciji srednjih šol, predšolskih ustanov, zavodov za otroke in mladino 
motene v duševnem in telesnem razvoju ter v modernizaciji opreme in v do- 
končanju nekaterih visokošolskih objektov po določenem prioritetnem za- 
poredju. 
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2. Znanstveno-raziskovalno delo 

1. Razvoj gospodarstva z naraščajočo težnjo po prilagajanju tehničnemu 
in tehnološkemu napredku in po povečanju proizvodnosti dela ter hiter razvoj 
družbenih odnosov sta sprožila v minulem obdobju proces ustanavljanja in šir- 
jenja omrežja raziskovalnih institucij ter dala širše možnosti za vzgojo raz- 
iskovalnih kadrov; to je ustvarilo najnujneše pogoje za smotrnejše raziskovalno 
delo. Predvsem se je širilo omrežje raziskovalnih enot pri gospodarskih orga- 
nizacijah, ustanovljenih zaradi razvojnih raziskav. Tak razvoj je tudi institu- 
cialno približeval raziskovalno delo gospodarstvu. 

Na univerzi in visokih šolah se je število pedagoško-znanstvenih kadrov 
nenehno večalo, vendar pa — tudi zaradi materialnih razmer — niso bili dovolj 
angažirani v znanstvenem delu. Tudi SAZU, ki združuje pomemben del znan- 
stvenih kadrov, se v minulem obdobju ni popolnoma uveljavila kot spodbu- 
jevalec in usklajevalec znanstvenih naporov. V pomembno znanstveno institucijo 
se je razvil Nuklearni inštitut Jožef Štefan, ki pri svojem znanstvenem delu 
povezuje tudi večje število pedagoško-znanstvenih delavcev z univerze in s tem 
vpliva na raven univerzitetnega študija; pomemben je delež inštituta pri raz- 
voju in kvaliteti podiplomskega študija nekaterih disciplin. 

Z uveljavljanjem načela o integraciji raziskovalnega dela s proizvodnjo 
so se poleg razvojnih enot v gospodarskih organizacijah tudi mnogi znanstveni 
zavodi, ki so bili že poprej pretežno ali deloma usmerjeni v uporabne raziskave, 
začeli finančno osamosvajati, tako da sklepajo z nekaterimi, predvsem večjimi 
delovnimi organizacijami pogodbe o raziskavah, povezanih z razvojem in mo- 
dernizacijo njihove proizvodnje. V velikem številu manjših delovnih organi- 
zacij pa ekonomska nuja še ni pripeljala do tega, da bi začutile, pomen razisko- 
valnega dela za gospodarski razvoj. 

Večja udeležba gospodarskih organizacij pri financiranju raziskovalnih 
dejavnosti je vplivala predvsem na povečanje deleža razvojnih raziskovanj. 
Tako je bilo v letu 1964 namenjenih od skupne vsote za raziskovalno delo 
128,46 milijona N dinarjev, za osnovne raziskave približno 18 milijonov N dinar- 
jev, za razvojne pa približno 110 milijonov N dinarjev. 

Hkrati s spremembami v financiranju raziskovalnih dejavnosti se je po- 
večala vloga sklada Borisa Kidriča na tem področju. Sklad je s svojo politiko 
spodbujal gospodarske in druge delovne organizacije k uporabi in financiranju 
raziskovalnega dela, obenem pa zagotavljal koordinacijo tega dela v okviru 
širše zasnovanih raziskovalnih projektov. Projekti vsebujejo poleg razvojnih 
raziskav tudi nujne osnovne raziskave, pri katerih je udeležba sredstev sklada 
Borisa Kidriča bolj poudarjena na področju družbenih ved, ki jih zaradi njihove 
narave v mnogih primerih ni mogoče nasloniti na neposredne uporabnike. 

Sredstva sklada Borisa Kidriča so narastla od 640 tisoč N din v letu 1964 
na 16 milijonov N din v letu 1966, kar kaže, da je republika v zadnjih letih 
namenila razvoju raziskovalne dejavnosti precejšnja sredstva, ki pa niso za- 
doščala za odločilnejši vpliv pri spodbujanju, usklajevanju in usmerjanju teh 
dejavnosti na vseh področjih. Zato sklad postopoma zmanjšuje svojo udeležbo 
pri financiranju raziskav, ki so neposredno interesantne za gospodarstvo, in 
sicer v prid raziskavam, za katere zaradi njihove dolgoročnosti še ni neposrednih 
interesentov, in takim, za katere je neposredni interesent predvsem družbena 
skupnost kot celota. 
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Mnoge gospodarske organizacije so neposredno po ukrepih gospodarske 
reforme zahtevale od raziskovalnih organizacij predvsem hitrih rešitev organi- 
zacijskih in tehnoloških problemov. Zato se je zadnji čas povečala uslužnostna 
dejavnost teh organizacij. V negotovem položaju pa so se znašle tudi razisko- 
valne organizacije s področja družbenih ved, zlasti pa niso bile ustvarjene 
ugodne možnosti za pomembnejši razmah znanstvene dejavnosti v okviru 
univerze. 

2. Raziskovalno delo in širša uporaba raziskav v proizvodnji in na drugih 
področjih družbenega udejstvovanja morata postati v prihodnjem obdobju se- 
stavni del sleherne dejavnosti ter s tem odločujoč činitelj modernizacije gospo- 
darstva in družbenih služb, povečevanja njihove učinkovitosti in hitrejšega 
vključevanja v mednarodno delitev dela. 

Povezanost raziskovalnega dela z razvojem gospodarstva je nujna in tudi 
mogoča zato, ker v proizvodnji in na drugih področjih nenehno rasteta tako 
pomen kot resnični delež intelektualnega dela. To pa omogoča kvalitetne vse- 
binske premike v samem raziskovalnem delu. Pretežni del tega dela bo moral 
biti programiran, programi raziskovalnega dela pa povezani z dolgoročnejšimi 
programi razvoja posameznih gospodarskih in drugih družbenih področij. Pri 
tem je treba znanstvenikom in raziskovalcem zagotoviti veliko pomembnejši 
vpliv pri celotnem družbenem razvoju in pri njegovem načrtovanju. Se posebej 
pa jim je treba zagotoviti bolj neposredno samoupravno soodločanje pri formi- 
ranju znanstveno-raziskovalne politike v republiki. 

Vse delovne pa tudi družbeno-politične organizacije, predstavniška telesa 
in njihovi izvršilni organi morajo zaradi lastnega interesa bolj kot doslej iskati 
in uporabljati raziskovalne dosežke, zato pa tudi sodelovati pri njihovem finan- 
ciranju. Republika bo svoja sredstva usmerjala tako, da bo z njimi v obliki 
udeležbe, predvsem pa kreditov pritegovala čimveč sredstev od neposrednih 
interesentov, poleg tega pa v večji meri financirala osnovne raziskave in tiste 
znanstvene raziskave na področju družbenih ved, za katere je lahko neposredni 
interesent predvsem družbena skupnost v celoti. 

Kakor omogoča uporaba raziskovalnih rezultatov našim delovnim organi- 
zacijam uspešnejše vključevanje v mednarodno delitev dela, tako je tudi za 
raziskovalno delo samo mednarodna kooperacija nujna po eni strani zaradi 
usvajanja znanstvenih dognanj v tujini in prilagajanja teh dognanj domačim 
potrebam, po drugi strani pa zaradi uspešnejšega vključevanja v mednarodne 
raziskovalne napore. Zato bo treba mednarodno povezovanje naših raziskovalnih 
institucij, posebno še SAZU in univerze, na podlagi samupravnih dogovorov 
tesneje usklajati in tem organizacijam omogočiti pomembnejši razvoj na tistih 
področjih, kjer se lahko uveljavijo v mednarodnem znanstvenem svetu. 

Za uporabljanje domačih in tujih rezultatov raziskovalnega dela je potrebna 
sistematično organizirana služba posredovanja teh dosežkov. Delo informacij- 
sko dokumentacijske službe vpliva na racionalizacijo raziskovalnega dela, kar 
omogoča, da hitreje in ceneje pridemo do že doseženih rezultatov, da se lahko 
izognemo ponovnemu raziskovanju že razrešenih problemov, hkrati pa se s svo- 
jimi rešitvami vključujemo v mednarodno delitev dela na tem področju. 

3. V zvezi s tem so najpomembnejše naloge na tem področju za obdobje 
do leta 1970 tele: 

Republika si bo prizadevala za nenehno naraščanje celotnih sredstev za 
raziskovalno dejavnost, in sicer tako, da bo stopnja rasti teh sredstev višja od 
stopnje rasti narodnega dohodka. Delež skupnih sredstev raziskovalnih orga- 
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nizacij v narodnem dohodku naj bi se povečal od 1,9% v letu 1965 na 2,1 % 
v letu 1970 s tem, da bi hitreje rastla sredstva za čisto raziskovalno delo. 

V raziskovalnem delu se mora v skladu s samoupravljanjem bolj kot doslej 
uveljaviti načelo javnosti. Tako bodo rezultati te dejavnosti bolj dostopni 
uporabnikom, izpostavljeni strokovni kritiki in medsebojnemu preverjanju, 
omogočena bo mednarodna verifikacija rezultatov, raziskovalci pa deležni več- 
jega družbenega priznanja. Zaradi tega bo republika v svoji udeležbi pri finan- 
ciranju raziskovalne dejavnosti upoštevala tudi sredstva, potrebna za publici- 
ranje znanstvenih dosežkov; to bo priporočala tudi drugim sofinancerjem. 

Republika bo z novim zakonom o raziskovalni dejavnosti, z zakonom o 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in z ustreznimi določili v zakonu 
o visokem šolstvu uveljavila poleg drugega samoupravne odnose v znanstveno- 
raziskovalni dejavnosti in s tem večji vpliv znanstvenih delavcev na družbeno 
politiko na tem področju. 

Republika bo financirala predvsem raziskovalno dejavnost v okviru širših 
raziskovanih projektov. Sodelovanje v takih projektih bo zagotovilo potrebno 
racionalizacijo in vplivalo na izoblikovanje takega omrežja znanstvenih organi- 
zacij, ki bo prilagojeno potrebam v republiki ter sodelovanju v jugoslovanskem 
in mednarodnem merilu. 

Pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti naj bi se ustanovil poseben 
sklad, namenjen financiranju zlasti osnovnih raziskav in znastvenih raziskav 
v nacionalnih vedah. Ta sklad bi dodeljeval sredstva na osnovi programa, ki bi 
ga na samoupraven način verificiral širši krog znanstvenikov. 

Republika bo uveljavila načelo, da je na fakultetah in visokih šolah znan- 
stveno delo neločljiv sestavni del pedagoškega procesa, kar mora vplivati tudi 
na višino povračila za to delo, oziroma mora sredstva za znanstveno delo, ki je 
neločljiv del pedagoškega procesa, vsebovati cena izobraževanja. 

Sklad Borisa Kidriča bo še naprej uporabljal svoja sredstva za to, da bo 
z njimi mobiliziral neposredne interesente za raziskovalno dejavnost, pri čemer 
bo sam svoja sredstva čedalje bolj namenjal za kredite. Prav tako naj bi prevzel 
plačevanje dela obresti za kredite, ki jih delovne organizacije in raziskovalne 
institucije najemajo zaradi raziskovalnega dela v bankah ob normalnih bančnih 
pogojih, oziroma financiral tiste raziskave, ki jih bo republika naročila ali 
posebej sklenila podpirati. 

Republiški strokovni organi in raziskovalne institucije bodo izdelali načrt 
za razvoj prihodnje organizacije in za način financiranja omrežja informacijskih 
in dokumentacijskih enot, s poudarkom na pospešeni usklajeni organizaciji 
specializiranih referalnih centrov. Izdelali bodo metodologijo za enotno obdelavo 
informacij in dokumentov. Pripravili bodo programe za redno in dopolnilno 
izobraževanje dokumentalistov in informatorjev kakor tudi programe za štu- 
dente na višjih in visokih- šolah, ki so bodoči uporabniki informacijske in doku- 
mentacijske službe, predvsem za študente na III. stopnji študija. 

Republika si bo skupaj z gospodarsko zbornico prizadevala, da bodo tudi 
tiste gospodarske organizacije, kjer še ni dovolj razvito raziskovalno delo, 
neposredno ali preko svojih združenj uporabljale in financirale raziskovalno 
dejavnost. 

Banke morajo pri kreditiranju investicij in modernizaciji proizvodnje za- 
gotoviti, da so potrebne raziskave opravljene, preden se odločijo za odobritev 
kreditov. Banke naj bi tudi s svojimi sredstvi financirale raziskovalno delo. 
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Da bi zagotovili boljšo izrabo razpoložljivih raziskovalnih zmogljivosti, bodo 
raziskovalne organizacije razširile poslovno sodelovanje tudi z mednarodnimi 
raziskovalnimi ustanovami. 

Republika bo s politiko štipendiranja in kreditiranja vplivala na vzgojo 
raziskovalnih kadrov ter podpirala razvoj podiplomskega študija na III. stopnji, 
vendar le v tistih primerih, ki jih bodo zahtevale družbene potrebe in kadar 
bo zagotovljena potrebna kvaliteta tega študija. 

3. Geološke raziskave 

1. Številne geološke raziskave v minulem obdobju so sicer povečale geo- 
loško raziskanost SR Slovenije, vendar pa je raziskana šele okoli tretjina 
ozemlja, ki bi ga bilo glede na rudne pojave potrebno raziskati. Gospodarskim 
organizacijam so dosedanje raziskave omogočile načrtovanje nadaljnjega razvoja 
in nakazale nekatera nova rudišča za rentabilne eksploatacije (živega srebra, 
svinčeno-cinkove rude, urana). Uspešno so se reševali tudi nekateri osnovni 
geološki problemi, kot so tektonika, posamezni geološki horizonti, hidrološke 
študije itd. za širi krog uporabnikov. Ob tem pa surovinska osnova večine 
mineralnih surovin zadošča pri današnjem obsegu proizvodnje le za sorazmerno 
kratko obdobje. 

2. Da bi mogli za naprej smotrno izrabljati domače mineralne surovine, 
bomo morali geološke raziskave pospešiti ter bolj raziskati celotno območje 
republike. V obdobju 1966—1970 se bo nadaljevalo raziskovanje zalog premogov, 
nafte in plina, svinčenih, cinkovih, živosrebrnih rud ter raznih drugih rud 
metalov in nekovin. Razen tega se bodo izdelovale tudi razne študije za gospo- 
darstvo pomembnih posameznih geoloških horizontov. Zaradi specialnosti nalog 
pri geoloških raziskavah se bo pri tem povečala tudi vloga Geološkega zavoda, 
ki ima ustrezen kader in opremo. 

3. S predvidenimi spremembami v financiranju geoloških raziskav, po 
katerih se bo v prihodnje omejila udeležba zveznih sredstev le na osnovne 
regionalne raziskave, bodo stroški raziskav v večjem obsegu bremenili gospo- 
darske organizacije, ki so že doslej dajale za to pomembna sredstva. 

Republika bo prispevala sredstva za geološke raziskave zlasti v primerih, 
ko gre za raziskave na novih teritorialnih področjih (metalogeno področje 
srednje Slovenije ni uran — Zirovski vrh). To bo omogočilo neprekinjeno izva- 
janje raziskav in s tem zagotovilo gospodarstvu potrebno surovinsko osnovo 
oziroma razvojno usmeritev. 

4. Energetika 

1. Zaostajanje izgrajevanja energetske osnove, zlasti pa elektroenergetskih 
zmogljivosti v zadnjih letih, narekuje v obdobju 1966/—1970. leta odločnejšo 
usmeritev na gradnjo novih zmogljivosti, da bi pravočasno zagotovili potrebne 
količine energije, ki je osnova za nadaljnji dinamičen in racionalen razvoj 
celotnega gospodarstva. Predvidena rast gospodarstva, zlasti pa usmeritev na 
intenziviranje gospodarjenja, bosta zahtevali poleg povečanja proizvodnje 
energije tudi spremembo v strukturi porabe energije v korist ekonomičnejših 
virov, zlasti nafte in plina. Računamo s takimile spremembami v strukturi po- 
trošnje: 
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Struktura v °/o 

1965 1970 

Električna energija .    
Premog (brez uporabe v termoelektrarnah) 
Naftni derivati in plini  

Skupaj poraba 

15 18 
68 38 
17 44 

100 100 

2. Po elektroenergetski bilanci do leta 1970 bodo znašale potrebe po elek- 
trični energiji v letu 1970 okoli 6000 GWh, kar pomeni povečanje nasproti 
povprečni proizvodnji sedanjih električnih central na območju SR Slovenije 
pri srednjem vodnem letu za okoli 2500 GWh. Tako povečanje proizvodnje 
bo zagotovljeno z dograditvijo elektroenergetskih objektov, ki so v gradnji: 
TO Ljubljana, TE Trbovlje in HE Srednja Drava ter nove TE Šoštanj in 
z zgraditvijo visokonapetostnega omrežja. Da bi se omogočila smotrna izraba 
vseh elektroenergetskih zmogljivosti in zagotovila nemotena oskrba potrošnikov 
s kvalitetno energijo, bo treba dopolniti in modernizirati tudi nizko napetostno 
omrežje. 

Glede na roke izgraditve elektroenergetskih objektov v SR Sloveniji kakor 
tudi na vsem območju države je potrebno do leta 1968 še nadalje računati 
z določenim primanjkljajem te vrste energije. 

Za zadovoljitev potreb po električni energiji po letu 1970 bo treba že pred 
tem letom začeti graditi nove zmogljivosti, ki bi se morale vključiti v proiz- 
vodnjo že v letu 1971. 

3. Povečane potrebe po premogu, ki jih bo narekovala predvsem vključitev 
novih termocentral v proizvodnjo, zahtevajo povečanje proizvodnje premoga 
v SR Sloveniji od sedanjih 6 milijonov ton na okoli 7 milijonov ton v letu 1970. 
Tako povečanje proizvodnje bo zagotovljeno z modernizacijo in rekonstrukcijo 
premogovnikov v Velenju, Trbovljah in Zagorju, ki se že izvaja po sprejetih 
programih. 

4. Ob sodelovanju velikih potrošnikov energije se bo naprej proučevala 
možnost gradnje plinovoda po ozemlju SR Slovenije. V primeru pozitivnih 
rezultatov proučevanj se bo že pred letom 1970 začela gradnja plinovoda, da bi 
zagotovili gospodarstvu potrebne količine kvalitetne energije. 

Zamenjava električne energije v gospodinjstvih z drugimi, racionalnejšimi 
oblikami energije, zlasti pa s plinom, bo zahtevala razširitev in modernizacijo 
plinarn; ta naj se izvede tako, da bo mogoče uporabljati več izhodnih surovin, 
med njimi tudi zemeljski plin, v zvezi z možnostjo gradnje plinovoda po ozemlju 
SR Slovenije. 

Najpozneje do konca leta 1967 bodo republiški organi v sodelovanju z Go- 
spodarsko zbornico SRS in združenji izdelali energetsko bilanco na osnovi dolgo- 
ročne projekcije potreb po količini in vrstah energije. S tem bosta omogočena 
racionalen izbor in pravočasen začetek gradnje novih energetskih objektov, ki 
naj bi zagotovili potrebne količine energije po letu 1970. 

Perspektivna poraba naftnih derivatov v SR Sloveniji bi dovoljevala izgra- 
ditev racionalne kapacitete za predelavo nafte, zato bo potrebno proučiti smotr- 
nost gradnje rafinerije nafte na območju SRS Slovenije. 

Za gradnjo novih elektroenergetskih objektov za zadovoljitev potreb po 
električni energiji do leta 1970 so že zagotovljena sredstva z zakonom o obvez- 
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nem deponiranju sredstev elektrogospodarskih organizacij in z zakonom o 
izločanju 2 % prispevka od investicij v letih 1966—1970. Z udeležbo sredstev 
federacije ter z udeležbo sredstev republike in poslovnih bank v letu 1966 pa 
je zagotovljen tudi del potrebnih sredstev za dograditev elektroenergetskih 
objektov, ki so se začeli graditi pred letom 1966. Preostala še potrebna sredstva 
za te objekte in del sredstev za modernizacijo premogovnikov se bodo zagoto- 
vila z razpisom obveznega posojila, ki ga bodo vplačevale delovne organizacije 
s področja gospodarstva v letih 1967 in 1968. 

Delovne organizacije s področja elektrogospodarstva ee bodo morale pravo- 
časno pripraviti na spremembe, uveljavljene s temeljnim zakonom o elektro- 
gospodarstvu, ki bodo začele veljati po letu 1968, da bo zagotovljena uveljavitev 
takih poslovnih odnosov med proizvajalci in potrošniki energije, ki bodo omo- 
gočili redno preskrbo z energijo in pravočasno povečanje elektroenergetskih 
zmogljivosti za zadovoljitev potreb po letu 1970. 

5. Prometno omrežje 

1. Izboljšanje prometne povezave vse države z zahodno, srednjo, vzhodnor 
in severno Evropo preko SR Slovenije ter izboljšanje medsebojnih povezav 
večjih gospodarskih središč, možnosti za povečanje tranzitnega prometa in 
inozemskega turizma kakor tudi potrebe bolj ekonomičnega razvoja transporta 
in celotnega gospodarstva narekujejo nadaljnji razvoj prometnega omrežja. 

Osnovna usmeritev v tem obdobju bi morala biti na modernizaciji in re- 
konstrukciji sedanjega cestnega in železniškega omrežja. Hkrati pa bi morali 
že v tem obdobju začeti tudi gradnjo nekaterih novih cestnih odsekov, ki so 
osnova za boljše izkoriščanje sedanjega omrežja in geografskih prednosti 
SR Slovenije. 

2. Ocene obremenitve posameznih železniških progovnih odsekov za leto 
1970, ki so izdelane na osnovi prometnih tokov za celotno jugoslovansko želez- 
niško omrežje in posebej za železniško omrežje v SR Sloveniji, kažejo, da bodo 
obremenitve naraščale predvsem na glavni magistrali Jesenice—Ljubljana— 
Zagreb, delno pa tudi na črti Sežana (Koper)—Ljubljana—Šentilj. Zato se bosta 
v tem obdobju nadaljevali predvsem elektrifikacija in modernizacija glavne 
proge Ljubljana—Dobova. 

Železniško omrežje bo dopolnjeno z novo progo Koper-—Prešnica, ki bo za- 
gotovila predvsem nadaljnji razvoj koprskega pristanišča, omogočila povečanje 
obsega tranzitnih blagovnih tokov na glavnih progah železniškega omrežja 
SR Slovenije ter razbremenila cesto Koper—Hrpelje. 

3. Stanje cestnega omrežja narekuje glede na nenehno naraščanje cestnega 
prometa sistematično modernizacijo in rekonstrukcijo prometno najbolj obre- 
menjenih cestnih odsekov in mostov. V zadnjih desetih letih se je povečalo 
število motornih vozil v SR Sloveniji 7-krat, povprečni promet na celotnem 
cestnem omrežju pa se je povečal 4,4-krat. Posebno močno povečanje pa kaže 
promet tujih vozil na cestnem omrežju SR Slovenije. Do leta 1970 pa računamo 
z nadaljnjim močnim naraščanjem cestnega prometa, ki se bo nasproti letu 1965 
več kot podvojil. 

Sedanje cestne prometne obremenitve in ocene obremenitev za leto 1970 
kakor tudi dolgoročnejše ocene prometnih tokov in obremenitev posameznih 
cestnih odsekov kažejo, da bo cestni promet še nadalje močno naraščal predvsem 
v smereh sedanjega glavnega cestnega sistema. Ze v obdobju do leta 1970 pa 
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bo močno vplivala na naraščanje cestnih prevozov v SR Sloveniji in naprej 
v SFRJ integracija cestnih prometnih sistemov zahodne Evrope, zlasti s pre- 
magovanjem alpskih ovir in z izboljšanjem povezave zahodne, srednje in se- 
verne Evrope z zgornjo Italijo. To bo usmerjalo blagovne in turistične tokove 
s severne strani Alp proti jugu tudi v južnoevropsko in evropsko-azijsko cestno 
magistralo. Hkrati se bodo močno povečali prometni tokovi preko SR Slovenije 
v smeri jadranske magistrale. Močno pa bo narasel tudi pomen ustrezne pro- 
metne povezave vzhodne Evrope z zahodno preko severne Italije. Zato narekuje 
prihodnje obdobje daljnosežne odločitve glede nadaljnje graditve cestnega 
omrežja v SR Sloveniji. Take odločitve pa bodo morale temeljiti le na dolgo- 
ročni projekciji razvoja celotnega cestnega omrežja. 

Bodoči sistem hitrih cest v SR Sloveniji, ki je po dosedanjih ugotovitvah 
makrolokacijsko identičen s sedanjim sistemom glavnih cest s pomembnimi 
razcepi na zahodu, severu in vzhodu, bo potrebno primerno povezati na sistem 
magistralnih cest SFRJ ter severne in zahodne Evrope. 

Republiške organizacije bodo v sodelovanju s strokovnimi organizacijami 
pospešile izdelavo kompletne tehnične dokumentacije za nedokončane odseke 
ceste bratstva in enotnosti ter za nove odseke na smeri glavne tranzitne magi- 
strale Gorica—Lljubljana—Maribor. 

Gradnja magistralnih cest bo odvisna predvsem od mednarodnih posojil. 
Republika bo sodelovala pri gradnji novih cestnih odsekov do leta 1970 

z namensko določenimi sredstvi. 
V letu . 1967 bodo republiški organi v sodelovanju s strokovnimi organi- 

zacijami dokončali dolgoročno projekcijo za razvoj celotnega cestnega omrežja 
v SR Sloveniji. Dolgoročna projekcija razvoja cestnega omrežja mora dati 
osnovne rešitve sistema hitrih cest in razbremenilnih cest ter osnove za ustrezne 
prostorske in urbanistične rešitve. Dolgoročna projekcija bo tako osnova za do- 
ločitev prioritetnega zaporedja rekonstrukcij sedanjega cestnega omrežja in 
za programiranje turističnih ter razbremenilnih cest za potrebe lokalnega pro- 
meta. Hkrati pa bo tudi osnova za spremembe v kategorizaciji cestnega omrežja. 

6. Vodno gospodarstvo 

1. Problemov vodnega gospodarstva v preteklosti nismo dovolj učinkovito 
urejali. Zato povzročajo poplave pogosto občutno škodo naseljem, industrijskim 
objektom, komunikacijam in kmetijskim zemljiščem. Čedalje večje onesnaženje 
vode z odpadnimi vodami industrije in naselij zmanjšuje uporabno vrednost 
vode ne samo za preskrbo prebivalstva s pitno vodo, temveč tudi za izkoriščanje 
vode v gospodarske namene. 

2. Vse poplavne površine v Sloveniji merijo okoli 63 000 ha. Od tega je z 
dosedanjimi ureditvenimi deli branjenih že okoli 25 000 ha. Z uresničitvijo pro- 
grama hidroregulacijskih del do leta 1970 pa bo zavarovanih pred poplavami 
nadaljnjih 5000 ha. 

Sistem financiranja in v letih 1966—1970 razpoložljiva sredstva omogočajo, 
da se poleg rednega vzdrževanja sedanjih varstvenih objektov intenzivirajo dela 
na varovanju naselij, industrijskih objektov in kultiviranih kmetijskih površin 
z osnovno ureditvijo transporta visokih vod in to na območjih, ki so najbolj 
ogrožena od poplav. Tako bodo z obnovo in zvišanjem nasipov ob Muri pre- 
prečene poplave pogosto nastopajočih vod. Z ureditvijo lendavskega vodnega 
vozlišča in relugacijo Lendave s pritoki pri Murski Soboti bodo poplave v teh 
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dveh mestih v glavnem odpravljene. Regulacija Drave v Mariboru bo izvedena 
v okviru gradnje hidrocentrale Srednja Drava I. Zavarovalna dela za obrambo 
melioracijskega območja Pesnice pred poplavami bodo zaključena. Z deli na 
Voglajni bo končana njena regulacija od ustja do Stor in to bo osnova za ure- 
ditev hidrografskih razmer celjskega vozlišča. Za zavarovanje mesta Ljubljane 
se bo pričelo z obnovitvenimi deli na Grubarjevem prekopu. Urejanje Save 
na Jesenicah, v Kranju in Ljubljani je potrebno zaradi ohranitve struge Save v 
mejah regulacijske linije. Poleg tega bodo urejene regulacije še na Meži, 
Temenici, Vipavi, Idrijci, Rižani in nekatere druge manjše vode oziroma hudo- 
urniki. 

Vzdrževanje sedanjih in gradnjo novih objektov za regulacijo voda in 
obrambo pred poplavami bo financiral vodni sklad. Za hitrejšo izvedbo po- 
sameznih objektov bo mobiliziral tudi lokalna sredstva. Da bo omogočeno 
načrtno urejanje problemov vodnega gospodarstva, bo vodni sklad zagotovil 
sredstva za izdelavo vodnogospodarskih osnov za porečje Save, Soče, Drave nad 
Mariborom, zbiranje gradiva za izdelavo vodnogospodarskih osnov drugih po- 
rečij ter preučevanje čistosti voda in postopkov za čiščenje odpadnih voda. 

3. S pitno vodo iz vodovodov je doslej oskrbljenih okoli 50% naselij. 
Urejeno kanalizacijsko omrežje ima samo 20% naselij. Z ustreznimi čistilnimi 
napravami je opremljenih komaj 7 % gospodarskih objektov. Na melioracijskih 
območjih je doslej urejenih samo okoli 10% osnovne mreže kanalov za osu- 
ševanje, medtem ko se gradnja detajlnih sistemov za osuševanje in namakanje 
še ni začela. Zato bo v obdobju do leta 1970 potrebno posvetiti urejanju teh 
problemov vso skrb. 

Zagotavljanje sredstev za gradnjo vodovodov, urejanje kanalizacijske mreže 
in čistilnih naprav ter izvajanje melioracij bi morale v svojih programih raz- 
voja predvideti delovne organizacije in občinske skupščine. V financiranje teh 
del bi se morale vključiti tudi poslovne banke. Pomemben vir za izboljšanje 
oskrbe naselij s pitno vodo bodo tudi samoprispevki občanov. Vodni sklad bo 
preko natečajev zagotavljal v obliki kreditov manjše udeležbe za izgradnjo 
čistilnih naprav. 

VII. MODERNIZACIJA 

1. Za skoro vsa gospodarska področja SR Slovenije je značilna velika raz- 
drobljenost zmogljivosti, nezadostna poslovna povezanost, nizka stopnja speci- 
alizacije ter zaostajanje tehnologije in organizacije proizvodnje. Kljub pomemb- 
nemu napredku, ki je bil dosežen v dosedanjem razvoju, je stopnja tehnične 
in ekonomske zastarelosti proizvodnih naprav še vedno visoka; v posameznih 
dejavnostih so proizvodna sredstva odpisana že nad polovico. Vse to so tudi 
osnovni razlogi, da v produktivnosti občutno zaostajamo za gospodarstvi raz- 
vitejših držav, kar se posredno pozna tudi na ravni življenjskega standarda in 
razvoju družbenih služb. 

2. Tak položaj zahteva odločno usmeritev na modernizacijo v celotnem 
gospodarstvu, družbenih službah in javni upravi. V gospodarstvu bi morali 
izvajati modernizacijo tam, kjer obstoje trajnejši pogoji za rentabilno poslova- 
nje in trajnejše vključevanje v mednarodno delitev dela, kar naj zagotovi kva- 
litetno in tržnemu povpraševanju ustrezno proizvodnjo, predvsem pa znižanje 
proizvodnih stroškov in povečanje dohodka proizvajalcev. Temu pa bi morala 
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prispevati tudi modernizacija družbenih služb in javne uprave, ki naj zagotovi 
večjo učinkovitost teh služb in smotrnejšo porabo družbenih sredstev. 

Modernizacija v gospodarstvu bi se morala kazati zlasti v uvajanju in ob- 
vladovanju sodobnih tehnoloških procesov in sodobni organizaciji celotnega 
poslovanja ter v povečanju mehanizacije in avtomatizacije. Razvijanje proiz- 
vodnje na osnovi večjih serij bo moralo temeljiti na specializaciji, tesnejši ko- 
operaciji in drugih oblikah poslovnega sodelovanja tako med domačini proiz- 
vajalci, kakor tudi s proizvajalci v tujini. Poleg tega pa bo morala moderni- 
zacija temeljiti tudi na znanstveno zasnovanih prognozah razvoja domačega 
trga in tujih tržišč in na hitrem prilagajanju dinamičnim spremembam trga; 
na pospeševanju vsestranskega napredka, znanstveno raziskovalnega dela in 
na večjem vključevanju raziskovalnega dela v proizvodnjo, kar bo omogočilo 
usvajanje proizvodnje sodobnega' sortimenta novih izdelkov; na smotrnejšem 
in hitrejšem vzgajanju kadrov in pospešenem vključevanju strokovnih in vi- 
soko strokovnih kadrov v proizvodnjo in raziskovanje. 

Nadaljnji racionalni razvoj gospodarstva zahteva usmeritev na kompleksno 
modernizacijo. Zato bi se morali poleg modernizacije in rekonstrukcije sedanjih 
zmogljivosti usmeriti tudi na graditev takih novih zmogljivosti, ki bodo do- 
polnjevale sedanjo proizvodnjo in za katere so ugodne možnosti. 

Zlasti na področju industrije bi s tem zagotovili boljšo osnovo za izkorišča- 
nje proizvodnih zmogljivosti in dosegli višjo stopnjo predelave ter racional- 
nejšo uporabo domačih surovin. 

Modernizacija je dolgoročen in nenehen proces, ki mora postati sestavni 
del celotnega družbenega razvoja. Izvajati bi ga morale delovne organizacije 
same, predvsem pa v okviru interesnih grupacij po skupnih konceptih razvoja, 
ki bi se morali uveljaviti v njihovih dolgoročnih programih. 

Da bi uresničili nakazano usmeritev na modernizacijo, bodo delovne 
organizacije in njihova zruženja izdelale programe razvoja posameznih pro- 
izvodnih grupacij. Pripravo teh programov bo spodbujala tudi gospodarska 
zbornica in sodelovala pri njihovi izdelavi, ob tesni naslonitvi na specializirane 
strokovne organizacije. 

, Dolgoročni programi razvoja, ki jih bodo sprejemale delovne organizacije,, 
bi morali zajeti vsa vprašanja njihovega bodočega razvoja, kot so: usmeritev 
proizvodnje, ki mora temeljiti na analizi domačega in tujih tržišč; potrebna 
vlaganja v osnovna in obratna sredstva; finančni rezultat in možnosti poveče- 
vanja realnih osebnih dohodkov zaposlenih; potrebe po strokovnih in visoko 
strokovnih kadrih ter skrb za njihovo vzgojo; raziskovalno delo; organizacija 
poslovanja in podobno. Ena izmed osnov takih programov bi morala biti ko^ 
operacija z drugimi proizvajalci in delitev dela, kar pa zahteva tesnejše po- 
vezovanje proizvajalcev v okviru interesnih grupacij že pri izdelavi razvojnih 
programov. 

3. Ugodnejše možnosti za smotrnejši proces modernizacije bo ustvarilo 
tudi izpopolnjevanje sistema razširjene reprodukcije, ki bo omogočal večjo 
cirkulacijo družbenih sredstev za razširjeno reprodukcijo in ustvaril ustrezno 
tržišče teh sredstev. Zato je potrebno pospešeno pripravljati programe moder- 
nizacije, da bodo gospodarske organizacije pravočasno pripravljene na mož- 
nosti večjih vlaganj. 
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Poslovne banke bodo vlagale razpoložljiva sredstva predvsem za realizacijo 
programov modernizacije, zasnovanih na taki povezanosti proizvajalcev, da 
bosta omogočeni večja specializacija in delitev dela. S tako investicijsko po- 
litiko bodo poslovne banke pospeševale proces integracije in druge oblike med- 
sebojnega sodelovanja, ki omogočajo uporabo moderne tehnologije ter večjo 
specializacijo in avtomatizacijo delovnega procesa, kar je pogoj za intenziv- 
nejše vključevanje v mednarodno delitev dela. Tako zasnovani programi mo- 
dernizacije bodo tudi podlaga za odobravanje kreditov, ki jih bo v skladu s tem 
planom zagotavljala republika za financiranje razvoja posameznih dejavnosti. 

VIII. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO DELITEV DELA 

1. Gospodarstvo SR Slovenije se je doslej ob neurejenih sistemskih pogojih 
in inflacijskih gibanjih razvijalo predvsem v ozkih mejah domačega tržišča, 
saj je bilo v mednarodno menjavo leta 1965 vključeno le okoli 11 % vred- 
nosti celotne proizvodnje in storitev. Tako skromna vključitev, ki zaostaja za 
doseženo splošno stopnjo razvitosti, je omejevala možnosti za boljše izkoriščanje 
razpoložljivih zmogljivosti in racionalnejše gospodarjenje, povzročala neredno 
preskrbljenost proizvodnje in tržišča ter ni spodbujala delovnih organizacij k 
izboljševanju kvalitete in sortimenta proizvodnje. 

2. Objektivne zahteve in možnosti nadaljnjega gospodarskega razvoja na- 
rekujejo mednarodno delitev dela kot enega osnovnih kriterijev proizvodne 
politike. Usmeritev na modernizacijo bo morala zato temeljiti na širokem 
tržišču, ki edino lahko zagotovi možnost polnega in racionalnega izrabljanja 
razpoložljivih proizvodnih faktorjev ter omogoči razvoj specializirane, renta- 
bilne in v ekonomčnem obsegu organizirane proizvodnje. 

V letih 1966—1970 bi morali zagotoviti znatno hitrejše naraščanje izvoza 
in uvoza od rasti proizvodnje. To bo omogočilo ne le boljšo oskrbljenost pro- 
izvodnje in domačega tržišča z reprodukcijskim materialom in blagom široke 
potrošnje, temveč bo omogočilo zlasti izvoznikom tudi hitrejše izvajanje moder- 
nizacije na podlagi ustvarjenih deviznih sredstev. 

Izvoz blaga in storitev bi se moral v naslednjem petletnem obdobju po- 
večevati najmanj za 13 do 15 % letno, s čimer bi bila stopnja rasti izvoza za 
50 do 60 % večja od stopnje rasti družbenega proizvoda. S tem bi se povečala 
vključitev gospodarstva z območja SR Slovenije v mednarodno menjavo od 
11 % vrednosti celotne proizvodnje blaga in storitev v letu 1965 na okoli 14 do 
15 % v letu 1970. Z intenzivnim poslovno-tehničnim sodelovanjem našega 
gospodarstva z zunanjimi proizvajalci na temelju kreditnih oblik in raznih 
oblik proizvodnega sodelovanja pa bi bilo mogoče doseči tudi višje stopnje 
rasti izvoza. 

3. Izvozna usmeritev temelji na predpostavki, da se bo z modernizacijo 
razširil krog proizvajalcev, ki bodo na podlagi specializacije proizvodnje spo- 
sobni nastopati na mednarodnem tržišču z večjim delom svoje proizvodnje kot 
doslej. Zato pričakujemo, da se bodo v naslednjih letih močneje usmerila v 
izvoz vsa področja gospodarstva. Bistvena značilnost pričakovanega razvoja 
gospodarskih odnosov s tujino pa je v znatno hitrejši rasti neblagovnega pro- 
meta v primerjavi z naraščanjem blagovnega izvoza. 
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Struktura v % 

1965 1970 
Stopnja 

rasti 
1966—1970 

Izvoz blaga  
Neblagovni dohodki . . . 
Skupen izvoz blaga in storitev 

78,1 
21,9 

100,0 

73,5 
26,5 

100,0 

12,8 
18,6 
14,1 

Težišče blagovnega izvoza bo tudi v letih 1966—1970 na izvozu industrij- 
skih proizvodov, na področju storitev pa na dohodkih od tranzita, zlasti pa na 
dohodkih od inozemskega turizma. 

4. Zahteve gospodarjenja, uveljavljene z reformo, ter izpopolnitve zunanje- 
trgovinskega in deviznega režima bodo omogočale v prihodnjih letih povečanje 
izvoza dejavnostim, ki imajo glede na domačo surovinsko osnovo določene 
prednosti. To so predvsem proizvodi, ki temeljijo na predelavi lesa, barvastih 
kovin ter nekovin in nekateri kmetijski proizvodi. Ker je v sklopu teh dejav- 
nosti največje število velikih izvoznikov, katerim dajeta spremenjeni zunanje- 
trgovinski in devizni sistem ugodnejši položaj, pričakujemo, da bodo te dejav- 
nosti hitreje povečale izvozno dejavnost. 

Pomembnejše se bo v prihodnje povečal tudi izvoz industrijskega potroš- 
nega blaga, zlasti tekstilne konfekcije in obutve. Pri sedanjih razmerah na 
svetovnem tržišču bo to mogoče le ob tesnejšem poslovnem sodelovanju med 
podjetji in ob usmeritvi na kvalitetne modne proizvode ter sortiment, ki za- 
dovoljuje povpraševanje zahtevnih tržišč. 

Kooperacija z inozemskimi proizvajalci, ki uporabljajo sodobno tehnologijo 
bo morala postati v prihodnje prevladujoča oblika vključevanja v mednarodno 
menjavo, na podlagi katere bo možen lažji prodor našim proizvodom tudi na 
tržišča, kjer je mednarodna konkurenca najostrejša. To velja predvsem, za 
predelovalno industrijo, zlasti kovinsko in elektroindustrijo, na katerih v veliki 
meri temelji predvideno povečanje izvoza industrijskih proizvodov. Na takšno 
usmeritev bo vplivala tudi bolj umirjena investicijska dejavnost v letih 
1966—1970, spričo katere bo mogoče racionalno zaposliti te zmogljivosti le 
ob usmeritvi na visoko produktivno proizvodnjo in povečani izvoz. Ob novih 
zahtevah gospodarjenja bo moralo biti tudi proizvodno sodelovanje s sprem- 
ljajočo domačo industrijo postavljeno na nove osnove; te bodo temeljile na 
izdelavi in financiranju skupnih razvojnih programov, ki bi morali vključevati 
tudi tehnične, finančne in druge aranžmaje s tujino. 

Uspešno uveljavljanje na zunanjih tržiščih bo odvisno tudi od sposobnosti 
plasiranja intelektualnih storitev. Plasiranje intelektualnih storitev v obliki 
izvajanja kompleksnih del (inženiring) ali pa posameznih parcialnih del kot so: 
geološke raziskave, geodetska dela, odstopanje tehnične dokumentacije, po- 
menijo novo, perspektivnejšo obliko ekonomskih povezovanj s tujino, ki po- 
staja vse pomembnejša zlasti za stike z državami v razvoju, pa tudi za sode- 
lovanje z evropskimi državami. S takšno usmeritvijo se odpirajo tudi možnosti 
za popolnejše izkoriščanje gradbenih in projektantskih zmogljivosti ter za 
večji izvoz opreme. 

5. Ena izmed osnov nadaljnjega razvoja naših ekonomskih odnosov s tu- 
jino je intenziviranje izvoza storitev. Predvidena izpopolnitev prometnega 
omrežja in modernizacija prevoznih sredstev bosta omogočili hitrejše poveče- 
vanje blagovnega in potniškega tranzita preko naše republike. S tem se bodo 

/ 
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izboljšale tudi možnosti za razvoj inozemskega turizma, ki naj bi v naslednjih 
letih postal ena vodilnih izvoznih panog. 

SR Slovenija ima ugodne naravne možnosti za razvoj turizma. Za uspešno 
izrabljanje teh prednosti pa je potrebno večje vključevanje trgovine, prometa 
in drugih storitvenih dejavnosti v turizem. S tesnejšim poslovnim sodelovanjem 
vseh dejavnosti, ki neposredno sodelujejo v turizmu, in z boljšo organizacijo 
bo mogoče popolneje zaposliti sedanje zmogljivosti, s kvalitetno propagando 
in širšim navezovanjem stikov s tujimi turističnimi središči ter s povečanjem 
turističnih zmogljivosti pa doseči, da bi do leta 1970 v primerjavi z letom 1965 
dohodke od inozemskega turizma več kot potrojili. 

6. Trajna usmeritev na povečevanje mednarodne menjave, zlasti pa težnja 
za povečanjem izvoza na zahtevnejša tržišča, bosta zahtevali krepitev sedanjih 
in iskanje novih stikov in oblik sodelovanja s tujino. Zato bo ob splošni usme- 
ritvi na poživitev menjave z vsemi območji in regionalnimi grupacijami ne- 
ogibno tudi z obmejnimi in sejemskimi sporazumi intenzivno razvijati ekonom- 
sko sodelovanje z gospodarstvi sosednjih držav. 

7. Za intenziviranje gospodarskih odnosov s tujino bodo v tem petletnem 
obdobju pomembne zlasti spremembe zunanjetrgovinskega in deviznega si- 
stema, ki bodo omogočale, da se gospodarstvu ob večji liberalizaciji uvoza moč- 
neje in trajneje vključi v mednarodno delitev dela. V isti smeri bodo morali 
delovati tudi ostali elementi gospodarskega sistema usmerjeni k stabilizaciji 
gospodarstva in ekonomične j šemu poslovanju. To velja zlasti za investicijsko 
in kreditno politiko ter politiko in režim cen. 

Gospodarstvu se bodo poleg večjih možnosti za uvoz na podlagi postopne 
liberalizacije uvoza, po ocenah povečala tudi lastna devizna sredstva, ki mu 
po sprejetem sistemu pripadajo na osnovi doseženega izvoza, v povprečju od 
sedanjih 7 % na približno 10 % priliva. Delovne organizacije, ki pretežni 
del svoje proizvodnje prodajo na tuja tržišča, bodo razen tega razpolagale s 
celotnim doseženim prilivom deviz. Pooblastilo delovnim organizacijam in 
poslovnim bankam za samostojno stopanje v kreditne odnose s tujino na osnovi 
deviznih sredstev, s katerimi razpolagajo, pa vnaša v devizni režim dodatni 
element, ki bo omogočil in pospešil modernizacijo gospodarstva in prispeval 
k nadaljnjemu povečanju izvoza. 

Modernizaciji zmogljivosti, ki povečujejo izvozni potencial, bi morale da- 
jati poslovne banke prednost pri vlaganjih in angažiranju inozemskih sredstev. 
Zagotavljanje sredstev za nemoteno proizvodnjo za izvoz pa bo moralo postati 
skupna skrb delovnih organizacij in poslovnih bank, kar velja zlasti za obliko- 
vanje sredstev za kreditiranje izvoza opreme, kjer se bo v skladu z določili 
zveznega plana za razvoj Jugoslavije v letih 1966—1970 postopno zniževala 
udeležba federacije od 80 na 60 % v letu 1970. 

Hitrejše vključevanje gospodarstva v mednarodno menjavo bo spodbujala 
s svojimi sredstvi tudi republika, predvsem s pospeševanjem razvoja turizma, 
prometnega omrežja, kmetijstva in gozdarstva. Iz sredstev skupnih rezerv pa 
se bodo financirali programi modernizacije, na podlagi katerih se povečuje 
izvoz. 
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IX. PROIZVODNA USMERITEV 
Razvojna politika s stališča naravnih in geografskih pogojev 

1. Kmetijstvo in predelava kmetijskih proizvodov 

1. Čeprav se je kmetijska proizvodnja v minulem obdobju povečala, je 
njena rast še vedno zaostajala za splošnim razvojem gospodarstva. Oskrba 
domačega tržišča s kmetijskimi proizvodi pogosto ni zadovoljevala povpraše- 
vanja pa tudi izvozne možnosti niso bile zadosti izkoriščene. To velja zlasti za 
pridelovanje sadja in vrtnin. Zadovoljiv napredek je bil dosežen le v reji 
klavne govedi in perutnine. 

2. Ugodnejši odnosi cen, ki se po reformi oblikujejo na tržišču, omogočajo 
ob naraščajočih možnostih prodaje na domačem in tujem tržišču večje dohodke 
kmetijskim proizvajalcem, kar daje ugodnejšo perspektivo za razvoj kmetijske 
proizvodnje. 

3. Novi pogoji gospodarjenja bodo delovali v smeri intenziviranja kme- 
tijske proizvodnje z boljšim izkoriščanjem proizvodnih zmogljivosti in veča- 
njem delovne storilnosti tako na družbenem kot na zasebnem sektorju kmetija 
stva. Sredstva, s katerimi bodo razpolagali kmetijski proizvajalci obeh sektor- 
jev, jim bodo omogočila, da bodo okrepili proizvajalna sredstva, zlasti mehani- 
zacijo, in povečali uporabo gnojil ter drugega sodobnega reprodukcijskega 
materiala in tehnoloških rešitev. Pričakujemo, da bodo kmetijski proizvajalci 
z razpoložljivimi lastnimi sredstvi in krediti podvzemali ukrepe zlasti v na- 
slednjih smereh: 

—- kmetijske organizacije bodo postopoma nadomeščale lažje traktorje z 
racionalnejšimi težjimi, si dopolnjevale strojni park s kombajni za spravilo pri- 
delkov in z drugo opremo, tako da bodo mehanizirale vsa važnejša opravila 
ne samo v svoji, temveč tudi v kooperacijski proizvodnji. 

Z domačo proizvodnjo in uvozom se bo izboljšala oskrba zasebnih pro- 
izvajalcev z lažjimi traktorji, motornimi kosilnicami in drugimi stroji ter 
vprežnim in ročnim orodjem. Občinske skupščine in kmetijske organizacije 
si bodo morale prizadevati, da bi povečane dohodke zasebnih proizvajalcev v 
čimvečji meri investirali v kmetijsko opremo; 

— pričakujemo, da bodo kmetijske organizacije uredile okoli 2500 ha 
plantažnih sadovnjakov in 1000 ha vinogradov ter 2000 ha zemljišč. V poslov- 
nem sodelovanju pa bodo tudi pospeševale načrtno saditev sadnega drevja 
pri individualnih proizvajalcih; 

— uporaba gnojil kot ena najpomembnejših osnov za zvečanje hektarskih 
pridelkov se bo predvidoma povečala od sedanjih 120 000 ton na 250 000 ton, 
tako da bo dosegla sedanjo raven nekaterih agrarnih dežel. Povečala se bo 
tudi oskrba s kvalitetnimi semeni, tako da bo pri glavnih njivskih kulturah 
zadovoljila vse potrebe po redni zamenjavi semen, kar bo tudi precej prispevalo 
k povečanju pridelkov. Z intenziviranjem pridelovanja krme ne le na njivah, 
temveč tudi na travnikih, kjer so rezerve največje, bo omogočena večja pro- 
izvodnja mesa in mleka. Nadaljnja načrtna odbira plemenskih živali, umetno 
osemenjevanje, izpopolnjevanje tehnologije, zlasti v izkoriščanju krme ter 
zdravstvenem varstvu živali, pa ustvarja živinorejcem tehnično osnovo za po- 
večanje proizvodnje in rentabilnosti v živinoreji; 

— raziskovalno delo se bo moralo tudi v prihodnje usmerjati zlasti na 
uvajanje rodnih sort kmetijskih kultur in izpopolnjevanje njihovega kultivi- 
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ran ja v smeri večje in racionalnejše uporabe kemičnih sredstev in sodobne 
mehanizacije ter na področje selekcije, krmljenja in zdravstvenega varstva 
živali. Hkrati bodo morale raziskovalne ustanove organizirano posredovati svoja 
dognanja strokovnemu kadru vseh kmetijskih organizacij in ga usposobiti, da 
bo ta dognanja v proizvodnji uporabljal; 

— večja proizvodnja tržnih presežkov zahteva, da se bodo kmetijske 
organizacije, domača in zunanja trgovina ter živilska industrija medsebojno 
povezovale pri organiziranju in opremljanju kmetijske proizvodnje, gradnji 
skladišč in hladilnic, zalaganju predelovalnih obratov s surovinami, usklaje- 
vanju oskrbe domačega tržišča in izvoza itd.; 

— sedanja izključna pravica kmetijskih zadrug pri odkupu bo z novim 
zveznim zakonom o prometu blaga odpravljena. Svojo vodilno vlogo v odkupu 
bodo kmetijske zadruge v prihodnje lahko obdržale le z dobro organizirano 
kooperacijsko proizvodnjo, s tehnično in komercialno bolje urejenim poslova- 
njem, k čemur jih bo silila konkurenca drugih odkupovalcev, ter z aktivnejšim 
sodelovanjem kooperantov v samoupravnih organih zadrug; 

— eden prvih pogojev za nadaljnji razvoj kmetijske proizvodnje je raz- 
širitev družbenega sektorja in kooperacije. V ta namen bodo družbena gospo- 
darstva z melioracijami, nakupom in zakupom zemljišč povečala obdelovalno 
površino, tako da bo z njenim intenzivnim izkoriščanjem narastel delež druž- 
benih gospodarstev v celotni kmetijski proizvodnji od 15 na 20 %. Okrepitev 
mehanizacije in razpoložljivi strokovni kader kmetijskih organizacij omogo- 
čajo, da se znatno poveča kooperacija, zlasti v živinoreji, tako da se bo njen 
delež v celotni kmetijski proizvodnji povzpel od 12 na 33%. Tako bi postal 
delež organizirane proizvodnje (družbeni sektor in kooperacija) v celotni kme- 
tijski proizvodnji prevladujoč. 

4. Kolikor bodo uresničena predvidena vlaganja in drugi ukrepi, je 
mogoče pričakovati, da se bo kmetijska proizvodnja do leta 1970 v primerjavi 
s poprečjem v letih 1964/1965 povečala za 25 %. 

Količine pomembnejših kmetijskih pridelkov se bodo po pričakovanjih 
povečale v takem obsegu: 

— v 000 ton 

Poprečje ,q7n indeksi 
1964/1965 19maeKsi 

2ito  326 430 132 
Krompir  630 1000 159 
Sadje  60 110 183 
Zelenjava     122 160 131 
Meso  70 80 114 
Mleko  400 460 115 

Predvideno povečanje proizvodnje omogoča, da se bo izboljšala oskrba 
domačega tržišča. Tako se bo povečala razpoložljiva količina pridelkov po pre- 
bivalcu pri krušnem žitu (preračunanem v moko) od 54 na 65 kg, krompirju 
od 98 na 200 kg, zelenjavi od 55 na 70 kg, sadju od 31 na 68 kg, mesu od 41 na 
46 kg, mleku od 149 na 170 litrov itd. Izvoz kmetijskih pridelkov, zlasti živine, 
mesa in hmelja bo narasel do leta 1970 skupno za 54 %. 
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S proizvodnjo in blagovnostjo bo močneje naraščala tudi akumulativnost 
kmetijskih proizvajalcev, kar bo omogočilo tudi večja vlaganja v razširjeno 
reprodukcijo iz lastnih sredstev kmetijstva. 

Republika bo z udeležbo iz svojih sredstev usmerjala in spodbujala na- 
ložbe bank in drugih delovnih organizacij za razvoj družbenega sektorja 
kmetijstva. 

Da bi okrepila materialno osnovo za razvoj kooperacije, bodo kmetijske 
organizacije razširile in izpopolnile hranilno in posojilno službo. S kreditira- 
njem vlaganj bodo spodbujale proizvajalce k varčevanju in priskrbovanju so- 
dobnih sredstev za kmetijsko proizvodnjo. 

Občinske skupščine bodo z davčno politiko spodbujale zasebne proizvajalce, 
da bodo povečane dohodke vlagali v sodobna proizvajalna sredstva. Republiški 
predpisi nudijo občinskim skupščinam možnost, da oproščajo zasebnikom pla- 
čevanje dohodnine za večletno dobo od zemljišč, na katerih uredijo nasade, 
da davek na proizvajalne priprave omejijo samo na težke traktorje in druge 
velike stroje, prispevek od dohodka pa le na primere, ko se kmetijski stroji 
uporabljajo v nekmetijske namene, ter da z davčnimi olajšavami usmerjajo 
individualne proizvajalce na intenzivnejšo blagovno proizvodnjo. Da bo po- 
litika obdavčevanja dohodka od kmetijstva enotnejša, naj bi občine bolj kot 
doslej med seboj sodelovale pri razvrščanju naselij v davčne okoliše in pri 
določanju davčnih lestvic. 

Kmetijske organizacije in občinske skupščine bodo skrbele, da se izboljša 
kadrovska struktura v kmetijstvu. Zato bodo intenzivirale izobraževanje na 
delovnih mestih, na tečajih za kmetijske delavce in v kmetijskih šolah. Da 
bi se izboljšala kakovost pouka, naj bi kmetijske organizacije omogočile šolam 
uporabo zemljišč za izvajanje praktičnega pouka in skupno z drugimi, za na- 
predek šolstva odgovornimi činitelji pomagale, da se šolska posestva sodobno 
opremijo. 

Razširilo se bo tudi strokovno izobraževanje kmečke mladine in odraslih. 
Kooperantom bodo kmetijske organizacije s svojimi strokovnjaki omogočile, 
da si dopolnjujejo znanje v neposrednem poslovnem sodelovanju. Kmečki mla- 
dini bo treba omogočiti, da se z osnovami sodobnega kmetijstva seznanja že v 
osnovni šoli, pozneje pa si dopolnjuje znanje na zimskih tečajih, ki bi jih 
morali spet oživiti. 

Izpopolnilo se bo zdravstveno zavarovanje zasebnih kmetijskih proizvajal- 
cev in preučile se bodo možnosti za ureditev njihovega pokojninskega zava- 
rovanja. 

5. Industrijska predelava kmetijskih pridelkov je doslej naglo naraščala, 
vendar so ostali obrati živilske industrije v večini strok razdrobljeni in slabo 
opremljeni. Premalo so bili preučeni tudi razvojni programi, ki bi temeljili 
na integraciji in specializaciji proizvodnj^. S surovinami so se živilski obrati 
najpogosteje stihijsko preskrbovali zunaj svojega proizvodnega zaledja in niso 
iskali lokacijsko in ekonomsko najugodnejših dobaviteljev. Pri razvijanju svoje 
surovinske osnove so le v redkih primerih pogodbeno sodelovali s kmetijskimi 
organizacij ami. 

6. Tudi v letih 1966—1970 pričakujemo spričo naraščanja življenjskega 
standarda in izvoza nadaljnje povečanje industrijske predelave kmetijskih 
proizvodov ter izboljšanje kakovosti in izbora. Živilska industrija pa bo morala 
sodelovati s kmetijstvom in se tesneje poslovno povezovati ter združevati sred- 



Priloge 447 

stva za razvoj kmetijske proizvodnje in modernizacije predelovalnih obratov. 
Zlasti velja to za predelavo vrtnin in sadja. 

Klavniška industrija in predelava mesa bo razvijala proizvodnjo pred- 
vsem v sedanjih večjih obratih, ki pa jih bo morala modernizirati in opremiti 
s hladilnimi napravami. 

Predvideni porast surovinske osnove in naraščajoča potrošnja pri doma- 
čem prebivalstvu in turistih nudi možnost, da se poveča proizvodnja sadnih 
in vrtninskih izdelkov od 12 000 na 18 000 ton. 

Doslej zelo skromna potrošnja mlečnih izdelkov je v zadnjem času začela 
naraščati. Ponudba ji glede količine, sortimenta in kakovosti ni sledila. Zato 
bodo morale mlekarne sodelovati pri razvijanju omrežja mlečnih zbiralnic, 
predelavo mleka pa specializirati in zanjo povečati in tehnično izpopolniti pro- 
izvodne zmogljivosti. Pričakujemo, da se bo obseg predelave mleka povečal 
za okoli 60 %. 

Zastarelost mlinske industrije zahteva modernizacijo proizvodnih zmoglji- 
vosti, tako da bi tudi v bodoče krila okoli 70% potreb po moki. Modernizacija 
je utemeljena s prednostmi, ki jih ima prevoz in hramba zrnja pred prevozom 
in hrambo moke. 

Poraba piva se bo po pričakovanjih povečala za okoli 750 000 hI ali za 
60 %. Zato so možnosti, da sedanje pivovarne povečajo proizvodne zmogljivosti, 
upoštevajoč pri tem tudi proizvodnjo slada. 

Industrija ribjih konserv si bo morala zagotoviti cenejšo surovino, med 
drugim tudi s povečanjem ribolova. Bolj bo morala izkoriščati tudi zmogljivosti 
za dopolnilno proizvodnjo raznih živilskih izdelkov za dopolnjevanje prehrane, 
da si bo s tem izboljšala možnosti za rentabilnejše poslovanje. 

Druge stroke industrijske predelave kmetijskih proizvodov se bodo mo- 
rale zaradi vse večje konkurence na tržiščih specializirati in modernizirati pred- 
vsem na osnovi integracije in kooperacije proizvodnje. 

7. Na osnovi predvidene proizvodne usmeritve in porasta potrošnje raču- 
namo, da bo obseg proizvodnje živilske industrije naraščal poprečno za 6—7 % 
letno. 

8. Razvoj živilske proizvodnje je tesno povezan z napredkom embalažne 
industrije. Ta mora bolj kot doslej uporabljati sodobnejše tvarine, v oblikova- 
nju pa hitreje slediti razvoju v svetu. Zlasti je potrebno izboljšati preskrbo s 
stekleno embalažo. Ker je surovinska osnova za proizvodnjo embalaže stekla 
v SR Sloveniji zagotovljena, prevoz steklenic iz oddaljenih delov države pa 
neekonomičen, je izgraditev tovarne embalažnega stekla ekonomsko utemeljena. 
Potrebna sredstva za njeno gradnjo bi morali zagotoviti predvsem živilska 
industrija in trgovina, ki sta največja potrošnika steklene embalaže. 

2. Gozdarstvo in predelava lesa 

1. Gozdarstvo je v SR Sloveniji pomembno ne le kot surovinska osnova, 
temveč tudi zaradi vpliva gozdov na klimo, vodni režim in razvoj turizma. 
Zato je bil dosedanji razvoj gospodarjenja z gozdovi usmerjen v povečanje 
njihove proizvodne zmogljivosti in krepitev njihove varovalne vloge. K temu 
cilju so usmerjena tudi določila novega zakona o gozdovih, ki so ustvarila pod- 
lago za vključitev vseh gozdov v načrtno gospodarjenje. 

Proizvodne možnosti gozdnega fonda niso dovolj izrabljene. Razvoj indu- 
strijske predelave lesa še ni omogočil smotrnega izkoriščanja slabših vrst lesa, 



448 Priloge 

kar je imelo to posledico, da je na območjih s takim lesom zaostajala v razvoju 
tudi gozdna proizvodnja. 

Lesna surovina v minulem razdobju kljub intenzivnejši sečnji v primer- 
javi z gospodarskimi načrti ni zadoščala naraščajočim predelovalnim kapaci- 
tetam in povpraševanju. Po gospodarskih načrtih je bil obseg sečenj v gozdovih 
že pred več leti določen na okoli 2,6 milijona m:i, skupna sečnja iz vseh virov 
pa je v letu 1965 znašala okoli 2,9 milijona m3, od tega v gozdovih okoli 2,8 mili- 
jona m3 ali okoli 7 % več, kot predvidevajo ti načrti. Preostala količina je bila 
posekana na negozdnih zemljiščih, ob krčitvah gozdov in gozdnih melioracijah, 
torej iz virov, ki jih gospodarski načrti ne zajemajo. Preseganje sečenj preko 
gospodarskih načrtov je bilo v prejšnjih letih znatno večje. 

Doslej je bila gozdna proizvodnja osredotočena na ohranjene naravne 
gozdove. Zaostajala pa je sečnja degradiranih gozdov; s to sečnjo bi se omo- 
gočila njihova melioracija in napravil prostor za nov kvalitetnejši drevesni 
naraščaj. Po slabšem letu iz takšnih sečenj, ki bi ga lahko uporabili zlasti v ke- 
mični predelavi, tudi ni bilo povpraševanja, ker se industrija ni pravočasno 
preusmerila na večjo porabo tega lesa, razen tega pa izkupiček za tak les doslej 
ni poravnal stroškov poseka in melioracije. To je bil tudi eden izmed vzrokov, 
da gozdnogospodarski načrti takih melioracij degradiranih gozdov doslej niso 
upoštevali. 

2. Ohranjeni naravni gozdovi bodo tudi v prihodnje pomenili poglavitni 
vir lesne surovine, ki ga bo mogoče povečati z melioracijami degradiranih 
gozdov in s pogozdovanjem opuščenih kmetijskih zemljišč na odročnih krajih. 
Z urejanjem plantaž in nasadov hitro rastočega drevja na primernih površinah 
pa se bo ustvarila osnova za dopolnjevanje surovinske baze in za obogatitev 
njenega sortimenta s tistimi drevesnimi vrstami in gozdnimi proizvodi, ki jih 
kemični in mehanični predelovalni industriji primanjkuje. Intenzivno gospo- 
darjenje se bo moralo razširiti na ves prostor, kjer je to ekonomično, ter postopno 
aktivirati razpoložljive proizvodne zmogljivosti gozdov. Vendar nekatera gozdno- 
gospodarska območja zaradi majhnega deleža iglavcev ter slabše kvalitete 
sestojev ne morejo zagotoviti potrebnih sredstev, čeprav imajo najboljše mož- 
nosti za snovanje plantaž in intenzivno proizvodnjo lesa. 

Redna sečnja v gozdovih se bo predvidoma povečala od 2,8 milijona m3 

v letu 1965 na približno 3,1 milijona m3 v letu 1970 ali za 11 %. Z razširitvijo 
obsega gozdnih melioracij ter s sečnjo lesa na negozdnih tleh pa bo mogoče 
skupno sečnjo iz vseh virov povečati na okoli 3,4 milijona m3 v letu 1970 ali 
za 18 P/o, kar ustreza potrebam predvidenega razvoja predelovalnih zmogljivosti 
in možnostim izvoza. 

3. Ob spremenjenem obsegu se bo spreminjala tudi struktura sečnje. Obseg 
tržne proizvodnje še bo povečal za okoli 22 %, proizvodnja industrijsko tehnič- 
nega lesa za 26 %, proizvodnja celuloznega lesa listavcev pa se bo ob občutnem 
zmanjšanju deleža lesa za kurjavo potrojila. Poraba celuloznega lesa listavcev 
se bo s tem približala razmerju zalog drevesnih vrst iglavcev in listavcev 
v gozdovih SR Slovenije. To bo zmanjšalo pritisk na deficitno surovino iglavcev. 

Oskrba z lesno surovino se bo zboljšala ne le s povečanjem sečnje, temveč 
tudi z racionalnejšim izkoriščanjem lesne mase pri sečnji, predelavi in uporabi 
lesa, na kar bo vplivalo postopno sproščenje in usklajevanje cen lesa. Hitreje 
bo treba povečevati udeležbo listavcev v kemični predelavi, bolj izkoriščati 
slabše vrste lesa in zamenjavati les z drugimi vrstami materialov, zlasti z raz- 
nimi lesnimi ploščami, ki jih je mogoče izdelovati iz slabšega lesa in lesnih 
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odpadkov. Tudi izkoriščanje odpadnega papirja bo ob boljši organizaciji zbi- 
ranja pomemben vir surovine za oskrbo industrije. 

Poleg lednih pogozdovalnih in negovalnih del v ohranjenih naravnih 
gozdovih bodo gozdnogospodarske organizacije pospeševale tudi melioracije 
degradiranih gozdov, s čimer bo omogočena dopolnilna proizvodnja lesa na 
plantažah in nasadih hitro rastočega drevja na teh in na drugih doslej neizrab- 
ljenih površinah. V ta namen bodo gozdnogospodarske organizacije združevale 
sredstva na širših območjih ob udeležbi sredstev industrije za predelavo lesa. 
To bo zagotovilo večjo mobilnost in smotrnejšo uporabo sredstev. 

Individualno poslovno povezovanje med proizvajalci in porabniki lesne 
surovine v okviru gozdnogospodarskih območij ne bo smelo ovirati poslovnega 
povezovanja in združevanja sredstev na območju vse republike. Bolj kot trenut- 
nemu ekonomskemu interesu bi moralo povečevanje gozdnega fonda ustrezati 
dolgoročnim interesom celotnega gospodarstva, zlasti pa interesom gospodarskih 
organizacij s področja gozdarstva ter lesne in celulozne industrije. Zato bo tudi 
republika prispevala del sredstev in s tem spodbujala urejanje plantaž in na- 
sadov hitro rastočega drevja, obnovo degradiranih gozdov ter pogozdovanje 
krasa. 

Povezanost gozdarstva z industrijo in drugimi gospodarskimi področji 
zahteva dolgoročnejšo usmeritev razvoja tega gospodarskega področja. Zato 
bodo republiški organi izdelali do leta 1968 ob sodelovanju znanstvenih institucij 
in strokovnih združenj dolgoročni program razvoja gozdarstva in predelave lesa. 

Gozdnogospodarske organizacije bodo morale prilagoditi gozdnogospodarske 
načrte določilom temeljnega in republiškega zakona o gozdovih, pri čemer 
bodo upoštevale nove zahteve in možnosti za aktiviranje in razvoj proizvodnega 
potenciala gozdov, s katerimi ob sestavi dosedanjih načrtov še niso mogle 
računati. 

4. V lesni industriji se je ob povečanju proizvodnje zboljševala njena struk- 
turain dosegel visok delež izvoza. Po obsegu izvoza je ta industrija na drugem, 
po čistem deviznem učinku pa na prvem mestu med industrijskimi področji 
SR Slovenije. Vendar je razdrobljenost lesnih obratov in njihova raznovrstna 
proizvodna usmeritev zavirala hitrejšo modernizacijo poslovanja ter zmanjše- 
vala rentabilnost končne proizvodnje in njeno konkurenčno sposobnost na 
tržišču. 

Velika razdrobljenost zmogljivosti v tej industriji, neprimeren strojni park 
v večini majhnih podjetij, slabo izrabljene zmogljivosti, majhne proizvodne 
serije in nespecializirana proizvodnja ob novih zahtevah gospodarjenja ne 
omogoča racionalne uporabe surovin in delovne sile, zboljševanja kvalitete in 
znižanja proizvodnih stroškov. Majhna in razdrobljena podjetja ne morejo 
prilagajati svojega poslovanja vedno večji izvozni usmeritvi in drugim zahte- 
vam modernega tržišča ter tudi nimajo realnih možnosti za modernizacijo in 
specializacijo proizvodnje, ki je glede na izvozno usmerjenost lesne industrije 
še posebno nujna. 

5. Nadaljnji razvoj lesne industrije bo moral temeljiti na zboljševanju 
tehnoloških postopkov, specializaciji proizvodnje in dopolnitvi kapacitet za 
proizvodnjo primarnih izdelkov in materialov, predvsem raznih lesnih plošč, 
kar bo omogočalo boljše izkoriščanje zmogljivosti. Z nadaljnjim izpopolnje- 
vanjem in razvojem finalne proizvodnje, zlasti proizvodnje pohištva v optimal- 
nejših serijah ter visoko kvalitetnega pohištva po originalnih individualnih 
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načrtih, pa bo zagotovljen boljši plasma proizvodnje. Tudi sodobno oblikovanje: 
izdelkov lesne industrije postaja vedno bolj pogoj za uspešen izvoz. 

Modernizacijo proizvodnje in poslovanja, zlasti pa sodobnejši način pro- 
učevanja in nastopanja na zunanjih tržiščih bo lesna industrija lahko dosegla 
le s tesnejšim tehnološko-proizvodnim povezovanjem in delitvijo dela med 
sorodnimi podjetji. Ob tem bo mogoče nekatere neracionalne žagarske obrate 
opustiti, druge pa modernizirati in nanje preusmeriti razpoložljivo lesno 
surovino. 

Povezovanje primarnih obratov lesne industrije z naravnim surovinskim 
zaledjem bo potrebno uveljaviti z dolgoročnim poslovnim povezovanjem s pro- 
izvajalci lesne surovine v okviru gozdnogospodarskih območij. 

Modernizacija proizvodnje in poslovanja v lesni industriji bo dqlgotraj- 
nejši proces, katerega učinki se bodo le postopno uveljavljali. Zato ocenjujemo,, 
da se bo proizvodnja v lesni industriji do leta 1970 povečala približno za tretjino. 
Zaradi razvijanja specializirane finalne proizvodnje pa se bo izvoz povečal 
približno za dve tretjini. 

6. V industriji celuloze in papirja se je proizvodnja v povojnem obdobju 
povečala za okoli šestkrat in je bila zaradi velikih notranjih potreb usmerjena 
večidel na oskrbovanje domačega tržišča. V tem obdobju je bila v SR Sloveniji 
zgrajena le tovarna za roto papir, druge tovarne za proizvodnjo celuloze in 
papirja pa so bile rekonstruirane in na novo opremljene. 

Celulozna industrija je še vedno usmerjena večidel na les iglavcev. Delež 
listavcev v skupni porabi celuloznega lesa je znašal v letu 1965 le okoli 20%, 

7. Lesna bilanca ne dopušča nadaljnjega večanja predelovalnih kapacitet 
na osnovi iglavcev. Zato bo celulozna industrija v prihodnjem razdobju lahka 
povečevala proizvodnjo predvsem na podlagi večje porabe celuloznega lesa 
listavcev. Povečati bo treba tudi porabo industrijskih odpadkov, predvsem 
žamanja in starega papirja. Z boljšo organizacijo zbiranja bo mogoče povečati 
delež odpadkov v porabi surovin celulozne industrije od sedanjih 20 % na 
okoli 25 %, kar je še vedno manj kot v bolj razvitih državah. 

V teku so priprave za izpopolnitev zmogljivosti za proizvodnjo celuloze 
na podlagi večjega deleža listavcev po najsodobnejšem postopku, te naj bi začele, 
obratovati ob koncu leta 1970 — kakor tudi zmogljivosti za proizvodnjo pol- 
celuloze iz taninskih odpadkov ter nekatere druge zmogljivosti za proizvodnjo 
in predelavo papirja. S tem bo industrija celuloze in papirja povečala pro- 
izvodnjo do leta 1970 za okoli 42%, izvoz pa za okoli 180 %. Tako povečani 
izvoz bo tej dejavnosti ob spremenjenih zunanjetrgovinskih in deviznih pred- 
pisih omogočil tudi sklepanje komercialnih aranžmajev in najemanje inozem- 
skih kreditov, ki bodo ob udeležbi lastnih sredstev delovnih organizacij zago- 
tovili materialno osnovo za njeno modernizacijo. 

S tesnejšim poslovnim povezovanjem med podjetji s tega področja bo 
treba doseči večjo uskladitev med proizvodnjo vlaknin in proizvodnjo končnih 
izdelkov. 

3. Turizem 

1. Turistični promet v SR Sloveniji je v obdobju 1955-—1965 dosegel izreden 
razvoj. Skupno število prenočitev se je povečalo za 180% in je naraščalo po 
stopnji 10,5 % na leto. Posebno pomembna pa je preusmeritev na inozemski^ 
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turistični promet. Medtem ko je v letu 1955 odpadlo na inozemske turiste le 
17 % vseh prenočitev, se je njihov delež povečal v letu 1965 na 35%- 

Kljub takemu razvoju pa še vedno niso bile zadosti izrabljene prednosti, 
ki jih ima SR Slovenija glede svojega geografskega položaja in naravnih lepot. 
Večji razvoj turizma je ovirala predvsem nezadostna ponudba turističnih sto- 
ritev, ki po količini, kakovosti in izbiri ni ustrezala naraščajočemu povpra- 
ševanju. 

Velik pomen turizma za naše gospodarstvo se kaže zlasti v tem, da že 
sedaj ustvarja 10 % celotnega deviznega priliva in da kot kompleksna gospo- 
darska aktivnost spodbuja razvoj vrste gospodarskih dejavnosti. Poleg tega, da 
omogoča turističnim krajem in območjem uspešnejše urejanje njihovega gospo- 
darskega razvoja, s svojimi gospodarskimi učinki vpliva tudi na razvoj gospo» 
darstva na širšem območju. Tudi potrebe po široki vključitvi v mednarodno 
delitev dela zahtevajo, da se razvoju turizma v prihodnje posveti prioritetna 
skrb v našem gospodarstvu. 

2. SR Slovenija ima ugodne pogoje za razvoj vseh oblik turizma. Te pred- 
nosti bo možno izrabiti predvsem z boljšo izrabo že sedanjih zmogljivosti, 
z ustvarjanjem možnosti za podaljšanje sezone, z bolj povezanim razvojem 
vseh oblik turizma ter povečanjem obsega in kakovosti vseh vrst storitev. 

Hitrejši razvoj turizma bo mogoče doseči s tesnejšim povezovanjem, in 
sodelovanjem vseh dejavnosti, ki se vključujejo v turizem, s širšim združe- 
vanjem sredstev vseh gospodarskih dejavnosti, ki ustvarjajo dohodke od turi- 
stičnega prometa ter z njihovo usmeritvijo zlasti v dograjevanje sedanjih 
turističnih središč. Taka usmeritev bo omogočila večji dotok tujih turistov 
z večjo kupno močjo in omogočala tudi najemanje inozemskih posojil za investi- 
ranje v ta središča. 

Da bi zagotovili smotrno dolgoročno usmeritev v turističnem gospodarstvu, 
bodo do konca leta 1968 republiški organi v sodelovanju z drugimi organiza- 
cijami izdelali dolgoročni program razvoja turizma, ki bo moral upoštevati 
specifične pogoje in primerjalne prednosti Slovenije. Program bo moral teme- 
ljiti na načelu kompleksne graditve in zajeti poleg nastanitvenih in prometnih 
zmogljivosti tudi vso z njimi povezano infrastrukturo in druge dopolnilne 
zmogljivosti. 

3. Na vsem ozemlju SR Slovenije so raznovrstne in razprostranjene turi- 
stične privlačnosti in zanimivosti. Zato se v SR Sloveniji prepletajo razne 
oblike turizma, ki jih je možno in potrebno še veliko bolj razvijati. 

Največ možnosti za razvoj stacionarnega turizma imata dve strnjeni turi- 
stični območji, planinsko in obmorsko. 

V planinskem območju bo razvoj turizma usmerjen predvsem v ureditev 
tistih turističnih središč, ki lahko povezujejo poletno in zimsko sezono in 
dosežejo visoko stopnjo izrabe zmogljivosti. Zato bo treba v tem območju 
predvsem povečati nastanitvene zmogljivosti, nadaljevati z gradnjo vseh vrst 
žičnic, izboljšati cestne povezave ter urejati druge dopolnilne zmogljivosti. 

V obmorskem območju bi morali poleg nadaljnjega povečanja nastanitve- 
nih zmogljivosti skrbeti za urejanje naprav, ki izboljšujejo pogoje bivanja in 
vplivajo na povečanje turistične potrošnje. To je predvsem zboljšanje kakovosti 
obstoječih gostinskih zmogljivosti, ureditev kopališčnih plaž, izgradnja objektov 
za rekreacijo, razvedrilo in zabavo ter urejanje komunalnih naprav, zlasti vodo- 
vodov in kanalizacije. 

29* 
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Naslednje področje stacionarnega turizma so posamezni zdraviliški kraji, 
ki so razporejeni po vsej SR Sloveniji. Zaradi novih določil financiranja social- 
nega zavarovanja se je zmanjšal obisk zavarovancev in so se sprostile zmoglji- 
vosti, ki jih je treba vključiti v turistični promet. To bo zahtevalo popolno 
preusmeritev posameznih objektov v turizem, povečanje naporov za pridobivanje 
gostov in modernizacijo sedanjih zmogljivosti, kar bo obenem omogočilo, da se 
bolj izrabi zanimanje inozemstva za naše zdraviliške kraje. 

Za izdelavo programov razvoja posameznih turističnih območij in središč 
v skladu z regionalnimi prostorskimi programi bodo poskrbele občinske skup- 
ščine v sodelovanju z delovnimi in turističnimi družbenimi organizacijami. 
Hkrati pa bo republika s predpisi zavarovala površine, potrebne za razvoj 
turizma. 

4. Zaradi svoje lege ima Slovenija velike možnosti za razvoj tranzitnega 
turizma. Čez obmejne prehode prihaja v Jugoslavijo več kot 80% vseh turistov 
in od teh pretežni del z motornimi vozili. S turitičnega vidika je zato treba 
v okviru razpoložljivih sredstev dati prednost postopnemu urejanju cestnega 
omrežja, in sicer s priključki na inozemsko cestno omrežje in z ureditvijo cest- 
nega križa ter dostopnih cest do turističnih središč in krajev. Občinske skupščine 
naj si tudi v prihodnje prizadevajo urediti lokalne ceste v posameznih turističnih 
območjih. Vse te ceste bo treba tudi turistično opremiti, posebno pozornost 
pa posvetiti posameznim tranzitnim centrom. V večjih prehodnih središčih bo 
treba zgraditi nove gostinske zmogljivosti in objekte za rekreacijo in razvedrilo, 
da bi lahko sprejeli del številnih tranzitnih turistov. 

5. Glede na odprtost meja so čedalje večje možnosti za izletni turizem, 
ki lahko postane vir pomembne gospodarske dejavnosti. Te možnosti niso bile 
doslej zadosti izrabljene zlasti v obmejnih območjih. Zato bo treba posamezne 
izletne točke in čim večje število turističnih postojank urediti ustrezno potrebam 
izletnikov. S tem je tesno povezano povečanje deviznega priliva iz maloobmej- 
nega prometa, ki zahteva še posebej prilagoditev trgovskega in gostinskega 
omrežja celoletnemu povpraševanju, ob upoštevanju konic ob koncu tedna in 
ob praznikih. 

Republiški organi bodo pripravili predlog sistema in načina angažiranja 
inozemskih sredstev na področju turizma. 

6. Za kakovosten napredek turizma je poleg zboljšanja njegove materialne 
osnove bistvenega pomena povečanje števila strokovnih kadrov in njihovo 
nadaljnje izobraževanje. Za to bodo skrbele predvsem delovne organizacije 
v sodelovanju s strokovnimi šolami. 

7. Za boljše izrabljanje zmogljivosti in za nadaljnji razvoj turizma je izredno 
pomembna turistična propaganda. Zato je treba zagotoviti sredstva za organi- 
zirao in kontinuirano splošno turistično propagando. Za večjo učinkovitost pro- 
pagande pa bo potrebna tudi večja stalnost cen turističnih storitev. 

Pristojni republiški organi bodo v sodelovanju z gospodarsko zbornico 
izdelali predlog za ustanovitev sklada za splošno turistično propagando v 
SR Sloveniji ter za ureditev financiranja tega sklada, ki bi moarlo temeljiti 
predvsem na prispevkih vseh dejavnosti, ki so udeležene v turističnem prometu. 

8. V skladu z novim deviznim sistemom bodo turistične gospodarske orga- 
nizacije razpolagale z večjim delom ustvarjenih deviznih sredstev. Z združe- 
vanjem teh v turističnem gospodarstvu razdrobljenih sredstev in s pritegnitvijo 
investicijskih sredstev drugih gospodarskih organizacij bo mogoče najemati 
inozemske kredite za gradnjo objektov, ki zagotavljajo devizno plačilo. 
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Republiška gospodarska zbornica bo proučila možnosti za ustanovitev po- 
sebnih organizacij, ki naj bi z udeležbo sredstev članov zainteresiranih gospo- 
darskih dejavnosti in poslovnih bank bile sposobne nastopati kot investitor 
z dolgoročnim kapitalom in obenem najemati tuje kredite za obsežnejše inve- 
sticije v turizmu. 

Republika bo spodbujala razvoj turizma s tem, da bo ustvarjala ugodnejše 
pogoje za vlaganje na to področje zlasti z udeležbo pri investicijskih kreditih, 
z dodatno obrestno mero pa zagotavljala investitorjem ugodnejše pogoje za 
vračanje kreditov. 

Občine bodo spodbujale turistični razvoj s podobnimi ukrepi ter z opro- 
ščanjem obresti od poslovnega sklada. 

9. Da bi dosegli popolnejšo in raznovrstnejšo turistično ponudbo in pri- 
tegnili v ta namen sredstva občanov, bi bilo treba spodbuditi zasebno inicia- 
tivo s smotrno in enotnejšo politiko komun glede ustanavljanja, pravne varnosti 
in obdavčitve zasebnih obratov v gostinstvu, trgovini in obrti. Povečanje zmog- 
ljivosti v zasebnem gostinstvu naj bi še nadalje podpirale tudi poslovne banke 
z odobravanjem investicijskih kreditov. 

Ker veljavni zakonski predpisi omejujejo delovanje zasebnega gostinstva 
glede delovne sile in velikosti poslovnih prostorov, bodo republiški organi izde- 
lali predlog za noveliranje teh predpisov, s katerimi bi omilili te omejitve. 

10. Ob upoštevanju lastnih sredstev gospodarskih organizacij, združevanja 
sredstev, sredstev politično teritorialnih skupnosti, bančnih sredstev, inozem- 
skih kreditov ter sredstev občanov bo mogoče zagotoviti za turistične namene 
okoli 530 milijonov N din investicijskih sredstev, od tega v družbenem sektorju 
okoli 450 milijonov. S temi sredstvi bi lahko povečali do leta 1970 turistične 
zmogljivosti za okoli 10 000 ležišč ter dodatnih 10 000 sedežev, skupno s pri- 
padajočo infrastrukturo. To bo omogočilo, da bomo v letu 1970 povečali turistični 
promet tako, da bomo ustvarili 5,7 milijona turističnih prenočitev, kar je za 
okoli 40% več kot v letu 1965; od tega 3 milijone prenočitev domačih turistov 
(povečanje 15%) in 2,7 milijona prenočitev tujih turistov (povečanje 88%). 
Devizni učinek iz inozemskega turizma bo možno povečati od sedanjih 23 mili- 
jonov na več kot 70 milijonov dolarjev. 

Proizvodnja osnovnih reprodukcijskih materialov 

1. Metalurgija 

1. Zastarelost proizvodnih naprav in neugodna lokacija železarn v 
SR Sloveniji glede na surovinsko osnovo sta narekovali njihovo rekonstruk- 
cijo s preusmeritvijo proizvodnih programov na proizvodnjo kvalitetnih in 
plemenitih jekel z večjo stopnjo predelave in z uporabo najsodobnejše teh- 
nologije. Na tej osnovi se bo proizvodnja surovega železa povečala od 164 000 ton 
v letu 1965 na 400 000 ton po rekonstrukciji, surovega jekla od 500 000 na 
750 000 ton, v tem elektro jekla od 116 000 ton na 300 000 ton, celotni fizični 
obseg proizvodnje pa za okoli 80 %. Tako povečanje proizvodnje bomo dosegli 
brez bistvenega povečanja števila zaposlenih in se bo tako tudi produktivnost 
dela povečala za okoli 80%. Z uvedbo sodobne tehnologije se bo zmanjšala 
tudi poraba koksa na tono surovega železa od 1000 kg na 700 kg, poraba elektro- 
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energije se bo pri elektro jeklu zmanjšala od 800 kWh na 650 kWh na tono, 
izplen valjanih izdelkov pa se bo povečal od 75 % na 80 %. S tem se bo eko- 
nomičnost proizvodnje povzpela na evropsko raven, s čimer bo zagotovljen 
nadaljnji obstoj železarn, ki bi bil sicer brez rekonstrukcije ogrožen. 

Pogoj za razvoj železarn bo zlasti njihova konkurenčna sposobnost, ki jo 
bodo mogle doseči ne samo z rekonstrukcijami, temveč tudi s skrbno izbiro 
proizvodnega programa, z visoko kvaliteto in stopnjo finalizacije ter z visoko 
produktivnostjo na osnovi specializacije proizvodnje. K temu bo pripomogla 
tudi še večja uskladitev proizvodnih programov med slovenskimi železarnami. 
Da bo ta proces hitrejši in uspešnejši, se bodo morale železarne močneje 
medsebojno povezati, da bi s tem ustvarile možnosti za enoten program pro- 
izvodnje in koordinacije pri vključevanju v mednarodno menjavo, ker bodo 
nove kapacitete za kvalitetna in plemenita jekla močno presegle potrebe do- 
mačega tržišča. Ocenjujemo, da se bo izvoz visoko kvalitetnih jekel glede na 
predvideno proizvodnjo povečal do leta 1970 za okoli trikrat. 

Poseben problem je istočasna rekonstrukcija vseh treh železarn, ki je v teku 
in ki zahteva velika sredstva, zato je potrebno tesnejše sodelovanje vseh žele- 
zarn in večja koncentracija njihovih sredstev, da bi se tako zagotovilo smotrno 
financiranje gradnje in čimhitrejša aktivizacija zmogljivosti, ki so v gradnji. 

2. Rude barvastih kovin, ki se izkoriščajo v SR Sloveniji tako svin- 
čeno-cinkove v Mežici kot živosrebrne v Idriji — spadajo po vsebini čiste kovine 
v rudi med siromašnejše, vendar je napredek v tehnologiji omogočil, da je 
njihova predelava še vedno rentabilna. Sedanje visoke cene na svetovnem 
tržišču omogočajo rudnikom in topilnicam tudi ustvarjanje ustrezne akumula- 
cije za hitrejšo mehanizacijo in intenzivnejše raziskave rudnih zalog ter za 
odpiranje rudišč z bogatejšo rudo. 

Vidne rezerve svinčeno-cinkove rude v Mežici, ki jih odkrivajo sproti 
z normalnimi sledilnimi deli, zadostujejo komaj za nekaj let. To narekuje 
potrebo po intenzivnejših geoloških raziskavah na tem območju. 

Z modernizacijo procesa destilacije in z graditvijo sodobne rafinerije 
v Cinkarni Celje, ki omogoča pridobivanje zelo čistega cinka in kadmija, 
se bo rentabilnost pridobivanja čistega cinka znatno povečala. 

V rudniku živega srebra v Idriji je bilo odkrito novo rudišče z bogatejšo 
rudo. Na tej osnovi bo mogoče, ko bo rudišče urejeno, povečati letno proizvodnjo 
živega srebra od sedanjih 560 ton na 600 do 650 ton. 

V proizvodnji glinice v Kidričevem je bil moderniziran tehnološki proces, 
hkrati pa so se povečale zmogljivosti na 90 000 ton. Te zmogljivosti je mogoče 
po že izdelanih projektih še nadalje povečevati do okoli 140 000 ton, kar bi 
pomenilo njihov optimalnejši obseg. Medtem ko bo predvidoma do leta 1970 
gradnja zmogljivosti za proizvodnjo glinice zaključena, se kapacitete za elektron 
lizo aluminija zaradi nezagotovljene električne energije še ne bodo mogle 
prilagoditi proizvodnji glinice, v načrtu pa je zgraditev novih naprav za pre- 
delavo aluminija. V Impolu v Slovenski Bistrici pa bo dovršena nova valjarna 
za aluminijsko pločevino. 

3. Zastarelost sedanjih kapacitet in naraščajoča potrošnja zahtevata, da 
se obnovijo in povečajo zmogljivosti industrije nepregornega ma- 
teriala. Poleg tega se pospešeno proučuje tudi umestnost zgraditve novih 
kapacitet za proizvodnjo sinterdolomita, ki je zlasti pomemben za oskrbo že- 
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lezarn. V zvezi s tem se podrobneje raziskuje surovinska osnova ter ugotavlja 
najprimernejša lokacija. 

Pri financiranju gradnje novih zmogljivosti za proizvodnjo nepregornega 
materiala se bodo morale poleg poslovnih bank angažirati predvsem neposredno 
zainteresirane delovne organizacije. 

2. Kemična industrija 

Kemično industrijo SR Slovenijo označuje pretežno predelovalna smer 
proizvodnje, zlasti organska, z močno odvisnostjo od uvoženih materialov, ter 
razmeroma šibka bazna industrija, ki je skoro v celoti anorganska. 

Intenzivnejši razvoj kemične, zlasti bazne industrije v prihodnjem obdobju 
narekujejo nujnost ustvarjanja boljše osnove za razvoj nadaljnje predelave 
v okviru same kemične industrije, potrebe izboljšanja oskrbe drugih industrij- 
skih panog v SR Sloveniji, zlasti tekstilne, lesne in usnjarske industrije ter 
kmetijstva, kakor tudi potrebe razširitve sedanjih zmogljivosti na njihov opti- 
malni obseg zaradi ekonomičnejše proizvodnje ter izkoriščanja naravnih mož- 
nosti. V razvoju kemične industrije je zato potrebno dati močnejši poudarek 
gradnji zmogljivosti bazne industrije in tiste proizvodnje, ki ima bazni značaj 
za druga gospodarska področja, zlasti elektrotermije v Rušah, žveplene kisline 
z anorganskimi pigmenti (titanovo belilo) in umetnimi gnojili (koncentrirani 
fosfati in kompleksna gnojila), sintetičnih vlaken (poliamidnih in poliestrnih) 
in drugih anorganskih in organskih osnovnih kemikalij (boraks, metanol, umetne 
smole) ter farmacevtskih surovin. Vzporedno se bo naprej razvijala tudi pro- 
izvodnja predelovalne industrije in končniih izdelkov, predvsem z rekonstrukcijo 
sedanjih zmogljivosti, z uvajanjem sodobnejše tehnologije, avtomatizacije in 
boljšega asortimenta izdelkov. 

Za uspešen razvoj in napredek kemične industrije je neizogibna zahteva 
močnejše angažiranje visoko kvalificiranih kadrov in intenzivnejša raziskovalna 
dejavnost. Potrebno bi bilo večje sodelovanje med industrijskimi podjetji in 
znanstveno-raziskovalnimi inštituti. 

Ocenjujemo, da se bo v kemični industriji obseg proizvodnje v obdobju do 
leta 1970 povečal za okoli 80 %. 

Za nakazni razvoj bi bila potrebna vlaganja predvsem v bazno industrijo, 
kjer je mogoče za večje objekte angažirati inozemske dolgoročne kredite. Pri 
investicijah bodo morali sodelovati tudi osnovni potrošniki novih proizvodov 
bazne kemije. S tem bo zagotovljena kontinuiteta nadaljnjega intenzivnega 
povečanja proizvodnje v kemični industriji tudi po letu 1970. 

Večja akumulativnost kemično-predelovalne industrije v primerjavi z bazno 
kemično industrijo omogoča tej zvrsti večje oblikovanje sredstev, kot jih 
potrebuje za svojo modernizacijo. Ta sredstva bo zato mogoče uporabiti tudi 
za razširitev proizvodnega programa na proizvodnjo surovin, kot npr. v tovarnah 
zdravil za razvoj farmacevtskih surovin, ali pa za sofinanciranje podjetij bazne 
industrije. 

Gospodarska zbornica SR Slovenije in strokovna združenja bodo pripra- 
vili dolgoročnejši koncept in program tako glede nadaljnjih možnosti za vklju- 
čevanje kemične industrije SR Slovenije v sodobno in perspektivno področje 
petrokemije kot tudi za boljše izkoriščanje in višje faze predelave razpoložljivih 
domačih surovin in proizvodov ter odpadnih snovi. 
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Predelovalna industrija 

1. Kovinska industrija in elektroindustrija 

1. Dosedanji nagli razvoj kovinske industrije, katere proizvodnja je do- 
segla že četrtino industrijske proizvodnje SR Slovenije, je predvsem odraz 
intenzivnega vlaganja v celotno gospodarstvo; vlaganje je povzročilo močno 
povpraševanje po investicijski opremi s področja strojegradnje in motorne 
industrije ter raznem kovinskem reprodukcijskem materialu. Hkrati je na po- 
večanje proizvodnje kovinskih izdelkov za široko potrošnjo vplivala tudi po- 
večana kupna moč prebivalstva. Značilno pri tem vzponu je, da so se v strukturi 
kovinske industrije najbolj povečale proizvodne zmogljivosti končnih izdelkov, 
najmanj pa zmogljivosti za proizvodnjo polizdelkov in v nezadostnem obsegu 
tudi zmogljivosti kooperantskih dejavnosti. Zaostajala je tudi glede osvajanja 
sodobnega asortimenta izdelkov. Zastarelost strojnega parka, neprimerne serije 
proizvodov in konstrukcije z neracionalno izrabo materiala ter v splošnem 
slabo izkoriščene proizvodnje zmogljivosti pa so podraževale proizvodnjo. Mimo 
tega pa je hitri razvoj kovinske industrije temeljil predvsem na ekstenzivnem 
zaposlovanju delovne sile. 

2. Zahteve po uspešnejšem gospodarjenju po uvedbi reforme bodo eksten- 
zivno večanje zmogljivosti zavrle, pospeševale pa intenziviranje proizvodnje. 
Glede na to bo kovinska industrija v obdobju postopnega vključevanja v med- 
narodno delitev dela vse bolj prevzemala sodobne tendence razvoja, tehniko in 
tehnologijo. V prizadevanju za čim ugodnejši plasma proizvodov se bodo 
morali usmerjati dolgoročni plani, zlasti v strojegradnji, na proizvodnjo specia- 
liziranih strojev, naprav in agregatov. Potreba po vključevanju v mednarodno 
menjavo zahteva tudi velikoserijsko proizvodnjo do sedaj premalo razvitih in 
zato tudi na domačem trgu predragih standardnih elementov in izdelkov za 
vgrajevanje. 

3. V SR Sloveniji prevladuje v motorni industriji proizvodnja gospodarskih 
vozil, med katerimi so najpomembnejši izdelek tovornjaki. Zaradi velikega 
povpraševanja in ker je nujno uvesti večje in rentabilnejše serije, bi morala 
v prihodnje njihova proizvodnja hitreje naraščati. Pri tem bodo morali tesneje 
sodelovati proizvajalci končnih izdelkov v okviru vse države in urediti kom- 
pleksne in dolgoročne odnose s kooperanti. Uspešen razvoj ugodne kooperacije 
domačih tovarn z inozemskimi proizvajalci bo omogočil tudi nadaljnje poveče- 
vanje proizvodnje osebnih vozil. Po obsežnejših in smotrnih rekonstrukcijah, 
modernizaciji sedanjih zmogljivosti ter uvedbi večje specializacije v avtomobilski 
industriji, eni od osnovnih panog, ki jih je treba v SR Slovenji razvijati, bo 
mogoče do leta 1970 povečati proizvodnjo tovornih vozil od sedanjih 4000 letno 
na najmanj 7000, in vseh vrst potniških vozil od sedanjih 2100 na okoli 6500. 
Proizvodnja prikolic se bo povečala od 1250 na okoli 1700, mopedov pa od 
41 700 na okoli 75 000. 

4. Razvoj standardnih strojev in naprav v strojegradnji, ki oskrbuje pro- 
cesno industrijo, bo intenzivnejši od povprečnega razvoja kovinske industrije. 
Na tej osnovi bo mogoče doseči pestrejšo proizvodnjo kompletnih naprav in 
širši razmah kooperacije. Stopnjevalo se bo sodelovanje s sorodnimi proizvajalci 
in združenji strojegradnje v državi in tujini. 

V obdobju do leta 1970 se bo glede na potrebe tržišča in možnosti proizvodnje 
pri sedanjih proizvodnih in razvojno-konstrukcijskih zmogljivostih predvidoma 
povečala proizvodnja nekaterih pomembnejših izdelkov strojegradnje takole: 
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Indeks 
1970 
1965 

Sredstva za transport blaga in materiala 
Pločevinaste in železne konstrukcije . . 
Vodne turbine z opremo   
Oprema za rudarstvo  
Stroji za gradbeništvo    
Viličarji in avto dvigala  

5. Skladno s predvidenim razvojem strojegradnje in motorne industrije se 
bodo povečale zmogljivosti za jekleno in kvalitetno strojno ter motorno litino 
in modernizirale tudi druge livarne sive litine. S povečanjem zmogljivosti ozi- 
roma modernizacije bo mogoče doseči povečanje proizvodnje jeklenih odlitkov 
za okoli 15 %, odlitkov sive in temprane litine za okoli 40 % in odlitkov bar- 
vastih kovin za 80—90 °/0- 

6. Glede na povečanje življenjske ravni prebivalstva se bo povečala pro- 
izvodnja blaga za široko potrošnjo. Hitreje bo sledil razvoj gospodinjske opreme 
in pribora sodobnemu asortimentu, pri čemer bo večje uvajanje plina v gospo- 
dinjstvu zahtevalo osvajanje tudi novih izdelkov. Boljši položaj individualnih 
kmetijskih proizvajalcev bo omogočil večji razvoj proizvodnje drobne mehani- 
zacije, strojev in orodja za kmetijstvo. 

Zaradi dosedanjih nezadostnih zmogljivosti orodjarn, kar pogosto zavira 
hitrejši razvoj predelovalne industrije, zlasti pa hitrejšo razširitev asortimenta 
izdelkov in njihovo prilagajanje tržišču, bo treba kapacitete orodjarn s skupno 
akcijo zainteresiranih podjetij povečati. Najsmotrneje bo to mogoče doseči z ure- 
ditvijo večjih orodjarn v okviru nekaterih važnejših podjetij, ki bodo služile 
tudi drugim delovnim organizacijam predelovalne industrije na širšem območju. 

Za uspešen razvoj kovinske industrije bo še posebno pomembno vključe- 
vanje ustvarjalnih kadrov v proizvodnjo, intenzivno izkoriščanje izsledkov raz- 
iskovalnega in industrijsko razvojnega dela, zlasti pa organizacija ustreznih 
konstrukcijskih oddelkov ob tesnejšem sodelovanju med podjetji. Raziskave se 
bodo morale usmerjati zlasti v študij sodobne tehnologije, notranjega trans- 
porta, izpopolnjevanje hidravličnih strojev, sodobnih lahkih konstrukcij in 
tehnike varjenja ter v osvajanje proizvodnje naprav za procesno industrijo. 

7. V minulih desetih letih se je med vsemi industrijskimi panogami naj- 
hitreje razvijala elektroindustrija, katere proizvodnja se je v tem obdobju 
povečala za šest in polkrat. Vzrok za tako hitro naraščanje proizvodnje 
je njena nizka izhodiščna raven in veliko povpraševanje po njenih izdelkih na 
domačem trgu. Pretežna usmerjenost na prodajo na nezahtevnem domačem 
tržišču pa je povzročila vrsto problemov, ki so začeli zavirati nadaljnji razvoj 
elektroindustrije. Tako hitremu razvoju namreč nista mogla slediti niti orga- 
nizacija proizvodnje niti delo konstrukcijskih in razvojnih birojev. Hkrati je 
usmeritev proizvodnje pretežno na domači trg ob sistemu povezave uvoza 
z izvozom tako zaostrila problem redne oskrbe z uvoznim materialom, da je 
bistveno upadla dinamika naraščanja proizvodnje, čeprav bi razpoložljive kapa- 
citete in možnosti prodaje omogočale njeno hitrejše povečevanje. 

8. V obdobju do leta 1970 se bodo zato podjetja v elektroindustriji pred- 
vsem konsolidirala v smeri organizacijske učvrstitve in oblikovanja potrebnih 
sredstev za nadaljnji razvoj in specializirala bodo proizvodnjo v državnem 
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merilu. Glede na to bo elektroindustrija preusmerila in ustalila proizvodne 
programe, izboljšala konstrukcijo izdelkov in racionalizirala tehnološke procese, 
zamenjala zastarelo opremo s sodobnimi visoko produktivnimi stroji ter tako 
dosegla smotrnejšo uporabo in izkoriščanje materiala. To ji bo tudi omogočilo 
uspešnejše vključevanje v mednarodno menjavo, ki je za nadaljnji razvoj te 
panoge eden osnovnih pogojev. Glede na potrebno konsolidacijo podjetij je 
treba v naslednjih letih računati v primerjavi z dosedanjim razvojem proizvod- 
nje z nekoliko bolj umirjeno dinamiko njenega naraščanja. Ob racionalni 
kooperaciji z domačimi in tujimi proizvajalci pa bo mogoče izvoz potrojiti. 

V proizvodnji bo glede na njeno rentabilnost dan poudarek razvoju šibko- 
točne veje, zlasti elektroniki. Za njen uspešen razvoj bo potrebno pospešiti 
raziskovalno delo, ki je za napredek te dejavnosti odločilnega pomena. 

Jakotočna industrija se bo angažirala na področju prenosa energije, izde- 
lave malih elektromotorjev, električne opreme za motorna vozila, raznega 
instalacijskega materiala in svetlobnih armatur ter električnih aparatov za 
gostinstvo in gospodinjstvo. 

2. Tekstilna, usnjarska in gumarska industrija 

1. Zastarelost in izrabljenost strojne opreme sta v vsem povojnem obdobju 
narekovali tekstilni, usnjarski in gumarski industriji zlasti modernizacijo stroj- 
nih naprav, kar je omogočalo tudi postopno zboljševanje kvalitete izdelkov 
ter uporabo sodobnejših sintetičnih snovi. Nove zmogljivosti so bile zgrajene 
v tekstilni industriji v glavnem le v volnarskem sektorju in konfekciji, v gumar- 
ski industriji pa je bila izvedena obsežna rekonstrukcija z znatnim povečanjem 
proizvodnje pnevmatik in izgraditvijo novih kapacitet za tehnično blago. 

2. Tekstilna industrija se bo morala v prihodnjem obdobju še naprej mo- 
dernizirati, da bi se tako omogočila pestrejša proizvodnja z bogatejšim sodobnim 
asortimentom izdelkov in hitrejše prilagajanje naraščajočim potrebam tržišča 
po kvalitetnem blagu. Taka usmeritev bo omogočila tudi povečanje osebnih 
dohodkov na raven drugih industrijskih panog in s tem večjo stalnost zapo- 
slenih. Osnova za tak razvoj bo tudi močna tradicija te dejavnosti v SR Slo- 
veniji ob izkušenih strokovnih kadrih. 

V prihodnjem obdobju se bo nadaljevala zamenjava izrabljenih in zastarelih 
strojev, modernizirali se bodo tehnološki procesi v proizvodnji, zlasti v opleme- 
nitilnicah, ter se avtomatizirale predvsem tkalnice. 

Da bi izboljšale kvaliteto izdelkov, bodo delovne organizacije pospeševale 
proizvodno sodelovanje in uvajale specializacijo proizvodnje v posameznih 
podjetjih, kar bo še zlasti pomembno za podjetja volnarske, trikotažne in kon- 
fekcijske industrije. 

Sedanje zmogljivosti v konfekciji, predelavi sintetike ter v proizvodnji 
pletenin zaostajajo za potrebami domačega tržišča in možnostmi izvoza. Zato 
se bodo še nadalje povečevale, medtem ko se bodo predilnice močneje usmerile 
v proizvodnjo česane preje, tkalnice pa pospeševale proizvodno finejših tkanin 
z višjo stopnjo oplemenitenja. Izgradila se bo tudi sortirnica in pralnica za 
volno. Del razpoložljivih sredstev pa bi lahko zainteresirana podjetja vložila 
v gradnjo kapacitet za proizvodnjo reprodukcijskega materiala, zlasti sintetičnih 
vlaken. 

Pri taki razvojni usmeritvi se bo ob modernizaciji proizvajalnih naprav 
fizični obseg proizvodnje tekstilne industrije do leta 1970 povečal za okoli eno 
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četrtino, izvoz pa bo mogoče povečati za okoli 80 %, tako da bi tekstilna indu- 
strija leta 1970 izvozila že okoli 20% celotne proizvodnje. 

3. Osnovni problem, ki je spremljal usnjarsko industrijo v zadnjih nekaj 
letih, je bilo pomanjkanje domačih in uvoženih surovin ter raznih pomožnih 
materialov, kar je precej vplivalo tudi na kvaliteto in ceno izdelkov. 

V prihodnjem obdobju ni potrebno graditi novih kapacitet, ker še sedanje 
niso zadostno izkoriščene, temveč se predvideva predvsem zamenjava sedanjega 
zastarelega strojnega parka in orodja s sodobno produktivno opremo, kar bo 
omogočilo tudi izboljšati kvaliteto izdelkov. Večja produktivnost bo desežena 
zlasti z uvajanjem velikoserijske proizvodnje v večjih tovarnah, ki bodo raz- 
širile kooperacijo v proizvodnji in prodaji z manjšimi tovarnami. Usnjarska 
industrija bo morala za naprej bolj skrbeti tudi za oplemenitenje lastnih izdel- 
kov ter za smotrnejšo uporabo in predelavo odpadkov. Hitreje se bo razvijala 
tudi proizvodnja tehnične in oblačilne konfekcije, po kateri je vedno večje 
povpraševanje doma in v tujini. 

Navedena proizvodna usmeritev bo omogočila tudi v usnjarski in obutveni 
industriji še nadaljnje zmerno povečevanje proizvodnje ter za okoli 80% večji 
izvoz. 

4. Značilnost proizvodnje gumijastih izdelkov v SR Sloveniji, kot tudi 
v vsej državi, je v izredno širokem asortimentu, kar zmanjšuje možnosti za 
racionalno izkoriščanje zmogljivosti in ekonomičnejše poslovanje. 

Da bi dosegle optimalne serije v proizvodnji, so tri tovarne v državi izdelale 
skupen program specializacije proizvodnje, v katerega se že vključuje tudi 
sedanja modernizacija v tovarni »Sava« v Kranju. Program specializacije temelji 
na zoženju asortimenta in na povečanju proizvodnih serij. V tem okviru se bo 
tovarna »Sava« usmerila pretežno na proizvodnjo pnevmatik, ki se bo po 
izgraditvi novega obrata trikratno povečala, medtem ko se bo proizvodnja 
tehničnega blaga skoro podvojila. Pri taki proizvodnji bo mogoče povečati izvoz 
za blizu 300 %, kar bo z druge strani omogočilo rednejšo oskrbo s surovinami. 

3. Grafična industrija 

Okoliščine in možnosti dela v okviru majhne etnične skupnosti so vplivale 
na razvoj majhnih kapacitet in lokalni značaj grafične industrije. Zato v 
SR Sloveniji tudi ni prišlo do koncentracije podjetij v večjem obsegu, do po- 
membnejše integracije in kooperacije ter do sodobne organizacije dela. Vlaganja 
so bila usmerjena predvsem v zamenjavo zastarele opreme, ne pa tudi za 
specializacijo proizvodnje. 

V prihodnje bodo morala podjetja grafične industrije izvajati takšno inve- 
sticijsko politiko, ki bo upoštevala specializacijo in namensko koncentracijo 
sredstev, s čimer bo mogoče preusmeriti sedanji obrtniški in polindustrijski 
način dela v racionalnejšo in bolj ekonomično proizvodnjo po grupah proizvodov 
množičnih izdaj (časopisi, knjige, revije, merkantilni tisk, embalaža). 

Gradbeništvo in proizvodnja gradbenega materiala 

1. Velikemu povpraševanju po izvajalcih gradbenih del je gradbeništvo 
v preteklem obdobju sledilo pretežno z ekstenzivnim povečavanjem proizvodnje 
ob hkratni slabi izrabljenosti mehanizacije zaradi časovno neusklajene graditve 



460 Priloge 

med letom. Vzrok za to so bila nepravočasna naročila investitorjev, pomanjkanje 
posameznih vrst materiala in često nepravočasno zagotovljena finančna sred- 
stva. Ob tem pa je za potrebami gradbenega tržišča posebno v zadnjih letih 
zaostajala tudi proizvodnja gradbenega materiala, kar je ob nezadostnih zmog- 
ljivostih za zaključna dela dodatno oviralo potek graditev in podraževalo 
gradbeno proizvodnjo. 

2. V novih razmerah bo stabilnejše tržišče zahtevalo od gradbenih podjetij 
uvajanje sodobnejše graditve ob uporabi sodobne tehnologije pri industrijskih, 
nizkih in stanovanjskih gradnjah. Obenem z višjo stopnjo mehanizacije in njeno 
boljšo izrabo bodo morala gradbena podjetja uvajati tudi sodobno organizacijo 
dela, ki je eden osnovnih pogojev za večjo ekonomičnost gradbene proizvodnje. 
Prav tako bo moralo gradbeništvo skrbeti za povečanje zmogljivosti lastnih in 
specializiranih obratov za zaključna dela, ki so bila doslej eden izmed razlogov 
za dolge roke graditve, kar je nujno povzročalo tudi velike podražitve. 

Gradbena podjetja se bodo morala usmerjati na industrijski način graditve 
ter na prevzemanje del od projektiranja objektov do izvedbe. To bo posebno 
nujno v stanovanjski gradnji, kjer so tudi največje možnosti za širše uvajanje 
standardov in tipskih projektov. Tako usmeritev v stanovanjski gradnji bo 
narekovalo nove oblike financiranja stanovanj in preusmeritev povpraševanja 
predvsem na cenena stanovanja. 

Industrijski način graditve bo zahteval nenehno iskanje možnosti za uva- 
janje novih materialov in konstrukcij. V te raziskave se bodo morali vključiti 
zlasti razvojni oddelki večjih gradbenih podjetij in raziskovalne institucije. 

Za uspešno izvajanje industrijske stanovanjske graditve bodo morale občine 
pospešiti izdelavo urbanističnih projektov, kar bi omogočilo gradnjo na velikih 
kompleksih. 

Gradbena podjetja bodo morala s širšim uvajanjem tipskih projektov 
omogočiti racionalnejšo in s tem cenejšo stanovanjsko gradnjo. To bo posebej 
pomembno pri graditvi stanovanj za trg, ker bo le tako mogoče zagotoviti 
kontinuirano graditev. 

Ob bolj umirjeni investicijski potrošnji in močnejšem uveljavljanju eko- 
nomskih zakonitosti na gradbenem tržišču se bo še bolj povečala pomembnost 
specializacije po posameznih vrstah graditve. 

Poleg tega je nujen pogoj za racionalnejše in ekonomičnejše poslovanje 
gradbenih podjetij visoko razvita tehnološka kooperacija, zasnovana na skup- 
nih proizvodnih interesih, kooperacija, ki bo omogočila tudi smotrnejša vlaga- 
nja za nadaljnje izboljšanje tehnične opremljenosti. Take oblike skupnega na- 
stopanja gradbenih podjetij pa bodo izločile tudi neekonomičen način gradnje 
velikega števila manjših gradbenih podjetij. 

V novih razmerah bo nujno, da se predvsem večja gradbena podjetja v 
širšem obsegu vključijo v mednarodno tržišče z vsemi oblikami projektantskih 
in gradbenih storitev, zlasti z inženiringom, ker jim bo le taka usmeritev omo- 
gočila popolnejše izrabljanje zmogljivosti. Da bi dosegla večjo rentabilnost po- 
slovanja v tujini, pa bo nujno razviti tudi strokovno raziskavo tržišč. 

Pomembno vlogo pri organizaciji izvoza gradbenih storitev bi morala imeti 
Gospodarska zbornica SR Slovenije in združenja, ki naj bi povezovala grad- 
bena in proizvodna podjetja ter zunanjetrgovinske organizacije in poslovne 
banke pri nastopih na zunanjih tržiščih. 

Zastarela in nepopolna zakonodaja na področju urejanja tehničnih in dru- 
gih normativov ter standardov ovira hitrejše uveljavljanje ekonomičnejše gra- 
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ditve. Zato bodo republiški organi sodelovali s predlogi pri izpopolnjevanju 
zvezne zakonodaje ter pripravili predloge predpisov, ki so v pristojnosti re- 
publike. 

3. V minulem obdobju je reden potek graditev venomer oviralo zaostaja- 
nje kapacitet industrije gradbenega materiala za povpraševanjem. Nesorazmerje 
med povpraševanjem in ponudbo gradbenega material pa je vplivalo tudi na 
povečanje stroškov. 

4. Glede na to, da sodobna gradbena tehnika zahteva proizvodnjo širokega 
asortimenta in visoko kvaliteto gradbenih materialov, bo potrebno poleg pro- 
izvodnje klasičnih materialov povečati predvsem proizvodnjo novih gradbenih 
materialov in elementov in lahkih betonov z uporabo elektrofiltrskega pepela, 
ekspandirane gline in penjene žlindre ter proizvodnjo cementa, ki ga najbolj 
primanjkuje. 

Za povečanje proizvodnje cementa ima SR Slovenija ugodne možnosti. 
Zato bo mogoče sedanji kritični položaj v preskrbi s tem materialom odpraviti 
z rekonstrukcijo sedanjih cementarn. Za povečanje proizvodnje cementa bo 
federacija prispevala pri financiranju izgrajevanja cementa industrije 20 % 
udeležbo k investicijam. 

Pri rekonstrukciji industrije gradbenega materiala za proizvodnjo novih 
gradbenih elementov in materialov bodo morali sodelovati tudi gradbena pod- 
jetja kot neposredni koristniki in podjetja industrije gradbenega materiala. 

Prometne dejavnosti 

1. Za vse povojno obdobje sta značilna močna rast obsega vseh prometnih 
storitev in razvoj novih prometnih dejavnosti v SR Sloveniji, kot so: javni 
cestni promet, pomorski in letalski promet ter luška dejavnost. Vložena sred- 
stva so bila učinkovita predvsem v novih prometnih dejavnostih in na področju 
ptt prometa, medtem ko sicer znatna vlaganja na področju železnice in cest- 
nega omrežja zaradi velikega obsega zastarelih in izrabljenih osnovnih sredstev 
še niso dala zadovoljivih učinkov. 

Tarifni sistem je omogočil reproduktivno sposobnost predvsem javnemu 
cestnemu prometu ter luški in ptt dejavnosti, medtem ko sta zastarela tarifna 
politika in naraščanje obratovalnih stroškov pri zastarelih in obrabljenih sred- 
stvih zavirala obnavljanje in modernizacijo železnice ter povzročila sedanjo 
splošno zastarelost njenih osnovnih sredstev. Podobno je stanje cestnega omrežja, 
kjer višina vlaganj ne zadošča za zboljšanje razmer, ki jih povzročata narašča- 
nje cestnega prometa in obremenitev vozišč. 

2. Predvideno povečanje proizvodnje in menjave blaga, tranzitnih pre- 
vozov in rast turizma nakazujejo, da se bo povečal obseg vseh prometnih sto- 
ritev v obdobju 1966—1970 za okoli 50 %. Pri tem bi se povečali v tem obdobju 
železniški prevozi za 26 %, pomorski za 46 %, luška dejavnost za 150 %, javni 
cestni promet za 85% ter ptt dejavnost za okoli 60'%. Predvideno povečanje 
železniških prevozov, predvsem tranzitnih, je zasnovano tudi na razvoju kopr- 
ske luke, ki bo ob koncu leta 1967 z novo železniško progo povezana z zaledjem. 

3. Nadaljnje etapno zboljševanje sistema železniških tarif na celotnem 
jugoslovanskem železniškem omrežju z upoštevanjem nižjih stroškov prevoza 
na dolgih relacijah in na moderniziranih magistralah ter nadaljnje uveljavlja- 
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nje komercialnih popustov pri večjih in trajnejših prevozih bo v prihodnje ena 
izmed pomembnih osnov za povečanje železniškega prometa. 

Potreba po boljši povezavi vse države s tržišči zahodne in srednje Evrope 
in predvideno povečanje tranzitnega prometa v smeri proti jadranskim prista- 
niščem bosta zahtevala predvsem povečanje zmogljivosti in izboljšanje kvalitete 
prevozov na glavnih železniških progah ter zboljšanje razmer na glavnih cestah 
SR Slovenije. Zato bo poglavitna naloga na področju prometa zboljšati stanje 
glavnega železniškega in cestnega omrežja SR Slovenije. 

Poudarjeno uveljavljanje ekonomskih faktorjev v gospodarjenju promet- 
nih organizacij bo v prihodnje zahtevalo sodobnejšo in smotrnejšo organizacijo 
prometa. K boljšemu izkoriščanju prometnih zmogljivosti bo dovedla smotrnejša 
delitev prevoza med železniškim in cestnim transportom. Zato bo potrebno 
ustvariti osnovo za izenačevanje pogojev gospodarjenja med navedenimi trans- 
portnimi panogami predvsem z uveljavljanjem realnejših prispevkov cestnih 
transportnih podjetij za vzdrževanje cestnega omrežja. Pri tem bo pomembno 
tudi usklajevanje dopustne obremenitve cest z nosilnostjo cestišč. Tako se bodo 
usmerjali težji in množični prevozi, zlasti na dolgih relacijah, pretežno na 
železnico, pri podaljšanju železniškega prevoza po cesti pa na cestne prevoznike 
v kooperaciji z železnico. 

Pri uresničevanju tesnejšega poslovnega sodelovanja med prometom in 
celotnim gospodarstvom, kakor tudi med različnimi prometnimi panogami bo 
morala imeti pomembnejšo vlogo tudi gospodarska zbornica. 

4. K izboljšanju poslovanja na področju prometa v prihodnjem obdobju 
bodo prispevali modernizacija in rekonstrukcija prometnega omrežja in trans- 
portnih zmogljivosti ter nadaljnje uvajanje mehanizacije in avtomatizacije. 

Elektrifikacija in modernizacija glavne železniške proge Ljubljana—Dobova, 
sistematično vgrajevanje močnejšega gornjega ustroja na glavnih prograh, mo- 
dernizacija vleke in varnostnih naprav bo vplivalo, ob povečanem obsegu bla- 
govnih prevozov po vključitvi koprske proge, na povečanje produktivnosti in 
znižanje stroškov poslovanja; to bo postopoma zboljšalo akumulativnost in 
reproduktivno sposobnost železnice. Predvideno povečanje prevoznih storitev 
do leta 1970 za okoli 26 % ob hkratnem znižanju števila zaposlenih za okoli 6 % 
nakazuje povečanje produktivnosti na železnici za okoli 33%. 

Razvoj pomorstva in letalstva, ki sta usmerjena predvsem na zunanje 
tržišče, je pomemben predvsem kot vir neblagovnega deviznega priliva. Za- 
menjava in modernizacija ladij in letal se bo vršila v prihodnjem obdobju 
predvsem v okviru možnosti zadolževanja v tujini. 

Luka Koper bo postopoma širila svoje zmogljivosti z lastnimi in združe- 
nimi sredstvi neposrednih interesentov ter sproti izkoriščala nove naprave, 
tako da bo do leta 1970 približno potrojila obseg dejavnosti iz leta 1965. Pri 
tem bo blizu tretjina dejavnosti tranzitnega značaja. Tako se bo ob predvide- 
nem zvečanju števila zaposlenih za okoli 45 % povečala produktivnost luške 
dejavnosti za okoli 100 %. 

Razvoj gospodarstva, življenjske ravni in turizma narekuje še nadaljnje 
širjenje in modernizacijo ptt dejavnosti. Pospešeno opremljanje že vgrajenih 
mednarodnih koaksialnih tt kablov bo omogočilo že v prvih letih prihodnjega 
obdobja pomembno povečanje mednarodnega tranzitnega tt prometa, kar bo 
vplivalo na povečanje akumulativnosti na področju ptt dejavnosti. Do leta 1970 
bo izvedena v SR Sloveniji popolna avtomatizacija telefonije in telegrafije ter 
urejena dnevna dostava pošte v vseh naseljih. 
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Ob predvidenem razvoju vsega gospodarstva in povečanju življenjske ravni 
se bosta javni cestni in mestni promet še nadalje razvijala. Vendar bodo večje 
obveznosti do cestnega omrežja zahtevale določene spremembe v strukturi 
tovornega voznega parka v korist lažjih vozil, kar bo tudi vplivalo na delno 
znižanje dinamike rasti pri obsegu cestnih blagovnih prevozov. Z naraščanjem 
motorizacije se bodo še povečale potrebe po razširitvi in zboljšanju zmogljivosti 
avtomehaničnih delavnic, zaradi večjega prometa pa bo potrebna tudi večja 
skrb za ureditev izogibališč in parkirnih prostorov. 

5. Močno naraščanje prometne obremenitve cest bo zahtevalo povečane 
napore za redno osnovno in investicijsko vzdrževanje, za sprotne sanacije zim- 
skih poškodb, za tekočo obnovo ter ojačenje vozišč kakor tudi razširitev po- 
membnih obmejnih prehodov in najbolj obremenjenih križišč. 

Republiški organi si bodo prizadevali v sodelovanju s federacijo za uveljav- 
ljanje takega sistema financiranja, ki bo zagotavljal potreben obseg in smotrno 
uporabo zbranih sredstev za vzdrževanje in modernizacijo cestnega omrežja. 
Hkrati bodo proučili tako organizacijo celotnega cestnega gospodarstva v SR 
Sloveniji, ki bo zagotavljala enotnejše in smotrnejše vzdrževanje cest. 

Spremembe v organizaciji cestnega gospodarstva in financiranju bi morale 
zagotoviti tudi večjo stimulacijo občinskih skupščin in uporabnikov cest za 
združevanje dodatnih sredstev, potrebnih za reševanje lokalnih problemov 
cestnega gospodarstva. 

Storitvene dejavnosti 
1. Trgovina 

1. Trgovina, ki zavzema v SR Sloveniji po ustvarjenem družbenem pro- 
izvodu drugo mesto takoj za industrijo, ima v procesu reprodukcije kot po- 
srednik med proizvodnjo in potrošnjo pomembno vlogo. Od njene učinkovi- 
tosti in ekonomičnosti je zelo odvisno obračanje sredstev ter kroženje blaga, 
kar je posebno pomembno za hitrejši razvoj proizvodnje in za znižanje stroškov 
gospodarstva. 

V preteklosti je trgovina zaostajala za razvojem proizvodnje, njeno delo- 
vanje pa je bilo omejeno večidel le na posredovanje blaga. 

Nerazvitost in razdrobljenost trgovskega omrežja ter pomanjkanje pro- 
dajnega in skladiščnega prostora so bili tudi vzrok za prešibko povezavo med 
proizvodnjo in potrošnjo ter za njen premajhen vpliv na razširitev trga, razvoj 
proizvodnje, zboljšanje kvalitete blaga in njegove pocenitve ter na druge či- 
nitelje, ki so pomembni za zboljšanje življenjske ravni občanov. 

2. Bistveno izboljšanje položaja trgovine po reformi, ki se izraža v večji 
akumulativnosti, bo omogočilo povečati vpliv trgovine na proizvodnjo in njen 
asortiment in to bo moralo v sproščenem delovanju tržišča postati njena osnovna 
naloga. To pa narekuje trgovini, da se v širšem obsegu uveljavi tudi kot organi- 
zator proizvodnje in pobudnik poslovnega sodelovanja na drugih področjih 
gospodarstva. Tranzitni turizem in razvit mali obmejni promet pa bosta zahte- 
vala od trgovine tudi, da se bo širje vključevala v turizem, predvsem z ustrezno 
organizacijo maloprodajne mreže na najpomembnejših turističnih točkah, kjer 
so zlasti velike potrebe po izboljšanju založenosti in asortimenta zalog. 

3. Da bo mogla trgovina zadostiti povečanemu povpraševanju na domačem 
tržiščem, se bo morala usmerjati predvsem k zboljšanju prodajnega omrežja, 
modernizaciji sedanjih in urejevanju novih sodobnih zmogljivosti. Nosilci mo- 
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dernizacije in gradnje novih sodobnih oblik prodajnih zmogljivosti pa so lahko 
samo velike in ekonomsko močne trgovinske organizacije, ki s svojim podruž- 
ničnim omrežjem pokrivajo širša območja. Razširitev prodajnega omrežja na 
širša področja bo hkrati prispevala k odpiranju trga in onemogočanju mono- 
političnih teženj posameznih podjetij. 

Glede na to, da koristi potrošnikov zahtevajo koncentracijo blaga za široko 
potrošnjo vsakodnevne porabe v večjih prodajnih prostorih, ki so prilagojeni 
njegovemu asortimentu, bodo morale trgovinske delovne organizacije svojo in- 
vesticijsko politiko usmerjati k ustanavljanju velikih samopostrežnic oziroma 
blagovnic v večjih središčih. Na moderne oblike prodajaln s širokim dopolnil- 
nim asortimentom se bodo morale močneje usmeriti tudi prodajalne proizvajal- 
cev. Take oblike trgovine bodo zahtevale tudi organizacijo sodobnih servisnih 
obratov za vzdrževanje proizvodov trajnejše uporabe, kar postaja sestavni 
del sodobne prodaje. 

Težnja potrošnikov po čimbližji nabavi blaga pa bo tudi v prihodnje zahte- 
vala razen koncentrirane ponudbe blaga za široko potrošnjo v pomembnejših 
središčih ustrezno omrežje podružničnih klasičnih prodajaln s predmeti vsa- 
kodnevne rabe v manjših krajih. Dopolnilno vlogo pri oskrbi potrošnikov naj 
bi imele majhne samostojne trgovine s pavšalnim obračunom in tudi zasebne 
trgovine, predvsem za sadje, zelenjavo in podobno. Takšne oblike trgovine je 
treba razvijati zlasti v turističnih in odročnih krajih. 

Nakazana organizacija maloprodajnega omrežja omejuje posredniško vlogo 
trgovine na debelo, katere osnovna naloga naj postane ob povečanem vplivu na 
proizvodno usmeritev v prihodnje predvsem posredovanje prodaje na širša 
tržišča ter preskrbovanje proizvajalcev z reprodukcijskim materialom in re- 
zervnimi deli. 

Na podlagi splošnih gospodarskih gibanj, predvidenega naraščanja osebne 
potrošnje ter nakazane razvojne usmeritve v trgovini je mogoče računati, da 
se bo njen promet do leta 1970 povečal za okoli 50 %. 

Da bi odpravili razprtost tržišča in onemogočili lokalni monopolizem ter 
razširili trgovsko omrežje, naj bi občinske skupščine zagotovile enake pogoje 
za gradnjo trgovskih lokalov vsem delovnim organizacijam in s tem spodbu- 
dile k ustanavljanju trgovin na svojem območju tudi organizacije, ki imajo 
svoj poslovni sedež v drugih občinah ali republikah. 

Sedanji administrativni sistem kontrole in oblikovanja cen je močna ovira 
za izpolnjevanje nakazanih nalog trgovine. Zato bo nujno nadomestiti ga v 
prihodnje z dogovori med proizvajalci in trgovinskimi organizacijami o rabatih 
in postopno v skladu s splošno politiko in režimom cen sproščati oblikovanje 
marž. 

Kljub povečani akumulativnosti bo še vedno pereče vprašanje obratnih 
sredstev. Zato je to vprašanje treba urejati z ukrepi kreditne politike, da bi 
tako omogočili proces hitrejšega in popolnejšega prenašanja zalog proizvodov 
in reprodukcijskega materiala iz proizvodnje v trgovino. 

2. Gostinstvo 

Razvoj turizma in zboljševanje življenjske ravni občanov ustvarjata go- 
stinstvu možnosti za hiter nadaljnji razvoj. 

Za izpolnjevanje nalog pri nadaljnjem hitrem naraščanju turističnega pro- 
meta in zadovoljevanju potreb prebivalstva bo moralo gostinstvo predvsem 
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poskrbeti za boljše izrabljanje sedanjih zmogljivosti z boljšo organizacijo dela 
in primerno poslovno politiko ter s kvalitetnejšimi storitvami. Obenem pa bo 
potrebno povečati nastanitvene zmogljivosti za okoli 10 000 ležišč in restavra- 
cijske zmogljivosti za okoli 10 000 sedežev. 

Pri modernizaciji sedanjih in gradnji novih gostinskih objektov morajo 
biti upoštevane zahteve sodobnega turizma in potrebe prebivalstva. Zato naj 
se hotelski objekti gradijo predvsem v večjih turističnih središčih, kjer je 
mogoče doseči boljšo izrabo zmogljivosti in na tej osnovi hitro vračanje vlo- 
ženih sredstev ter čimvečji devizni učinek. Ustrezno povečanemu povpraševanju 
bo treba povečati zmogljivosti sodobno urejenih prostorov za kampiranje ter 
poskrbeti za gostišča na izletiščih in za razširitev omrežja obratov za razvedrilo, 
posebno v turističnih središčih z dvojno sezono. 

Da bi se povečal delež gostinstva v potrošnji prebivalstva, bo potrebna 
večja usmeritev v organizacijo sodobne množične prehrane, za kar bo treba 
okrepiti sodelovanje z živilsko industrijo. Z ustrezno'poslovno politiko in boljšo 
organizacijo dela bo mogoče doseči primerne cene teh gostinskih storitev, take, 
ki bodo sprejemljive za potrošnike, kar bo obenem prispevalo k boljši izrabi 
zmogljivosti. 

Boljšo preskrbo gostinstva bo mogoče zagotoviti s tesnejšo povezavo s 
preskrbovalnimi podjetji, zlasti z živilsko industrijo in s kmetijstvom, kar je 
še posebej pomembno za preskrbo gostinstva v glavni turistični sezoni. 

Pri določanju cen svojih storitev bo moralo gostinstvo upoštevati raven 
cen gostinskih storitev na tujih turističnih tržiščih, konkurenčnost naših cen 
pa naj omogoči tudi politika občinskih skupščin pri določanju obveznosti de- 
lovnim organizacijam s področja gostinstva in turizma. 

Posebno pozornost bo treba posvetiti usposabljanju novih strokovnih de- 
lavcev in strokovnemu izpopolnjevanju zaposlenih, ker je to eden najpomemb- 
nejših pogojev za zboljšanje kvalitete storitev. 

Bolj bo treba spodbujati zasebno iniciativo v gostinstvu. Zato naj bi občine 
z davčno politiko in poslovne banke z odobritvijo kreditov spodbujale vlaga- 
nja občanov za razširitev gostinskih zmogljivosti v gostilnah, penzionskih in 
zasebnih turističnih sobah, kar bo omogočilo pestrejšo ponudbo gostinskih stori- 
tev. Pri tem je treba še posebej posvetiti pozornost razširitvi omrežja tovrstne 
gostinske dejavnosti na območjih izletnega in tranzitnega turizma ter turizma 
v malem obmejnem prometu. 

3. O b r t 

1. Razvoj obrti je v dosedanjem obdobju zaostajal za hitro naraščajočimi 
potrebami gospodarstva in prebivalstva. Na to so vplivali zlasti nezadostna in 
neredna preskrba z domačimi in uvoznimi materiali, slaba oskrba z nadomest- 
nimi deli, neenakopraven položaj pri dodeljevanju deviznih sredstev za uvoz 
sodobnih strojev in orodja. V storitveni dejavnosti pa je vplivalo tudi zastarelo 
orodje in oprema ter pomanjkanje strokovnih kadrov. 

Razvoju obrti niso posvečale potrebne pozornosti niti poslovne banke, ki 
so razpoložljiva sredstva vlagale predvsem za razvoj drugih dejavnosti. Na 
razvoj zas.ebne obrti pa je negativno vplivala tudi neustrezna davčna politika 
ter neurejena osnovna vprašanja socialnega in pokojninskega zavarovanja za- 
sebnih obrtnikov in družinskih članov. Zato se pozitivne težnje zakona o obrtnih 
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delavnicah samostojnih obrtnikov v praksi mnogokrat še niso popolnoma uve- 
ljavile. 

2. Poleg zaostajanja razvoja obrti v minulem obdobju bo nadaljnje na- « 
raščanje proizvodnje in osebne potrošnje, večja uporaba tehničnih naprav v 
gospodinjstvih, razvoj motorizacije in povečana stanovanjska graditev v pri- 
hodnje še bolj zaostrila kritično stanje v zadovoljevanju potreb po storitvah. 

3. V storitveni obrti bo treba zagotoviti zlasti povečanje zmogljivosti za 
popravila gospodinjskih tehničnih pripomočkov in motornih vozil ter za vzdrže- 
vanje stanovanj. Prizadevanja za razvoj storitvene obrti bodo morala biti 
usklajena tudi s pričakovanim povečanjem turističnega prometa in s prizade- 
vanji za povečanje potrošnje inozemskih turistov predvsem z večjo ponudbo 
raznovrstnih storitev zlasti avtoservisnih, mehaničnih in finomehaničnih ter 
kozmetično-frizerskih. 

Storitvene zmogljivosti bo mogoče povečati predvsem z organizacijo so- 
dobno opremljenih delavnic, ki bi s pravilnim združevanjem strok in z uvaja- 
njem sodobne opreme lahko zagotovile hitro in kvalitetno opravljanje storitev. 

Pri iskanju najboljših rešitev tako glede urejanja sodobne opreme kakor 
tudi glede združevanja obrtnih strok bi morali sodelovati s strokovnimi na- 
sveti strokovna združevanja in Gospodarska zbornica. 

Poleg večjih vlaganj za usposabljanje novih obratov bo potrebno zagoto- 
viti hitro povečanje storitvenih zmogljivosti predvsem z uvajanjem dveh izmen. 
To bi omogočilo bolje izrabljati sedanje zmogljivosti in povečati zaposlenost. 
Tako usmeritev bo treba uveljaviti zlasti v tistih storitvenih dejavnostih, ki 
so vezana na razvoj turizma in zadovoljevanje potreb občanov. 

Občinske skupščine bi morale v okviru ureditvenih načrtov upoštevati 
potrebe razvoja storitvenih obrti in servisov proizvodnih podjetij, da bi omogo- 
čile hitrejši razvoj te dejavnosti na svojem območju. 

Za hitrejšo vključitev in večjo rast zasebnega obrtništva na področju stori- 
tev naj bi občinske skupščine izvajale tako politiko možnosti, ki bo spodbudna 
za ustanavljanje novih delavnic zasebnih obrtnikov. 

Z izpopolnitvijo republiških predpisov pa bo omogočeno tudi širše in ugod- 
nejše vključevanje zasebnih obrtnikov v pokojninsko in zdravstveno zava- 
rovanje. 

4. V proizvodni obrti so možnosti predvsem za povečanje proizvodnje iz- 
delkov za razširitev sortimenta predmetov široke potrošnje, ki jih industrija 
zaradi neekonomskih serij ne proizvaja. Pri tem bo mogoče razvijati pogod- 
beno sodelovanje družbene obrti z industrijo, ki naj omogoči boljše izrabljanje 
razpoložljivih zmogljivosti. Prav tako pa pričakujemo, da se bo v novih raz- 
merah razvilo širše povezovanje zasebnih obrtnikov z družbeno proizvodnjo. 

5. Velike, a neizrabljene možnosti za povečanje izvoza in za razširitev 
sortimenta na domačem tržišču so v nadaljnjem razvijanju domače obrti. Te 
možnosti so zlasti na območjih, ki imajo že dolgoletno tradicijo. 

Republiški organi bodo v sodelovanju z gospodarsko zbornico in občinskimi 
skupščinami proučili vprašanje, ki so povezana s položajem in pospeševanjem 
razvoja te dejavnosti v SR Sloveniji. 

6. Gradbena obrt se bo morala usmeriti na zaključna gradbena dela, ki 
jih ni mogoče opravljati na industrijski način. S tem bodo dane možnosti za 
skrajšanje rokov graditve in za pocenitev gradbenih objektov. Tak razvoj bi 
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morala spodbujati zlasti večja gradbena podjetja, za razširitev zmogljivosti, 
ki so namenjena za vzdrževanje obstoječega fonda stanovanj, pa bodo morala 
poskrbeti tudi stanovanjska podjetja. 

X. FINANCIRANJE RAZŠIRJENE REPRODUKCIJE 

1. Nedograjenost in zaostajanje gospodarskega sistema za razvojem samo- 
upravljanja se je zlasti ostro odrazilo na področju financiranja investicij. Če- 
prav se je delež delovnih organizacij v skupnih vlaganjih na področju go- 
spodarstva nenehno povečal ter je znašal v letu 1965 že okoli 52 %, delovne 
organizacije še vedno niso imele odločilnega vpliva na razširjeno reprodukcijo. 

Inflacijska gibanja so ob liberalni kreditni politiki in pogostih spremembah 
instrumentov delitve spodbujala k sprotnemu in nenačrtnemu trošenju za in- 
vesticije razpoložljivih sredstev ter širjenju investicijske fronte. Obveznosti, ki 
so jih sprejemale družbeno-politične skupnosti, poslovne banke in delovne 
organizacije, so pogosto presegale obseg razpoložljivih sredstev kakor tudi 
materialne možnosti gospodarstva. Občutne disparitete v cenah pa niso dajale 
jasne usmeritve za dolgoročnejšo investicijsko politiko. V takih vlaganjih uspehi 
niso bili zadovoljivi, prav tako pa so se nenehno podaljševali roki gradnje, 
kar je bilo vzrok za visoke prekoračitve in podražitve, in vse to je vplivalo 
na nezadovoljive investicijske učinke. 

V skupkih investicijah v osnovna sredstva so se po letu 1957, ko smo dali 
večji poudarek razvoju družbenega standarda, hitreje povečevala vlaganja na 
področju družbenih služb in stanovanjske graditve. Delež vlaganj za razvoj 
družbenih služb se je od 8% v letu 1957 povečal na 9,6 '% v letu 1965, delež 
vlaganj v stanovanjsko-komunalno gradnjo pa od 19% na 26%. Tudi za to 
področje je bila značilna nesmotrna poraba sredstev kot odraz premajhnega 
vpliva uporabnikov na investicijske odločitve, zaradi česar doseženi rezultati 
niso bili vselej v skladu s porabljenimi sredstvi. 

V strukturi gospodarskih investicij so po letu 1957, zlasti pa v letih 1961 
do 1965 zaostajala vlaganja v energetiko in promet. V skupnih vlaganjih za 
gospodarstvo se je udeležba energetike znižala od 19 % v letih 1957—1960 na 
11,4% v letih 1961—1965, udeležba prometa pa od 24% na 17,5 %. To je za- 
ostrilo problem preskrbe z električno energijo in modernizacije prometnih 
zmogljivosti, kar je posredno vplivalo tudi na dinamiko celotnega razvoja. 

2. Visok delež neaktiviranih investicij, zastarelost proizvodnih zmogljivosti 
in zaostajanje izgrajevanja energetike zahteva, da se v letih 1966—1970 usmeri 
investicijska politika predvsem na hitrejšo dovršitev začetih objektov, na 
modernizacijo gospodarstva, ki jo narekujejo cilji reforme, ter na nadaljnji 
razvoj gospodarske in negospodarske infrastrukture. Ob bolj umirjeni inve- 
sticijski potrošnji pa bo treba dati iz razpoložljivih sredstev za investicije večji 
delež za vlaganje v trajna obratna sredstva. 

Investicijska dejavnost bo morala biti usmerjena predvsem v take nalQŽbe, 
ki bodo učinkovito vplivale na znižanje proizvodnih stroškov, pospeševale kon- 
kurenčno sposobnost gospodarstva in tako ustvarjale možnosti za večji dohodek. 
To so zlasti naložbe, ki omogočajo modernizacijo proizvodnje v širšem obsegu, 
torej ne samo tehnično in tehnološko modernizacijo, marveč tudi moderniza- 
cijo poslovanja s sodobnimi metodami organizacije proizvodnje, s specializacijo 
proizvodnje, z razvijanjem kooperacije in drugih oblik poslovnega sodelovanja, 
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Z naložbami v kompleksno modernizacijo proizvodnje se bodo postopoma akti- 
virale tudi rezerve v sedanjih proizvodnih zmogljivostih, sredstva za proizvod- 
njo se bodo intenzivneje uporabila, ustvarjene bodo možnosti za predvideno 
rast produktivnosti dela, z vloženimi investicijskimi sredstvi bomo torej dosegli 
boljše ekonomske učinke. 

V novih razmerah delitve dohodka, ki so bile ustvarjene z reformo, bodo 
s pretežnim delom sredstev za investicije razpolagale delovne organizacije same, 
kar je eden od poglavitnih pogojev za uresničitev nakazane investicijske usme- 
ritve. Z nadaljnjimi izpopolnitvami sistema financiranja razširjene reproduk- 
cije, pa bodo ustvarjene tudi možnosti za varčevanje z investicijskimi sredstvi 
in za večjo mobilnost ter prelivanje in združevanje sredstev; s tem bo dana 
osnova za smotrnejše gospodarjenje z investicijskimi sredstvi. To bo omogočilo 
tudi reševanje nekaterih strukturnih problemov, ki zahtevajo večjo koncentra- 
cijo investicijskih sredstev. Vendar pa bo v letih 1966—1970, ko se bo novi 
sistem financiranja razširjene reprodukcije šele uveljavljal, še vedno potrebna 
koncentracija dela povečanih sredstev delovnih organizacij, zlasti za financira- 
nje energetike, na podlagi obveznega združevanja. 

3. Sredstva, ki bodo v razdobju 1966—1970 razpoložljiva za vlaganja v 
osnovna in trajna obratna sredstva na območju SR Slovenije, bodo znašala 
pri predvidenem povečanju družbenega proizvoda okoli 20 milijard N dinarjev. 
Na podlagi sistema delitve in oblikovanja sredstev za investicije pričakujemo 
takole razporeditev sredstev: 

— Struktura v °/o 

1961—1965 1966—1970 

Del. organizacije s področja gospodarstva in negospodarstva 42,0 69,0 
Poslovne banke  13,3 17,0 
Pričakovani krediti iz zveznih sredstev  13,2 5,0 
Sredstva republike  11,7 5,0 
Sredstva občin  19,8 4,0 
Skupaj sredstva  100,0 100,0 

4. Tako delovne organizacije kot poslovne banke bodo morale zaradi 
sprememb na področju kreditno-monetarnega sistema, zunanjetrgovinskega in 
deviznega režima ter sprememb v sistemu plačevanja obveznosti v gospodar- 
stvu zagotoviti iz razpoložljivih sredstev za investicije predvsem zadovoljevanje 
potreb po stalnih obratnih sredstvih in s tem ustvariti možnosti za povečanje 
obsega poslovanja in boljše izrabljanje razpoložljivih zmogljivosti. 

Z aktiviranjem sedanjih rezerv v čezmerni vezavi sredstev v zalogah pri- 
čakujemo, da bodo vlaganja v obratna sredstva naraščala počasneje od druž- 
benega proizvoda in da se bo na tej osnovi izboljšal koeficient obračanja zalog 
od 1,7 v letu 1965 na okoli 2 v letu 1970. Ob takih predvidevanjih bi bilo 
potrebno izločiti iz razpoložljivih sredstev za investicije za vlaganja v obratna 
sredstva okoli 2700 milijonov N dinarjev. S tem bi bilo omogočeno povprečno 
letno povečanje zalog v gospodarstvu za okoli 6 % ter letno povečanje sredstev 
za kreditiranje prodaje opreme na domača in tuja tržišča in za kreditiranje 
široke potrošnje za okoli 9—10%; tako bi celotna vlaganja v obratna sredstva 
naraščala za okoli 7 % na leto. 

Po zadovoljitvi potreb po trajnih obratnih sredstvih bo razpoložljivih v 
letih 1966—1970 za vlaganja v osnovna sredstva okoli 17 milijard N dinarjev. 
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Tak obseg sredstev bo omogočil povprečni letni porast vlaganja v osnovna 
sredstva za okoli 6 %. 

5. Ob novem oblikovanju sredstev za investicije bo struktura vlaganj bolj 
kot doslej odvisna od razporeditve sredstev, s katerimi bodo razpolagale delovne 
organizacije na posameznih področjih ter poslovne banke. 

Delovne organizacije bodo razpolagale z okoli 70 % skupnih sredstev, za 
katere računamo, da bodo v obdobju od 1966—1970 uporabljena za investicije. 
S tem bodo imele delovne organizacije večje možnosti, da z lastnimi sredstvi 
modernizirajo proizvodnjo oziroma poslovanje. Pri tem pa bodo morale pri 
odločitvah o uporabi svojih sredstev upoštevati potrebe in možnosti tudi zunaj 
svojega najožjega področja in vlagati sredstva tam, kjer je mogoče doseči boljši 
ekonomski učinek. V ta namen bodo sedanji mehanizem prelivanja sredstev 
preko bank, ki je zasnovan izključno na kreditivnih odnosih in zato ni vedno 
dovolj stimulativen, dopolnije nove metode prelivanja in združevanja investicij- 
skih sredstev neposredno med delovnimi organizacijami; te metode bodo omo- 
gočale, da imetniki sredstev z vlaganjem zunaj svojega področja pridobe poleg 
običajnih obresti tudi udeležbo v dohodku, ki bo dosežen z uporabo njihovih 
sredstev. Takšne metode prelivanja in združevanja investicijskih sredstev bodo 
ustvarjale ugodne možnosti za različne oblike integracije, ki bodo učinkovite 
zlasti tedaj, kadar se bodo z združenimi sredstvi reševali skupni problemi na 
podlagi medsebojno usklajenih razvojnih programov integriranih delovnih or- 
ganizacij. 

6. Z oblikovanjem enotnega tržišča vseh družbenih sredstev v prihodnjem 
obdobju bodo dane možnosti, da poslovne banke v neposrednem sodelovanju 
z delovnimi organizacijami in z drugimi imetniki sredstev razširijo območje 
svojega poslovanja in si povečajo kreditni potencial. Prelivanje sredstev na 
vsem področju investicijske dejavnosti, pri čedalje večji samostojnosti bank 
v njihovem poslovanju, pa bo dajalo možnost poslovnim bankam, da v lastnem 
interesu in v interesu svojih komitentov kreditirajo predvsem tiste dejavnosti, 
ki jim bodo nudile največ zagotovil, da bodo sredstva kredita čim hitreje 
aktivirana, da bo z njihovim aktiviranjem dosežen čim večji dohodek in da 
bo rok vračanja kredita čim krajši. Tako je pričakovati, da bodo poslovne 
banke sodelovale v financiranju investicij predvsem v obliki kratkoročnih in 
srednjeročnih kreditov. V takih razmerah se bodo sredstva poslovnih bank 
uporabljala predvsem za naložbe, ki bodo zagotavljale boljšo organizacijo in 
modernizacijo proizvodnje. 

Sredstva za investicije, s katerimi bodo razpolagale družbeno-politične 
skupnosti, se bodo oblikovala na nižji ravni kot v minulem obdobju. Zato bo 
njihova uporaba omejena na naložbe, ki imajo poseben družbeni pomen, in 
pa za udeležbe pri usmerjanju investicijskih sredstev drugih nosilcev v take 
naložbe. 

7. Na podlagi že sprejetih investicijskih odločitev ter ocene razpoložljivih 
sredstev pričakujemo, da bodo sredstva za celotna vlaganja na področju gospo- 
darstva znašala v obdobju 1966—1967 okoli 10 850 milijonov N dinarjev, od 
česar bo potrebno vložiti za razvoj energetike, prometnega omrežja ter vodnega 
gospodarstva okoli 2100 milijonov N dinarjev. V okviru ostalih sredstev za 
vlaganja v gospodarstvo, ki pomenijo okoli 80% vseh pričakovanih investicij 
na področju gospodarstva, bo mogoče uresničiti predvideno usmeritev na mo- 
dernizacijo. Ocenjeno raven vlaganj za modernizacijo zmogljivosti pa bi bilo 
mogoče povečati z angažiranjem dodatnih inozemskih sredstev. 
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V letih 1966—1970 bo razporeditev sredstev za investicije v gospodarstvu 
še vedno neugodna predvsem za področje energetike, prometa, kmetijstva in 
turizma. Potrebe in dolgoročnost vlaganj na teh področjih bodo zahtevale in- 
tervencijo družbeno-političnih skupnosti, da bi zagotovili predvideno proizvodno 
usmeritev. Zato se s tem planom usmerjajo sredstva, s katerimi bo v obdobju 
1966—1970 razpolagala republika, na področje kmetijstva, turizma, prometa 
in gozdarstva. Prav tako so z že sprejetimi zakoni o deponiranju določenih 
sredstev elektrogospodarskih organizacij in zakona o dopolnilnih sredstvih za 
financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966—1970 za financiranje 
elektroenergetskih objektov zagotovljena sredstva za izgraditev objektov, ki 
naj zagotovijo potrebne količine električne energije do leta 1970. S posebnim 
zakonom pa bodo zagotovljena tudi sredstva za dograditev elektroenergetskih 
objektov, ki so se začeli graditi pred letom 1966, ter za modernizacijo in po- 
večanje proizvodnje premogovnikov, ki je vezana na začetek obratovanja novih 
termocentral. 

Za spodbujanje vlaganj na teh področjih je zagotovljena tudi udeležba 
federacije v obliki udeležb in dopolnilnih obresti poslovnim bankam in drugim 
investitorjem, kadar vlagajo sredstva na področje kmetijstva ali za nabavo 
transportnih sredstev v železniškem in zračnem prometu. 

8. Sredstva za graditev in vzdrževanje stanovanj bodo zagotovljena pred- 
vsem iz stanarin, iz namenskih sredstev, ki jih formirajo delovne organizacije 
v obliki prispevka za stanovanjsko gradnjo, ter iz anuitet odpravljenih stano- 
vanjskih skladov. 

Na podlagi dosedanjih razmerij med vlaganji iz namensko določenih sred- 
stev in drugih sredstev delovnih organizacij pričakujemo, da bodo delovne 
organizacije tudi v letih 1966—1970 namenile za stanovanjsko graditev del 
sredstev iz sklada skupne porabe. 

Nove najemnine, ki so bolj usklajene z realno amortizacijo, bodo spodbu- 
jale uporabnike stanovanj k varčevanju, ki se že uveljavlja pri poslovnih ban- 
kah in stanovanjskih podjetjih. Ocenjujemo, da bodo v tem obdobju lastna 
sredstva bodočih uporabnikov stanovanj udeležena v skupni stanovanjski grad- 
nji z okoli 18v%. 

Pričakujemo, da bo za stanovanjsko graditev in za vzdrževanje stanovanj- 
skih hiš zagotovljeno iz navedenih virov okoli 4400 milijonov N dinarjev. S 
takim obsegom sredstev bi pri smotrni porabi lahko zgradili v tem planu 
predvideno število stanovanj in zagotovili redno vzdrževanje stanovanjskih 
zgradb. 

9. Obseg vlaganj na področjih družbenih služb bo tako kot doslej odvisen 
predvsem od sredstev, s katerimi bodo razpolagale same delovne organizacije 
s teh področij, od možnosti proračunov, prelivanja sredstev s področja gospo- 
darstva ter prispevkov občanov. 

Pričakujemo, da bodo skupna sredstva za vlaganja v razvoj družbenih 
služb v letih 1966—1970 znašala okoli 1600 milijonov N dinarjev. S takim 
obsegom vlaganj bi ostal delež družbenih služb v skupnih investicijah v letih 
1966—1970 v glavnem na nivoju, ki je bil dosežen v letih 1961—1965 in bi 
znašal okoli 9,4 %. 

Delovne organizacije s področja družbenih služb bodo v letih 1966—1970 
razpolagale predvidoma z okoli 650 milijoni N dinarjev za investicije. Smotr- 
nejšo uporabo teh sredstev pa bo mogoče zagotoviti le na podlagi večjega var- 
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če van j a s sredstvi ter s povezovanjem delovnih organizacij tako med seboj 
kakor tudi z gospodarstvom ter poslovnimi bankami. 

Možnosti proračunov, zlasti republiškega, ki bo moral v letih 1967 in 1968 
poravnati neplačane obveznosti iz preteklih let, za financiranje razvoja druž- 
benih služb bodo ob znižanih stopnjah prispevkov, uveljavljenih z reformo, 
omejene. S skrajnim varčevanjem, ki ga bodo morali izvajati vsi. proračuni, 
bi bilo mogoče zagotoviti iz teh virov okoli 300 milijonov N dinarjev, s tem 
da bi republika prispevala, poleg sredstev za dokončanje objektov s področja 
družbenih služb po že sprejetih finančnih programih v letu 1966, še okoli 30—40 
milijonov N dinarjev, in to predvsem v zadnjih letih tega plana. 

Nujnost izgraditve kliničnega centra v Ljubljani, dograditev nekaterih 
začetih objektov visokega šolstva ter potrebe modernizacije srednjih šol in 
graditev osnovnih šol bodo zahtevale, da se uporabi za te namene tudi del 
sredstev, s katerimi bo razpolagala republika zunaj proračuna. 

2e v dosedanjem obdobju so občani v posameznih občinah prispevali bodisi 
v obliki samoprispevkov ali drugače sredstva za gradnjo šol in za druge dejav- 
nosti družbenih služb, zlasti pa otroško-varstvenih ustanov. 

Z odpravljanjem proračunskih odnosov v financiranju razvoja družbenih 
služb bodo morali postajati samoprispevki občanov v prihodnje vse bolj po- 
membna oblika zadovoljevanja potreb razvoja na ožjih območjih. Zato priča- 
kujemo, da bodo prispevali občani v obliki samoprispevkov in drugače do 1 % 
od neto osebnih dohodkov, s čimer bi se do leta 1970 zagotovila pomembna 
sredstva za reševanje problemov razvoja na ožjih območjih, za katere so občani 
neposredno zainteresirani. 

Glede na čedalje večji pomen, ki ga ima v zaostrenih pogojih za intenzi- 
viranje gospodarjenja razvoj posameznih dejavnosti družbenih služb, zlasti 
pa znanstveno-raziskovalnega dela in izobraževanja, bodo poslovne banke bolj 
zainteresirane za vlaganje sredstev na ta področja. Tako usmeritev poslovnih 
bank bodo spodbujali tudi ukrepi federacije o zagotavljanju dodatne obrestne 
mere poslovnim bankam za razvoj raziskovalnega dela. Prav tako se bo ob 
novih zahtevah gospodarjenja povečalo tudi zanimanje delovnih organizacij 
s področja gospodarstva za vlaganja v razvoj družbenih služb. Pričakujemo, 
da bodo poslovne banke in delovne organizacije s področja gospodarstva zago- 
tovile za te namene okoli 400 milijonov N dinarjev. 

10. Ob predvidenem formiranju skupnih sredstev za investicije ter priča- 
kovanem prelivanju sredstev bi se v letih 1966—1970 realizirala naslednja raz- 
merja vlaganj v osnovna sredstva: 

Struktura v "/» 

1961—1965 1966—1970 

— investicije v gospodarstvo  65,0 64,0 
— stanovanjsko-komunalna graditev  22,6 25,1 
— družbene službe   9,4 9,4 
— državna uprava in družbene organizacije  3,0 1,5 

Skupaj    100,0 100,0 

S spremembami v osnovni strukturi vlaganj, kjer se povečujejo predvsem 
vlaganja za družbeni standard ob občutnem znižanju vlaganj za potrebe 
državne uprave in družbenih organizacij, ter z investicijsko usmeritvijo, pred- 

t 
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videno v tem planu, ki naj zagotovi ob smotrnejšem porabljanju sredstev hitrejše 
aktiviranje vloženih sredstev in hitrejšo modernizacijo, bo mogoče doseči priča- 
kovane uspehe v razvoju gospodarstva, družbenih služb in družbenega standarda. 

XI. UKREPI REPUBLIKE PRI USMERJANJU DRUŽBENOEKONOMSKEGA 
RAZVOJA DO LETA 1970 

1. Nadaljnja vloga republike pri usmerjanju razvoja 

1. Nadaljnji družbenoekonomski razvoj opredelujejo predvsem gospodar- 
ski sistem, spremembe, uveljavljenje z reformo, ter ukrepi federacije, ki so 
predvideni z njenim srednjeročnim družbenim planom. Težišče vloge in dejav- 
nosti. republike v novih razmerah bo predvsem v krepitvi samoupravljanja ter 
v ustvarjanju možnosti za skladnejši razvoj gospodarstva in družbenih služb. 
Takšna usmeritev dejavnosti republike se bo uveljavljala v njeni zakonodaji, 
organizacijski in iniciativno-usmerjevalni dejavnosti ter v sodelovanju republi- 
ških organov pri izpopolnjevanju sistema, ki je v pristojnosti federacije. 

2. Z odpravljanjem proračunskih odnosov v financiranju posameznih de- 
javnosti družbenih služb in z uveljavljanjem novih načel v odnosu z uporabniki 
njihovih storitev se bo tudi v teh dejavnostih krepila samostojnost, samouprav- 
nost in neposredni interes za rezultate dela in boljše zadovoljevanje družbenih 
potreb. Z nadaljnjim izpopolnjevanjem sistema financiranja družbeno-političnih 
skupnosti v smeri njihove večje samostojnosti in nadaljnjim razvojem samo- 
upravnih oblik v teh skupnostih bodo delovni ljudje vse bolj neposredno odločali 
o razvoju družbenih služb in zadovoljevanju drugih skupnih potreb ter o 
obsegu in načinu njihovega financiranja. 

3. V letih 1966—1970 bo republika še nadalje razpolagala s sredstvi za 
intervencije v gospodarstvu in družbenih službah. V skladu z razvojem družbeno- 
ekonomskih odnosov pa bo republika uveljavljala predvsem druge oblike 
usmerjanja gospodarskega razvoja, zlasti pa s spodbujanjem skupnega načrto- 
vanja in financiranja razvoja v okviru medsebojno povezanih interesnih grupacij 
proizvajalcev preko Gospodarske zbornice in drugih asociacij proizvajalcev ter 
poslovnih bank. Na področju družbenih služb pa bo njena naloga predvsem 
oblikovanje politike razvoja družbenih služb, razvoja, ki mora temeljiti na 
dolgoročno usklajeni programski osnovi ter financiranje razvoja in izvajanje 
tistih intervencij razvoja, ki izhajajo iz njenih obveznosti pri reševanju pro- 
blemov širšega družbenega pomena. 

V skladu s politiko, nakazano v tem planu, bo republika s sredstvi, s ka- 
terimi bo razpolagala ter preko skladov spodbujala razvoj energetike, promet- 
nega omrežja, vodnega gospodarstva in turizma, kmetijstva in gozdarstva, ter 
modernizacijo gospodarskih organizacij na podlagi sanacijskih programov, če 
se z njo ustvarjajo možnosti za učinkovito povečanje izvoza in doseganje hitrih 
gospodarskih učinkov ter pospešuje proizvodno sodelovanje. 

Na področju družbenih služb bo republika sodelovala s sredstvi pri gradnji 
zmogljivosti visokega šolstva, graditvi kliničnega centra kot učne baze medicin- 
ske fakultete v Ljubljani ter tistih znanstvenih in kulturnih ustanov, ki dajejo 
najkvalitetnejše in najvišje dosežke. 

4. Naloge republike na posameznih področjih, ki so nakazane v tem planu, 
bodo izvajali pristojni republiški organi. Da bi zagotovili uspešno izvajanje 
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celotne politike srednjeročnega plana, pa bodo republiški organi okrepili sode- 
lovanje z občinskimi skupščinami, z Gospodarsko zbornico SRS in drugimi 
samoupravnimi organizacijami v republiki, ki povezujejo delovne organizacije 
s posameznih področij. 

2. Politika porabe proračunskih sredstev ter davčna 
politika 

1. Z ukrepi za izvedbo gospodarske reforme so bili v letu 1965 določeni 
okviri za oblikovanje proračunskih sredstev družbeno-političnih skupnosti. 
Kolikor bodo dosežena predvidevanja tega plana o povečanju proizvodnje in 
osebne potrošnje, se bodo v teh okvirih večala sredstva za poravnanje proračun- 
skih potreb in za financiranje izobraževanja v letih 1966—1970 povprečno letno 
za okoli 7%, v tem za izobraževanje med 8—9 %, za drugo proračunsko potroš- 
njo pa za okoli 6 %. Takšnemu gibanju sredstev bo potrebno prilagoditi celotno 
potrošnjo, ki se financira iz teh sredstev. 

Politika stabilizacije zahteva, da se bo potrošnja gibala izključno v okviru 
razpoložljivih sredstev. Zato bodo morali pristojni organi realno ocenjevati 
možnosti za oblikovanje sredstev, ki so odvisna predvsem od gibanja proizvod- 
nje in dohodka delovnih organizacij. To bo zahtevalo tudi ukrepe za racionali- 
zacijo potrošnje na vseh področjih, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, 
ter uvajanje sodobnega poslovanja z uporabo ustreznih sredstev za mehani- 
zacijo in avtomatizacijo dela v javni upravi. 

2. Z republiškim zakonom o financiranju izobraževanja so določeni stalni 
viri in prispevki, ki se bodo izločali za financiranje izobraževanja. 

Poleg teh sredstve se bodo za financiranje strokovnega šolstva vključevala 
tudi sredstva gospodarstva. 

Z zakonom bodo v skladu z nalogami posameznih izobraževalnih skupnosti 
določena razmerja v delitvi sredstev med republiško in drugimi izobraževalnimi 
skupnostmi. 

3. Glede na potrebe in politiko razvoja posameznih družbenih služb, ki je 
nakazana v tem planu, bodo morala naraščati sredstva za republiške organe 
počasneje kakor za ostale dejavnosti. Da pa bi zgotovili tudi na tem področju 
povečanje realnih osebnih dohodkov, bo potrebno reorganizirati republiško 
upravo in z modernizacijo intenzivirati delo vseh republiških organov. 

Z nadaljnjim izpopolnjevanjem sistema financiranja se bodo službe, ki so 
se doslej financirale iz sredstev republiškega proračuna, postopno izločale iz 
proračuna ter se preusmerile na financiranje na podlagi lastne dejavnosti. V tej 
zvezi bodo spremenjeni veljavni predpisi, ki nalagajo republiki financiranje 
posameznih dejavnosti in služb. 

S tako politiko usmerjanja potrošnje bo možno zagotoviti iz sredstev 
republiškega proračuna hitrejše naraščanje sredstev za razvoj znanstveno- 
raziskovalnega dela in kulturnih dejavnosti. 

Z vsakoletnim republiškim proračunom se bodo zagotovila sredstva za 
plačila obveznosti republike iz prejšnjih let. To velja še posebej za prva leta 
tega razvoja. 

Za poravnanje svojih obveznosti, sprejetih do konca leta 1966 bo'republika 
najela kredit do zneska 70 milijonov N din. 

Ker v prihodnjih letih ne bo mogoče najemati kreditov iz kratkoročnih 
bančnih sredstev za neenakomeren priliv dohodkov republiškega proračuna, bo. 
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potrebno do leta 1970 oblikovati v republiškem proračunu rezervo, ki se bo 
uporabljala za obratna sredstva. Tako bo omogočeno redno in pravočasno za- 
gotavljanje sredstev za potrebe dejavnosti družbenih služb in republiških 
organov. 

V obdobju 1966—1970, predvsem v zadnjih letih, bo republika zagotovila 
iz proračunskih sredstev 30—40 milijonov N dinarjev za financiranje investicij 
na področju družbenih služb ter za mehanizacijo in modernizacijo dela v javni 
upravi. 

Za poravnanje že obstoječih obveznosti za gradnjo stanovanj za potrebe 
rotacije republiških in zveznih funkcionarjev bo republika najela kredit do 
zneska 10 milijonov N dinarjev pri poslovnih bankah. 

Republiški proračun bo v letih 1967—1970 zagotovil sredstva za regresi- 
ranje obrestne mere uporabnikom kreditov na področju turizma v zneskih, ki 
ustrezajo 2% letnim obrestim od najetih kreditov. S tem bo zagotovljena po- 
slovnim bankam in drugim delovnim organizacijam pravica do 2% povečanih 
dodatnih obresti iz sredstev federacije, kadar vlagajo sredstva na področje 
turizma z rokom vračanja nad 10 let. 

Za udeležbe pri gradnji osnovnih šol se bodo uporabile anuitete od kreditov, 
ki so bili za te namene zagotovljeni iz sredstev republiškega proračuna v letih 
1964—1966. To bo urejeno s posebnim predpisom. 

4. Davčna politika bo morala temeljiti na načelih, da je treba z njo spod- 
bujati davčne obveznike k večji proizvodnji in produktivnosti dela, da je treba 
zagotoviti občanom enakopraven položaj glede plačevanja prispevkov in davkov, 
da je dolžan vsak občan po svoji gospodarski moči prispevati za materialne 
potrebe družbene skupnosti in da imajo občani na območju iste družbene skup- 
nosti ob enakih pogojih enake obveznosti. 

Republika bo skrbela za enotnost in usklajenost davčne politike med po- 
sameznimi občani, ki bi morale voditi na posameznih področjih takole politiko: 

— v zasebnem kmetijstvu se bo z davčno politiko pospeševalo intenzivi- 
ranje gospodarjenja in povečanje blagovne proizvodnje pri proizvajalcih, ki 
so vključeni v kooperacijsko proizvodnjo, kakor tudi pri drugih proizvajalcih. 
Višina katastrskega dohodka se bo prilagajala narodnemu dohodku. 

Občine bi morale doseči takšen način obdavčitve kmetijstva, ki bo ob 
upoštevanju vseh obveznosti zasebnih kmetov spodbujal modernizacijo in s tem 
povečanje proizvodnje in dohodkov zasebnih proizvajalcev. Izvršene spremembe 
v upravljanju z zasebnimi gozdovi zahtevajo, da se proučijo in uveljavijo druge 
oblike obdavčitve dohodka od gozdov; 

-—- v zasebnem obrtništvu se bo v prihodnje z davčno politiko omogočal 
hitrejši razvoj. To velja zlasti za storitveno dejavnost, ki jo opravljajo za- 
sebniki kot svojo redno dejavnost ali ki jo opravljajo osebe v delovnem razmerju 
kot stranski poklic. S primerno obdavčitvijo in davčnimi olajšavami se bodo 
pospeševale tudi stranske kmetijske dejavnosti, zlasti pa domača obrt. 

— v zasebnem gostinstvu, ki pomembno prispeva k razvoju domačega in 
inozemskega turizma, se bo izvajala takšna obremenitev z davki in prispevki, 
ki bo spodbujala zasebna gostišča za urejanje gostinskih prostorov in izboljšanje 
kvalitete storitev; 

— pomemben instrument za usklajevanje proizvodnje s potrošnjo bo še 
naprej prometni davek. Zato bo treba pri uvajanju in določanju stopenj pro- 
metnega davka sodelovati z občinami ter skrbeti za večjo usklajenost stopenj 
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prometnega davka v zasebnem in družbenem sektorju. S politiko prometnega 
davka se bo pospeševala zasebna storitvena obrt; 

— republika bo proučila in predlagala zveznim organom ter občinam, da 
se uredijo tudi druga področja davčne politike, zlasti pri prometu z nepremični- 
nami, avtomobili, turističnimi uslugami in podobno. 

3. Rezerve republike 

1. V skladu s politiko stabilizacije bo republika v okviru sredstev proračuna, 
sredstev za izobraževanje in sredstev dodatnega prometnega davka od prometa 
blaga na drobno, s katerimi bo razpolagala v letih 1967—1970, izločala 2 % 
sredstev za oblikovanje obveznih rezerv. 

2. Sredstva 2% obvezne rezerve v okviru proračuna in sredstev za izobra- 
ževanje se bodo uporabljala za formiranje lastnih obratnih sredstev, ki naj 
zagotovijo večjo stabilnost financiranja. 

3. 2% obvezna rezerva, ki se bo formirala pri sredstvih dodatnega pro- 
metnega davka, se bo uporabljala za kreditiranje materialnih in tržnih rezerv 
za intenvencije na tržišču. 

4. Sredstva republike za intervencije na področju 
razširjene reprodukcije 

1. Sredstva republike za investicije v gospodarstvo, razpoložljiva v letih 
1966—1970, se bodo uporabila: 

— za izpolnitev obveznosti po že sprejetih odločitvah v minulih letih in 
za kreditiranje investicij po zakonu o usmeritvi republiških sredstev za gospo- 
darske investicije v letu 1966; 
  kreditiranje neporavnanih obveznosti republiškega proračuna v letu 1967 

po odločitvah, sprejetih do konca leta 1966. 
Ostanek sredstev republike za investicije v gospodarstvu se bo uporabil 

za kreditiranje vlaganj na področju kmetijstva, turizma in gozdarstva, in to: 
-— na področju kmetijstva za intenziviranje kmetijske proizvodnje, zlasti 

pa za izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki in za urejanje nasadov; 
  na področju turizma za nakup opreme in gradnjo objektov, s katerimi 

se pospešuje inozemski turizem; 
  na področju gozdarstva za ureditev plantaž in nasadov hitro rastočega 

drevja ter za obnovo degradiranih gozdov. 
Podrobnejši razpored in pogoji uporabe sredstev republike za investicije 

v gospodarstvu bodo urejeni s posebnim zakonom. 
2. Razpoložljiva sredstva skupnih rezerv gospodarskih organizacij se bodo 

uporabljala v skladu z določili zakona o gospodarjenju in razpolaganju s skup- 
nimi rezervami. 

Skupne rezerve se bodo uporabljale tudi pri sanaciji gospodarskih organi- 
zacij in za poravnanje izgub, ki so posledica ustavitve že odobrenih investicij- 
skih programov v letih 1965 in 1966, če tako nastale izgube ogrožajo nadaljnji 
obstoj gospodarskih organizacij in če iz sanacijskega programa izhaja, da bo 
v prihodnje njihovo poslovanje uspešno. 

3. Vodni sklad SR Slovenije bo z vsakoletnimi finančnimi programi zago- 
tavljal uresničitev v tem planu nakazanih nalog na področju vodnega gospo- 
darstva. Pri tem bo sklad za realizacijo posameznih projektov vključeval tudi 
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dopolnilna sredstva v obliki prispevkov občinskih skupščin in prizadetih delov- 
nih organizacij ter samoprispevkov občanov. 

4. Cestni sklad SR Slovenije bo z udeležbami pri zdrževanju cest I. in 
II. reda, vzdrževanju, ki ga bodo izvajala cestna podjetja, uveljavljal tako po- 
litiko, da bo v okviru sredstev za vzdrževanje omogočena tudi modernizacija 
cestnega omrežja. 

Za projektiranje in udeležbe pri gradnji novih cestnih odsekov je pred- 
viden del sredstev 1,5% dodatnega prometnega davka od prodaje blaga na 
drobno. Razporeditev teh sredstev za posamezne cestne odseke bo določena na 
osnovi programa gradnje cestnega omrežja z vsakoletnimi finančnimi programi 
sklada. 

5. Za financiranje infrastrukture in šolstva ter za reševanje nekaterih 
drugih problemov bo republika uvedla 1,5% dodatni prometni davek od prodaje 
blaga na drobno za razdobje od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1970. 

Sredstva 1,5% dodatnega prometnega davka od prodaje blaga na drobno 
se bodo uporabila: 

— za plačilo neporavnanih obveznosti republiškega proračuna v letu 1967, 
po odločitvah sprejetih do konca leta 1966; 

— za udeležbe pri gradnji kliničnega centra, kot učne baze medicinske 
fakultete v Ljubljani; 

—■ za projektiranje in udeležbe pri gradnji novih cestnih odsekov; 
— za nadaljevanje gradnje že začetih visokošolskih zavodov; 
— za študije in raziskave. 
Sredstva za projektiranje in udeležbe pri gradnji novih cestnih objektov, 

za gradnjo visokošolskih zavodov in gradnjo osrednjega kliničnega centra 
v Ljubljani, kot učne baze medicinske fakultete ter za študije in raziskave 
se bodo odobravala na podlagi finančnih programov. 

Podrobnejši razpored in pogoji uporabe teh sredstev bo urejen s posebnim 
zakonom. 

6. Za financiranje gradnje elektroenergetskih objektov v okviru predvi- 
denih potreb po električni energiji do leta 1970 je republika že v letu 1966 
sprejela zakon o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvod- 
njo in prenos električne energije ter zakon o dopolnilnih sredstvih za financi- 
ranje elektroenergetskih objektov v letih 1966—1970. 

Da bi zagotovila še potrebna sredstva za dograditev elektroenergetskih ob- 
jektov, ki so se začeli graditi pred 31. 12. 1965, in sredstva za modernizacijo 
premogovnikov, katerih proizvodnja je vezana na začetek obratovanja termo- 
central, bo republika s posebnim zakonom razpisala v letih 1967, 1968 in 1969 
obvezno posojilo. 

5. Spremljanje uresničevanja tega plana 

1. Cilji in naloge družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970 
so skupno z družbenim planom za razvoj Jugoslavije osnova in orientacija 
delovnim organizacijam ter občinskim skupščinam pri načrtovanju njihovega 
razvoja. S sprejetjem lastnih programov razvoja v okviru nakazanih smernic se 
bodo delovne organizacije in občine vključile v izvajanje nalog, ki naj bi do 
leta 1970 zagotovile uresničitev ciljev tega plana. 

2. Republiški organi bodo sproti spremljali izvajanje nalog in smernic tega 
plana. V ta namen bodo pripravljali ustrezne, analize o razvoju na posameznih 
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področjih v tekočem letu in o možnostih razvoja v naslednjem letu. Take 
analize bodo osnova za predlaganje sprotnih ukrepov, ki naj bi zagotovili ures- 
ničevanje začrtane politike. 

3. V skladu z načeli kontinuiranega planiranja bo republiški zavod za 
planiranje izdelal v letu 1968 širšo analizo o uresničevanju plana in po potrebi 
predlagal popravke postavljenih nalog. 

PREDLOG MNENJA* 
Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije 

v letih 1966 do 1970 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 31. ja- 
nuarja 1967 obravnaval predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 
1966—1970. Pri obravnavi predloga plana se je zbor omejil predvsem na pod- 
ročje zdravstva, socialnega zavarovanja, otroškega varstva in socialnega varstva. 

Na osnovi 160. člena ustave SR Slovenije je zbor sprejel naslednje mne- 
nje: 

Zbor se strinja s temeljnimi cilji družbenoekonomskega razvoja ter na- 
logami za njihovo realizacijo. 

Plan daje prevelik poudarek dosedanjemu družbenoekonomskemu razvoju 
v premajhni meri pa usmerja razvoj posameznih področij za prihodnje obdobje. 
Naloge in ukrepi republike na posameznih področjih namreč niso dovolj jasno 
določene. 

Pri obravnavanju posameznih pojavov in problemov niso pravilno analizi- 
rani vzroki, ki so povzročili te pojave in probleme. 

Razvrstitev poglavij, ki zadevajo področja zdravstva, socialnega zavaro- 
vanja, otroškega varstva in socialnega varstva, ni primerna. Umestneje bi 
bilo, da bi se najprej obravnavalo zdravstveno varstvo, ki zadeva celotno popu- 
lacijo, nato socialno zavarovanje, pri čemer bi bilo treba ločeno obravnavati 
zdravstveno zavarovanje delavcev in kmetov ter invalidsko-pokojninsko zava- 
rovanje. Otroški dodatek naj se ne obravnava v okviru socialnega zavarovanja, 
ker ni panoga tega zavarovanja, temveč v okviru otroškega varstva. Obravnava- 
nju socialnega zavarovanja naj sledi obravnavanje socialnega varstva in otro- 
škega varstva. 

2. V pogledu socialnega zavarovanja je pravilna orientacija na krepitev 
samouprave zavarovancev in na povečanje odgovornosti zavarovancev, zdrav- 
stvenih delavcev in delovnih organizacij za materialna gibanja na tem pod- 
ročju. Plan pravilno poudarja, da bo možno nekatere osnovne probleme na tem 
področju rešiti le s sistemskimi spremembami posameznih panog zavarovanja. 
Izoblikovati je treba tak sistem socialnega zavarovanja, da bodo vsi faktorji, 
ki sodelujejo v izvajanju tega zavarovanja, zainteresirani za racionalno potroš- 
njo na tem področju. 

3. Med razlogi za znaten porast števila upokojencev v minulih letih in 
s tem porast izdatkov za invalidsko-pokojninsko zavarovanje ni naveden po- 
memben razlog in sicer, da so delovne organizacije probleme v zvezi z delovno 

* Mnenji Prosveto-kulturnega in Organizacijsko-političnega zbora sta bili pre- 
brani na seji teh zborov 
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silo često reševale v breme sklada pokojninskega zavarovanja. V planskem ob- 
dobju lahko utemeljeno pričakujemo bolj umirjen porast oziroma stabilizacijo 
števila upokojencev, ker je z zadnjo novelo temeljnega zakona o pokojninskem 
zavarovanju odpravljen prehodni režim upokojevanja in zaostrili so* se ne- 
kateri drugi pogoji upokojevanja. 

Pravilna usmeritev, da je treba izoblikovati tak sistem pokojninskega za- 
varovanja, ki bo dosledno zasnovan na načelih delitve po delu. Zato je treba 
iz pokojninskega sistema izločiti vse tiste pravice, ki ne temeljijo na teh" na- 
čelih in jih regulirati s posebnimi predpisi. Sredstva za zagotovitev teh pravic 
naj da tisti, ki te pravice priznava. 

Plan bi moral jasneje poudariti, da je v planskem obdobju na tem področju 
zelo pomembna naloga odprave bistvenih neskladij med pokojninami, prizna- 
nimi v različnih časovnih razdobjih zaradi neustrezne prevedbe pokojnin. V tem 
smislu bi bilo treba jasno formulirati zadevni odstavek v predlogu plana. 

4. Predlog plana v primerjavi z drugimi panogami socialnega zavarovanja 
v premajhni meri analizira materialna gibanja na področju zdravstvenega 
zavarovanja. Tudi ne navaja pomembnih vzrokov za velik porast udeležbe tega 
zavarovanja v narodnem dohodku. Ti vzroki so bili: povečanje pravic v zdrav- 
stvenem zavarovanju, ekstenzivni razvoj zlasti osnovne zdravstvene službe, 
njena razdrobljenost in funkcionalna nepovezanost, porast materialnih stroškov 
ter prenašanje obveznosti za financiranje preventive in razširjene reprodukcije 
od družbeno-političnih skupnosti na sklade zdravstvenega zavarovanja. 

Plan bi moral nakazati prenos dela obveznosti iz splošne na osebno potroš- 
njo, pri tem pa bi moral poudariti, da participacija zavarovancev k stroškom za 
posamezne oblike zdravstvenega varstva ne sme imeti fiskalno, pač pa izključno 
stimulativno obeležje. 

Zavzeti se je treba za take odnose med komunalnimi skupnostmi socialnega 
zavarovanja in zdravstveno službo, da bosta pogodbena partnerja zainteresirana 
za smotrno potrošnjo sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja, zdravstvena 
služba pa še posebej za smotrno porabo sredstev, namenjenih za zdravstveno 
varstvo. 

Upoštevajoč že sprejete zvezne spremembe na področju zdravstvenega za- 
varovanja je treba jasneje nakazati usmeritev za to področje. 

5. Dosedanji razvoj in značilnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov ni 
pravilno prikazan. To zavarovanje je doživelo bistvene spremembe ob koncu 
leta 1965, uveljavljene pa so bile v letu 1966. Znato se je povečal obseg pravic 
v osnovnem zdravstvenem zavarovanju, v pogledu financiranja pa je bilo do- 
sledno uveljavljeno načelo samofinanciranja. Kljub nedavnim sistemskim spre- 
membam pa so še vedno ostala odprta nekatera bistvena vprašanja, ki jih bo 
treba čimprej rešiti, in sicer: krog zavarovancev, obseg pravic, samofinanciranje 
in kritje primanjkljaja. 

6. Glede zdravstvenega varstva bi bilo potrebno poudariti, da je le-to 
bistven element gospodarskega napredka in da je od njegovega razvoja odvisna 
delazmožnost in produktivnost občanov. 

Ko plan ugotavlja, da se je delež sredstev za zdravstveno varstvo v narod- 
nem dohodku v zadnjih letih stabiliziral na nivoju 5 %, bi moral oceniti, ali 
taka udeležba ustreza razvoju zdravstvene službe, zdravstveni prosvetljenosti 
prebivalstva, patologiji in družbenim zmogljivostim. Na osnovi take ocene 
bi moral nakazati, kakšna naj bo ta udeležba v planskem obdobju. 
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Pravilna je ugotovitev, da sedanji način financiranja zdravstvenega varstva 
ni spodbujal funkcionalne integracije zdravstvenih zavodov, temveč je pogo- 
jeval izolirano obravnavanje problemov v okviru posameznih zavodov, ne pa 
zdravstvene službe kot celote. Zato je nujno, da se izoblikuje tak sistem finan- 
ciranja zdravstvenega varstva, ki bo zagotovil uveljavitev sistema dohodka 
v zdravstvu in načela, naj bo osebni dohodek rezultat vloženega dela. 

Pri oblikovanju novega sistema financiranja zdravstvenega varstva je treba 
rešiti vprašanje financiranja razširjene reprodukcije. Zdravstveni zavodi bi 
morali postati nosilci razširjene reprodukcije. Ker v sedanjih pogojih to funkcijo 
lahko le delno opravljajo, jim je treba zagotoviti pogoje, da bodo postali nosilci 
razširjene reprodukcije. 

Ni povsem točna ugotovitev, da je izgradnja posteljnega fonda v bolnišnicah 
zaostajala le zaradi neracionalne izgradnje zavodov osnovne zdravstvene službe. 
V preteklih letih smo posvečali premajhno skrb izgradnji posteljnih kapacitet, 
čeprav je po letu 1958 — po ukinitvi privatne zdravniške prakse — izgradnja 
mreže osnovne zdravstvene službe morala imeti prednost. Zato je prav, da se 
v prihodnje usmerijo investicijska nalaganja v izgradnjo posteljnega fonda, pri 
čemer mora imeti prioriteto izgraditev kliničnega centra v Ljubljani in dogra- 
ditev bolnišnic v večjih središčih. Pri programiranju razvoja bolnišničnih kapa- 
citet bo treba upoštevati medicinsko neustrezno izkoriščenost nekaterih postelj- 
nih kapacitet, neizkoriščenost nekaterih zavodov osnovne zdravstvene službe 
ter proces preusmeritve namembnosti obstoječih posteljnih kapacitet. Nadalje 
bo treba upoštevati spremembe v pogledu zdraviliškega zdravljenja ter določene 
kapacitete zdravilišč vključiti v bolnišnični posteljni fond. 

Zbor se v celoti strinja z načeli glede nadaljnjega razvoja zdravstvenega 
varstva in zdravstvenih centrov. 

7. Zbor poudarja, da so na področju otroškega varstva naloge sicer dobro 
zastavljene, da pa iz plana ni dovolj jasno razvidno ali bodo zagotovljena po- 
trebna sredstva za nadaljnji razvoj na tem področju. Realizacija predvidenih 
nalog bi terjala ogromna finančna sredstva, viri financiranja, ki so predvideni, 
pa so nestabilni. Upoštevajoč dejstvo, da je omejena skupna stopnja prispevkov 
za socialno zavarovanje in otroški dodatek, je vprašljivo ali se bodo sredstva, 
zbrana s prispevkom za otroški dodatek, lahko koristila tudi za nadaljnji razvoj 
otroškega varstva. Vloga občin, delovnih organizacij in krajevnih skupnosti je 
sicer pomembna za nadaljnji razvoj tega varstva, vendar nam dosedanje izkušnje 
kažejo, da ne moremo računati na to, da bodo le-ti prispevali večja sredstva 
za bistveni napredek na tem področju. 

Na področju varstva otrok, motenih v telesnem in duševnem razvoju, bi 
morala biti intenvencija republike močnejša, da bi se bistveno izboljšali pogoji 
za habilitacijo prizadetih otrok in mladine. Zato je prav, da republika reši vpra- 
šanje ustanovitve novega zavoda za habilitacijo mladine in otrok motenih 
v duševnem in telesnem razvoju. 

8. Dosedanji razvoj na področju socialnega varstva je preoptimistično 
ocenjen. Pomembnejši uspehi so bili doseženi le na področju varstva borcev 
NOV ter habilitacije telesno prizadetih otrok. V pogledu organizacije socialnih 
služb stagniramo, po gospodarski reformi pa smo šli celo korak nazaj, že 
itak majhno število centrov za socialno delo se je še zmanjšalo, zaostaja pa 
tudi razvoj kadrovsko-socialnih služb v delovnih organizacijah. Socialni zavodi, 
zlasti domovi za starostnike, so še vedno v dokaj kritičnem položaju in skromnih 
dosežkov ne kaže potencirati. 
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Prav je, da ima v planskem obdobju prioriteto izoblikovanje sistema organi- 
zacije in financiranja socialnega varstva ter izdelava programov razvoja tega 
varstva. 

Napredek na področju dejavnosti socialnega varstva je pogojen z inten- 
zivnejšim razvojem centrov za socialno delo in z razvijanjem socialnega dela 
v krajevnih skupnostih in delovnih organizacijah. 

Pravilna je usmeritev, da je treba povečati kapacitete socialnih zavodov, 
izvesti profilacijo teh zavodov ter v večji meri razvijati pomoč in nego ostarelih 
in bolnih oseb na domu. Nujno je, da republika reši vprašanje ustanovitve 
zavoda za duševno prizadete odrasle osebe in doma za resocializacijo alkoho- 
likov. Da bi se realizirale te obveznosti republike, bi moral plan sredstva repu- 
bliškega proračuna, namenjena za investicije na področju družbenih služb, 
konkretizirati za posamezna področja. 

Na osnovi gornjih stališč in pripomb predlaga Socialno-zdravstveni zbor 
naslednje spremembe in dopolnitve v predlogu plana: 

Na 38. strani se besedilo četrtega odstavka nadomesti z naslednjim bese- 
dilom: 

»Velik porast izdatkov za zdravstveno zavarovanje je predvsem posledica 
povečanja pravic v zdravstvenem zavarovanju, ekstenzivnega razvoja zlasti 
osnovne zdravstvene službe, njene razdrobljenosti in funkcionalne nepovezanosti, 
porasta materialnih stroškov ter prenašanja obveznosti za financiranje pre- 
ventive in razširjene reprodkucije od družbeno-politične skupnosti na sklade 
zdravstvenega zavarovanja.« 

Na 38. oziroma 39. strani se besedilo zadnjega oziroma prvega odstavka 
nadomesti z naslednjim besedilom: 

»V obveznem zdravstvenem zavarovanju kmetov so bile s 1. 1. 1966 uve- 
ljavljene bistvene spremembe; znatno je bil povečan obseg pravic, uveljavljeno 
pa je bilo načelo samofinaciranja in samoupravljanja zavarovancev. V prihodnje 
bo treba rešiti predvsem problem kroga zavarovancev, obseg pravic, financiranja 
in kritja primanjkljajev. Nadaljnji razvoj tega zavarovanja pa je odvisen od 
ekonomske zmogljivosti zasebnega kmetijstva in njegovega napredka.« 

Na 41. strani se besedilo tretjega odstavka nadomesti z naslednjim be- 
sedilom: 

»Na investicijskem področju so bila doslej značilna znatna vlaganja za 
razširitev omrežja osnovne zdravstvene službe. Po letu 1958, po ukinitvi pri- 
vatne zdravniške prakse, je bila taka usmeritev neobhodna. Ker pa je bil 
razvoj tega omrežja premalo plansko usmerjen, je sedaj osnovna zdravstvena 
služba predimenzionirana in razdrobljena. Močno pa je zaostajala izgradnja 
posteljnih kapacitet v bolnišnicah, ker temu problemu pravočasno ni bila po- 
svečena zadostna skrb.« 

Na 42. strani se besedilo tretjega odstavka deloma spremeni tako, da se 
glasi: 

»Zdravstveni zavodi osnovne zdravstvene službe se bodo v svojem delu 
bolj usmerili v razvijanju aktivnega zdravstvenega varstva, zlasti še medicine 
dela, v razvijanju dispanzerskih metod dela in zdravstveno-prosvetne vzgoje 
prebivalstva ter v zdravljenju na domu in v domovih za stare ljudi. Sedanjo 
materialno bazo predvsem osnovne zdravstvene službe je treba prilagoditi 
potrebam zdravstvenega varstva in zagotoviti tako povezovanje in sodelovanje 
zdravstvenih zavodov, da bi optimalno izrabljali prostore, kadre in opremo.« 
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Na 42. strani se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
»Pri nadaljnjem programiranju razvoja zdravstvene službe, predvsem bol- 

nišničnih kapacitet (oziroma predvsem po bolnišničnih zmogljivostih) bo treba 
upoštevati medicinsko neustrezno izkoriščenost nekaterih posteljnih kapacitet, 
neizkoriščenost nekaterih zavodov osnovne zdravstvene službe ter proces pre- 
usmeritve namembnosti obstoječih posteljnih kapacitet. Nadalje bo treba upo- 
števati spremembe v pogledu zdravljenja v zdraviliščih ter določene kapacitete 
vključiti v bolnišnični posteljni fond. Znotraj razpoložljivih bolnišničnih kapa- 
citet bo treba nameniti več prostora za travmatologijo in bolezni staranja, ki 
po ugotovljeni obolevnosti in demografskih spremembah v strukturi prebival- 
stva in zaposlenih zavzemajo čedalje večji obseg. Del sproščenih zmogljivosti 
pa bi morali nameniti tudi za potrebe socialnega in otroškega varstva.« 

Št. 30-28/67 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. januarja 1967 obravnavala predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije 
v letih 1966—•1970, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija se v skladu s svojo vlogo pri obravnavi predloga družbenega 
plana ni ukvarjala z vso njegovo vsebino, temveč se je glede celotnega pred- 
loga omejila le na vprašanja pravne pravilnosti in pravne skladnosti predlaga- 
nega akta, ki vsebinsko predstavlja instrument usmerjanja družbenega razvoja, 
ter na vprašanja redakcijske ustreznosti njegovega besedila. Vsebinsko pa je 
komisija obravnavala podrobneje XI. poglavje, v katerem so v zvezi z usmer- 
janjem družbenoekonomskega razvoja do leta 1970 navedeni ukrepi republike, 
ki imajo pretežno tudi pravni oziroma normativni značaj. 

Glede pravne pravilnosti in pravne skladnosti predloga družbenega plana 
komisija ni imela pripomb. Ugotovila je, da sistem družbenega planiranja 
trenutno ni urejen z zakonom, temveč obstojajo o tem le teze, ki so bile pri- 
pravljene v Zvezni skupščini. Po mnenju komisije je predlog družbenega plana 
razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970 v skladu z načeli omenjenih tez o 
sistemu družbenega planiranja, in tudi glede funkcij samega družbenega plana 
republike. 

V redakcijskem pogledu je po ugotovitvah komisije v predlaganem bese- 
dilu precej raznih napak, pa tudi nejasnih in netočnih formulacij. Ker pa so 
že v dosedanjih obravnavah razni skupščinski odbori predlagali manjše, pa tudi 
večje spremembe posameznih sklepov besedila ter bosta pristojna odbora Repu- 
bliškega zbora in Gospodarskega zbora vse dosedanje predloge in mnenja obrav- 
navala na svoji poznejši seji, na kateri bo šele oblikovan končni predlog besedila, 
je komisija sklenila, da bo besedilo predloga, vključno tudi XI. poglavje, 
v redakcijskem pogledu obravnavala naknadno. 

Ob podrobni obravnavi predlaganih" ukrepov v XI. poglavju predloga druž- 
benega plana je komisija predlagala naslednje spremembe oziroma izrazila na- 
slednje pripombe: 

K naslovu: Začetek besedila naslova se spremeni tako, da se glasi: 
»Naloge in ukrepi republike ...« 

Po ugotovitvi komisije niso v tem poglavju navedeni le konkretni ukrepi 
republike pri usmerjanju družbenoekonomskega razvoja do leta 1970, temveč 
se znaten del besedila tega poglavja nanaša tudi na splošne naloge in politiko 
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na posameznih področjih. Ker sicer celoten predlog družbenega plana izraža in 
določa politiko republike, na tem mestu v naslovu ne bi bilo primerno posebej 
označevati politike republike, vsekakor pa je treba zaradi skladnosti naslova 
z vsebino tega poglavja, v naslovu označiti poleg ukrepov tudi naloge. 

K 4. točki 3. razdelka (str. 124): V drugem odstavku postavljena 
zahteva po enotnosti davčne politike občin, ki bi morale na posameznih pod- 
ročjih voditi v nadaljnjem besedilu označeno davčno politiko, je po svoji naravi 
normativen ukrep, ki ni v skladu z načelom samoupravnosti občin pri določanju 
davkov in prispevkov, o katerih uvedbi in višini odločajo občine same. 

Skladno s svojo funkcijo, ki jo republika ima po ustavi, da namreč usmerja 
gospodarski in družbeni razvoj, je po mnenju komisije družbeni plan v tej 
točki utemeljeno in pravilno začrtal enotna načela glede davčne politike 
v SR Sloveniji. Tako postavljena načela predstavljajo politično usmeritev za 
občine pri določanju konkretne davčne politike na njihovih območjih, ki jo 
republika usklajuje brez uporabe normativnih oziroma prisilnih ukrepov. S tem 
je svojo funkcijo glede »skrbi za enotnost« te politike v občinah opravila. 
V zvezi s povedanim je po mnenju komisije potrebno, da v prvi vrsti drugega 
odstavka v 4. točki odpadeta besedi »enotnost in«. Obenem pa bi bilo potrebno 
normativno obliko besedila (»ki bi morale«) v tej točki nadomestiti z drugim, ki 
bi izražalo intencijo, da občine ta načela glede davčne politike v praksi upo- 
števajo. Sedanja formulacija te točke, ki se nahaja v poglavju družbenega plana 
o ukrepih, bi sicer — kot je že zgoraj povedano — pomenilo, da gre za nepo- 
sredno normativno ureditev na nivoju republike, kar pa bi ne bilo v skladu 
z ustreznim načelom o samoupravnosti občin. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo naslova XI. po- 
glavja strinjal in je tako postala sestavni del besedila predlaganega akta; glede 
pripombe k 4. točki 3. razdelka v XI. poglavju pa je izjavil, da bo pripombo 
komisije predlagatelj še proučil in po oceni predlagal ustreznejše besedilo. 

Komisija bo svoje končno mnenje o skladnosti predloga družbenega plana 
razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970 lahko podala potem, ko bo znano 
stališče predlagatelja glede pripombe komisije k besedilu 4. točke 3. razdelka 
XI. poglavja predlaganega akta, in ko bodo znani vsi predlogi za spremembe 
besedila družbenega plana, ki jih bodo podali pristojni odbori. 

St.: 30-28/67 
Ljubljana, 16. 1. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 16. in 17. 1. 1967 obravnaval predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije 
v letih 1966—1970, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor je obravnaval predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 
1966—1970 s stališča planiranja t. j. izdelave prognoz in ukrepanja za ostvaritev 
potrebnih pogojev gospodarjenja, možnosti realizacije planskih smernic in 
prognoz, odgovornosti za ustreznost smernic in pravilnost prognoz. Pri oceni 
realnosti predvidevanj za razvoj posameznih področij pa je odbor upošteval 
mnenja in pripombe pristojnosti drugih odborov. 

V zvezi z možnostmi republike, da vpliva na usmeritev razvoja, se je 
v razpravi pokazalo, da lahko republika s svojim planom določa smernice raz- 
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voja tistih področij, kjer bo neposredno sodelovala s svojimi sredstvi. Predloženi 
družbeni plan odraža zato vse težave, ki izhajajo iz relativno majhnih sredstev, 
s katerimi bo razpolagala republika v tem obdobju. Na drugi strani pa iz stanja 
pri financiranju splošne potrošnje in iz velike angažiranosti sredstev, s katerimi 
bodo razpolagale poslovne banke, izhaja, da mora biti osnovna usmeritev v 
naslednjem obdobju prav rešitev teh vprašanj, to je saniranju finančnega po- 
ložaja republike in poslovnih bank. 

Odbor je nadalje razpravljal ali je predloženi družbeni plan usklajen s 
stališči, ki jih je zavzela Skupščina SR Slovenije v sklepu o smernicah druž- 
beno gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v obdobju do leta 1970. Pri tem je ugotovil, da je pred>- 
lagatelj pri izdelavi plana izhajal iz smernic Skupščine SR Slovenije, saj je 
postavljena kot osnovna naloga na področju gospodarstva modernizacija pro- 
izvodnje in večje vključevanje v mednarodno delitev dela; na področju splošne 
potrošnje pa uskladitev vseh oblik potrošnje z razpoložljivimi sredstvi ob sani- 
ranju starih obveznosti. S tako usmeritvijo se republika pridružuje naporom 
za stabilizacijo in za izvedbo družbene ekonomske reforme. 

Posebej se je odbor zadržal pri vprašanju rasti družbenega proizvoda. 
Postavljeno je bilo vprašanje, ali ni visoko ocenjeno povečanje družbenega 
proizvoda povprečno za 7,5 —8,5 % v obdobju do leta 1970, zlasti še, ker je 
povečanje družbenega proizvoda v letu 1966 znatno pod tem povprečjem. 
Ugotovljeno je bilo, da je umestno pričakovati tako rast družbenega proizvoda 
zaradi usmeritve na modernizacijo proizvodnje, ki naj bi jo spremljali kvali- 
tetni premiki v smeri večje produktivnosti dela, boljšega izkoriščanja kapacitet, 
boljše oskrbljenosti z električno energijo in surovinami in zaradi krepitve po- 
zitivnih vplivov tržnega mehanizma. Rast fizičnega obsega industrijske pro- 
izvodnje pa bo ostvarjena v nižjem obsegu, ker naj bi prav kvalitetni premiki, 
s katerimi se računa, bistveno prispevali k povečanju družbenega proizvoda. 
Materialno osnov.o za taka pričakovanja glede gibanja družbenega proizvoda 
predstavlja večja udeležba gospodarskih organizacij v delitvi sredstev. 2e 
izvršene in pričakovane spremembe v deviznem režimu, kreditnem sistemu, 
financiranju razširjene reprodukcije in kontroli cen pa prav tako ustvarjajo 
ugodnejše pogoje za kvalitetne premike v gospodarjenju gospodarskih organi- 
zacij. 

Odbor je predlog plana v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi na skupni seji z odborom za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov Gospodarskega zbora pa sta odbora sprejela vrsto spre- 
minjevalnih in dopolnilnih predlogov, ki so navedeni v posebnem pogledu, ki 
je sestavni del tega poročila. 

Pri sprejemu spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov sta odbora upo- 
števala mnenje Prosvetno-kulturnega zbora, odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora ter mnenja in pripombe 
odborov Republiškega zbora (odbora za proizvodnjo in promet, odbora za delo 
in socialno zavarovanje, odbora za trgovino, gostinstvo in turizem, odbora za 
urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, odbora za zdravstvo 
in socialno politiko, odbora za prosveto in kulturo ter odbora za organizacij sko- 
politična vprašanja). 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi 
predlogi, ki so prikazani v posebnem poročilu, strinjal. 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v leti 1966—1970 
skupaj s predloženimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Mirana Cvenka. 

Spremembe in dopolnitve 

k predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, ki sta 
jih sprejela na seji dne 17. 1. 1967 odbor za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 

Gospodarskega zbora 

11. stran: Za prvo alineo druge točke se vstavi nova alinea, ki se glasi: 
»—. smotrnejše urejanje notranjih odnosov v delovnih organizacijah v 

cilju ekonomske celovitosti ter enotne poslovne politike;«. 
Po mnenju odborov je treba bolj poudariti ekonomsko celovitost vseh 

ekonomskih enot in njihovo enotno poslovno politiko v okviru gospodarske 
organizacije, da se zagotovi racionalno poslovanje in uspešnejše nastopanje 
na zunanjih tržiščih. 

Dosedanja tretja alinea se dopolni tako, da se besedilo razdeli na dve 
alinei, ki se glasita: 

„   pravočasno dograditev energetske osnove, predvsem električnih central 
s prenosnimi napravami; 

— izboljšanje prometne povezanosti v SR Sloveniji in s sosednimi 
območji.« 

Prvotni tekst pri naštevanju ciljev družbenoekonomske pcilitike na področju 
graditve energetske osnove ne daje potrebnega poudarka prioriteti izgradnje 
kapacitet za proizvodnjo električne energije in prenosnega omrežja, ki naj za- 
gotovi racionalnejše povezovanje proizvodnje in preskrbe z električno energijo 
v Jugoslaviji in s sosednimi državami. Prav tako v prvotnem besedilu ni raz- 
vidno, kakšno povezovanje SR Slovenije s sosednimi območji je mišljeno, 
medtem ko je v novem tekstu jasno navedeno, da gre za prometno povezavo. 

V šesti vrsti zadnjega odstavka se za besedo »integracije« vstavita besedi 
»in specializacije«. 

Dopolnitev, ki je redakcijskega značaja, je predložil predlagatelj. 
17. stran: Zadnji stavek v prvem odstavku se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce bo realiziran predvideni razvoj proizvodnje, bo ob takšni dinamiki 

zaposlovanja mogoče doseči povečanje produktivnosti dela na zaposlenega za 
okoli 7% na leto. V pogojih 42-urnega delovnega tedna bo morala produk- 
tivnost dela na delovno uro rasti še hitreje. Predvideno povečanje produktiv- 
nosti daje osnovo za rast osebnih dohodkov in življenjskega standarda, kot tudi 
za zmanjšanje proizvodnih stroškov.« 

Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. 
V tabeli na isti strani se v prvi alinei popravi beseda »gozdarstvo« v »go- 

spodarstvo«. 
S tem se popravi tiskovna napaka. 
19. stran: Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da glasi: 
»Skupščine skupnosti za zaposlovanje naj bi v okviru svojih pristojnosti 

in v sodelovanju z delovnimi organizacijami ter družbeno-političnimi faktorji 
usklajevale na svojem področju politiko zaposlovanja.«- 
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V istem odstavku se na koncu predzadnjega stavka črta besedilo »in po- 
slovanje zavodov« ter doda nov stavek: »Na osnovi tako postavljenih progra- 
mov dela in aktivnosti službe naj se financira poslovanje zavodov.« 

Dosedanji zadnji stavek istega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»V nadaljnjih prizadevanjih za reorganizacijo službe bo zlasti potrebno 

odpraviti pomanjkljivosti v teritorialni razmestitvi komunalnih zavodov in 
izpostav ter zagotoviti ustreznejši sestav skupščin skupnosti za zaposlovanje, 
da bodo sposobne obravnavati zaposlovanje kot enega od pomembnih faktorjev 
gospodarskega razvoja.« 

20. stran: Četrti odstavek 5. točke se spremeni tako, da glasi: 
»Problem njihove zaposlitve bo treba reševati s sistematičnim izobraževa- 

njem in priučevanjem, ki ga naj zagotove delovne organizacije ob sodelovanju 
izobraževalnih ustanov, izobraževalnih centrov ter službe za zaposlovanje.« 

21. stran : Tretji odstavek 6. točke se spremeni tako, da glasi: 
»Da bi tudi v individualni proizvodnji dosegli večjo aktivizacijo prebival- 

stva v obliki rednih in občasnih zaposlitev ali z delom na domu, bo potrebno 
ustrezno spremeniti odnos do zasebnega dela ter predpise, ki zavirajo njegov 
hitrejši razvoj. Hkrati pa bodo morale občine s stabilnejšo in novim razme- 
ram prilagojeno politiko podpirati takšen razvoj zasebnega dela.« 

Spremembe na strani 19., 20. in 21. so potrebne zato, da se točneje opredele 
naloge in pristojnosti zavodov in skupnosti za zaposlovanje in izpopolni bese- 
dilo plana, ki ureja odnos do zasebnega dela. 

.22. stran : Crta. se besedilo 8. točke in nadomesti z dopolnitvami na 17., 
30. in 73. strani. 

23. stran : Crta se zadnji stavek v drugem odstavku (»S prehodom na 
novi.. .«). 

Ni potrebno posebej poudarjati izobraževalnih dejavnosti, ker veljajo enaka 
načela regionalnega razvoja in urbanizacije za vse družbene službe. 

25. stran : Za 3. točko se doda nova 3. a točka, ki se glasi: 
»Zemljiška politika (oddajanje zemljišča v družbeni lasti v uporabo in 

promet z zemljišči za gradnjo) je eden od osnovnih činiteljev urbanske in po- 
sebno še stanovanjske ekonomike. Nujno potrebno je pravno in ekonomsko 
uveljaviti tako zemljiško politiko, ki bo izključevala administrativne elemente 
in špekulacijo z gradbenimi zemljišči.« 

Smotrna zemljiška politika je predpogoj za uresničitev nalog programa 
tako na področju regionalnega razvoja in urbanizacije kot na področju stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva. Ta politika se mora osvoboditi admi- 
nistrativnih spon in odpraviti špekulacijo z zemljišči, kar vse je v precejšnji 
meri doslej zaviralo organizirano stanovanjsko in komunalno graditev, in uve- 
ljaviti ekonomska načela tako v pridobivanju, kot pri izkoriščanju stavbnih 
zemljišč. 

Zadnji odstavek se oštevilči z novo številko 7. 
26. stran: Za drugim odstavkom se vnese nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Republika bo vplivala na to, da se z ustreznimi predpisi omogoči racio- 

nalno gospodarjenje z gradbenimi zemljišči.« 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti itd. 
Predpisi s področja zemljiške politike spadajo v glavnem v pristojnost 

zvezne zakonodaje. Naloga republike na tem področju naj bi bila predvsem ta, 
da vpliva na zvezne organe, da se zakonski predpisi čimprej spremenijo, 
oziroma da se sprejmejo novi, ki bodo omogočili racionalno gospodarjenje z 
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gradbenimi zemljišči. Važna pa je tudi instruktaža in posvetovalna funkcija 
republike, da se bo tudi v občinah izvajala taka zemljiška politika, ki bo v 
skladu z načeli tega programa. 

V zadnjem odstavku se na koncu šeste in v začetku sedme vrste črta 
beseda »vsakoletnimi«. 

Finančni program je po svoji vsebini dolgoročen finančni instrument, nje- 
govo bistvo pa je v tem, da se z njim zagotovijo sredstva za celotno predračun- 
sko vrednost — po virih in dinamiki trošenja — ne glede na dobo izvajanja. 
Financiranje geodetskih del prek vsakoletnih finančnih programov bi pomenilo 
vrnitev na staro proračunsko financiranje. 

30. stran: V drugi vrsti se črta beseda »narodnega«. 
Izraz narodni dohodek je narodno gospodarski pojem in je glede na drugo 

besedilo 5. točke neustrezno uporabljen. 
Pri 7. točki se doda nov (četrti) odstavek: 
»Ob širšem uvajanju skrajšanega delovnega časa bodo morale občinske 

skupščine posvetiti večjo pozornost problematiki prilagajanja družbenih služb 
in terciarnih dejavnosti novim pogojem življenja in dela zaposlenih. Problema- 
tiko otroškega in šolskega varstva, družbene prehrane in ostalih oblik pomoči 
družini, zdravstva, šolstva, lokalnega prometa, gostinstva, trgovine, komunal- 
nih storitev itd., bodo morale občine v večji meri obravnavati kot faktorje, ki 
vplivajo na zvišanje delovne storilnosti. 

31. stran : Besedilo na koncu prvega stavka tretjega odstavka se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»... čeprav nizke stanarine tega niso spodbujale.« 
V zadnjem stavku istega odstavka se črtata na koncu besedi »manjšo 

graditev« in nadomestita z besedilom ».. . manjše število zgrajenih stanovanj.« 
Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti. 
35. stran : Za prvim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Občinske skupščine bodo morale skupaj z delovnimi in drugimi organi- 

zacijami posvetiti vso pozornost gradnji stanovanj za občane z nižjimi oseb- 
nimi dohodki. Z gradnjo cenenih stanovanj in ob podpori vse družbene skup- 
nosti bo mogoče zagotoviti potreben stanovanjski prostor za te namene.« 

Čeprav stanovanjska reforma uvaja v stanovanjsko gospodarstvo ekonom- 
ska načela gospodarjenja, je mišljenje, da je vprašanje gradnje stanovanj za 
državljane z nizkimi osebnimi dohodki postavljeno na stranski tir, zmotno. 
Nasprotno, stanovanjska reforma ne nasprotuje takim težnjam, temveč jih celo 
podpira. Osnovni nosilci odgovornosti za reševanje teh vprašanj so občine in 
delovne organizacije. Ker je ta problem akuten in permanenten, naj se rešitve 
teh vprašanj upoštevajo tudi v družbenem planu razvoja SR Slovenije. 

37. stran: Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Ker so pogoji poslovanja komunalnih delovnih organizacij specifični in 

jih ni mogoče povsem izenačiti s pogoji gospodarjenja v drugih gospodarskih 
področjih, je to vprašanje treba rešiti s posebnim republiškim zakonom, ki bo 
omogočil poslovanje komunalnih delovnih organizacij na ekonomskih načelih, 
kot jih predvideva resolucija Zvezne skupščine o nadaljnjem razvoju stanovanj- 
skega gospodarstva. Postopno bo potrebno odpravljati diferencirane cene in- 
dividualnih komunalnih storitev med delovnimi organizacijami in gospodinjstvi.« 

Glede pogojev poslovanja v komunalnih delovnih organizacijah obstojita 
dve mnenji in sicer: da naj se pogoji poslovanja izenačijo s pogoji v drugih 
delovnih organizacijah in drugo, da teh pogojev ni mogoče povsem izenačiti, 
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ker se ekonomske zakonitosti v komunalnih organizacijah kažejo in obvladu- 
jejo na povsem drugačen način kot v drugih delovnih organizacijah. Vpliv 
tržišča, konkurence in način formiranja cen je specifičen pri komunalnih de- 
lovnih organizacijah. Prav iz tega razloga naj poseben republiški predpis uredi 
ta vprašanja, razprava o tem zakonskem predlogu pa naj pokaže, na kakšen 
način naj se urede pogoji poslovanja v komunalnih delovnih organizacijah. 

Diferencialne tarife se zaračunavajo različno za delovne organizacije in 
gospodinstva. Zaradi jasnosti se predlaga sprememba tega besedila. 

39. stran: Besedilo prvega odstavka 2. točke se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

»•Današnji sistem socialnega zavarovanja in njegovega financiranja ne 
vsebuje dovolj elementov, ki bi preprečevali neupravičene izdatke in omogočali 
smotrno porabo ter ne daje dovolj prostora niti za samoupravo, za samostoj- 
nost in odgovornost, niti za uveljavitev dohodkovnega sistema. Vse to je po- 
vzročilo materialne probleme, ki se kažejo v hitrem naraščanju izdatkov v 
socialnem zavarovanju ter permanentni neusklajenosti med dohodki in izdatki, 
zlasti še v zdravstvenem zavarovanju.« 

V drugi vrsti drugega odstavka iste točke se za besedo »reševati« doda 
beseda »samo«. 

Na koncu tega odstavka se črta besedilo: 
»in jo zadržati v okviru že dosežene udeležbe v narodnem dohodku.« 
40. stran: V prvem stavku 2. točke se za besedami »5 % na leto« po- 

stavi pika in črta ostalo besedilo tega stavka. 
V predzadnjem odstavku se črta prvi stavek, drugi stavek pa se spremeni 

tako, da se glasi: 
»Z ustreznimi rešitvami je treba zagotoviti v okviru materialnih možnosti 

revizijo prevedbe pokojnin, priznanih do 1. januarja 1965.« 
V zadnjem odstavku se besedilo »da zavarovanci pridejo do večjih prejem- 

kov ...« črta in nadomesti z besedilom »ki zavarovancem omogočajo večje 
prejemke . . .«. 

42. stran : V drugi vrsti se črta stavek: »Vsesplošen tehnični napredek 
pa povzroča izredno naraščanje poškodb.« 

Spremembe in dopolnitve na strani 38, 39, 40 in 42 se nanašajo na pod- 
ročje socialnega zavarovanja in so vnesene zato, ker je potrebno upoštevati 
v zadnjem času že uveljavljene spremembe na tem področju. Hkrati pa se 
nekatere naloge ustrezneje formulirajo. 

48. in 49. stran : Besedilo 1. in 2. točke se zamenja z besedilom: 
»1. Občutni premiki v naši družbeni. strukturi, ki odražajo obči družbeni, 

tehnični in gospodarski napredek, odpirajo nove možnosti kulturnim dejavno- 
stim in jim obenem določajo tudi nove naloge. Razvoj demokratičnosti in samo- 
upravljanja kot osnove sistema, ki se mora razviti tudi v kulturnem življenju 
na vseh ravneh in področjih, terja zamenjavo starih oblik delovanja, odnosov 
in sistema financiranja z boljšimi, ki bodo omogočile dinamičen napredek tudi 
v tej družbeni sferi. Uspešno razširjanje kulturnega življenja je odvisno: 

— od razvijanja domače kulturne ustvarjalnosti, ki je rezultat uspešnega 
kulturnega delovanja in snovanja kulturnih ustanov, organizacij, umetnikov 
in kulturnih delavcev sploh; 

— od razvijanja množičnega amaterskega kulturnega udejstvovanja in od 
razvoja vrste kulturnih institucij, katerih naloga je posredovati kulturo čim 
širšim plastem ljudstva; 
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— od utrjevanja samoupravnih pravic kulturnih delavcev in organizacij, 
kar hkrati pomeni razširjanje ustreznega sistema dohodka in delitve; 

— od poglabljanja enakopravnega sodelovanja slovenske nacionalne kul- 
ture ali njenih predstavnikov s kulturnimi dejavniki bratskih in drugih, pred- 
vsem še sosednih narodov; 

— od estetske vzgoje, ustreznih oblik izobraževanja, neposrednega posre- 
dovanja umetnosti in drugih kulturnih vrednot širokemu krogu občanov, ker 
le-to lahko budi smisel za kulturo in umetnost, pa tudi pripravljenost, da obe- 
nem s povečanjem osebne potrošnje delovni ljudje sami prispevajo za to, da 
bi uživali kulturne vrednote. 

Kultura s svojim neposrednim vplivom na oblikovanje etičnih vrednot v 
človeku postaja čedalje pomembnejši zavestni element v celotnem družbenem 
razvoju. Prav zato ji je potrebno v prihodnjem obdobju posvetiti večjo pozor- 
nost in podporo, kajti sedanje zaostajanje nekaterih oblik kulturnih dejavnosti 
in samoupravljanja v tej sferi za občim napredkom kaže na določeno proti- 
slovje in lahko pripelje do nezaželenih deformacij. Kultura je hkrati nacionalna 
in neposredna zadeva vsake občine, krajevne skupnosti ali delovne organizacije. 
Zato tudi -odgovornost za njen razvoj pritiče vsem tem temeljem organi- 
ziranosti družbene dejavnosti ter se mora uresničevati v ustrezni kulturni 
politiki ter neposrednih naporih. Družba je zainteresirana za uspešen in skladen 
razvoj vseh dejavnosti, vendar v objektivnih pogojih prisoja prednost tistim 
temeljnim dejavnostim, ki spodbujajo in širijo kulturno življenje. 

2. Ta izhodišča o pomenu kulturnih dejavnosti in o naši kulturni politiki 
nam opredeljujejo tudi neposredne naloge v obdobju 1966—1970. Družbena 
prizadevanja morajo podpirati napredne težnje v amaterski kulturno-prosvetni 
dejavnosti za čim širšo aktivizacijo občanov in predvsem odpreti vrata mladini. 
Zato je potrebno primerno vrednotiti mentorsko delo in voditi ustrezno kadrov- 
sko politiko. Široka kulturna dejavnost naj bo tudi podlaga za odkrivanje ta- 
lentov in za razvijanje kakovostnih umetniških oblik. Potrebno je zagotoviti, 
da bodo najvišji kulturni dosežki posredovani čim širšemu krogu prebivalstva. 
Družbena potreba naj opredeljuje odnos posameznih skupnosti in organizacij 
pri priznavanju sredstev za financiranje kulturnih dejavnosti, kakor bo na 
drugi strani napredek v vzgoji občanov ter napredek samoupravljanja prispeval 
k racionalizaciji v omrežju kulturnih zavodov in h gospodarskemu izkoriščanju 
sredstev. 

Kulturni zavodi in organizacije si morajo prizadevati, da bi z lastno de- 
javnostjo ustvarile primeren dohodek, toda izhajati morajo iz programskega 
koncepta in določenih smotrov za njihovo delovanje, kar pa pomeni uresniče- 
vanje širših družbenih smotrov in opravičilo za posebno družbeno skrb. Druž- 
beno-politične skupnosti bodo v ta področja vlagale tolikšna sredstva, da bo 
zagotovljena njihova nemotena rast. Funkcija republiških organov in skladov 
pa je usmerjati, usklajevati in pospeševati kulturni razvoj na območju SR Slo- 
venije. 

Z odpravljanjem proračunskega sistema in uveljavljanjem ustreznejšega 
financiranja neposrednih nalog ali programov, v skladu z razvijanjem samo- 
upravljanja in z napredkom v kulturnem življenju se bo krepila tudi samo- 
stojnost kulturnih ustanov. Odgovornost družbe, da za kulturno dejavnost 
ustvarja ustrezno materialno osnovo, zajema tudi prizadevanja za izobraževanje 
mladih umetnikov, za načrtnost v politiki štipendiranja, za razvijanje stikov 
s tujino in ne naposled za estetsko vzgojo neposrednih proizvajalcev. Družba 
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je zainteresirana, da se kulturne dejavnosti povežejo z ostalimi področji druž- 
benega dogajanja, ker bodo tako laže uresničevale svoje smotre in določale 
oblike delovanja.« 

Sprememba besedila je bila sprejeta na predlog Prosvetno-kulturnega 
zbora. 

50. stran : Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»6. Razvoj kinofikacije se bo odražal predvsem v naraščanju števila po- 

tujočih kinematografov in v modernizaciji kinodvoran. Pri usklajevanju in- 
teresov posameznih območij in iskanju sredstev za kinofikacijo je potrebno 
večje sodelovanje delovnih organizacij ter družbeno-političnih skupnosti. 

Za razvoj filmske proizvodnje je potrebno opredeliti obseg te dejavnosti 
glede na njen kulturni pomen in materialni potencial. To naj bo naloga film- 
skih delovnih organizacij, sklada SRS za pospeševanje proizvodnje in pred- 
vajanja filmov ter republike.« 

Dosedanje besedilo je delno spremenjeno na predlog Prosvetno-kulturnega 
zbora. 

51. stran: V četrti vrsti 8. točke se med besedi »obenem izboljšalo« 
vstavi besedica »tudi«. 

Na koncu 9. točke se doda nov stavek: 
»Prizadevanja za nadaljnji razvoj arhivskih zavodov bodo usmerjena v 

ureditev celotnega arhivskega gradiva, ki bi bilo primerno vzdrževano in do- 
stopno za proučevanje.« 

V 10. točki se črta zadnji odstavek. 
Vnese se nova 11. točka, ki se glasi: 
»11. Hitrejšo in uspešnejšo rast kulturnih dejavnosti je doslej oviral tudi 

neizdelan sistem financiranja na občinski in republiški ravni. 
Zato je potrebno do leta 1968 proučiti obstoječi sistem ter izdelati osnove 

(načela, kriterije, merila) za uveljavljanje smotrnejšega in stabilnejšega si- 
stema financiranja kulturnih dejavnosti, ki bi ga uveljavili v naslednjih letih.« 

Spremembe so bile sprejete na predlog Prosvetno-kulturnega zbora. 
52. stran: V zadnjem odstavku se črta drugi stavek (»Na višjih in 

visokih šolah . . .«). 
Za realizacijo takega programa, kot ga vsebuje črtani del besedila, ne 

bo mogoče zagotoviti v obdobju do leta 1970 ustreznih sredstev. Prvenstveno 
je treba zagotoviti kakovostno telesno vzgojo v osnovnih šolah. 

55. stran: V drugi vrsti prvega odstavka 2. točke se beseda »stopenj« 
nadomesti z besedo »področij«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Na začetku zadnjega stavka tretjega odstavka iste točke se besedilo do- 

polni tako, da se glasi: 
»Vzrok je med drugim v preobsežnem učnem programu, v nekaterih ne- 

rešenih ...«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi popolne navedbe vzrokov zaostajanja na 

tem področju. 
56. stran: Besedilo zadnjega stavka v drugem odstavku 3. točke se ■ 

spremeni tako, da se glasi: 
»Ta premik bo mogoče uresničiti z višjo strokovno rastjo delavcev na vseh 

stopnjah, tako v rednem kot izrednem šolanju, ter s povezovanjem izobraže- 
vanja pri delu in izobraževanja delavcev v strokovnih šolah.« 
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57. stran: Na koncu prvega odstavka 4. točke se črtajo besede »z iz- 
obraževanjem pri delu« in nadomestijo z besedilom: »s povezovanjem izobra- 
ževanja pri delu in izobraževanja delavcev v strokovnih šolah.« 

59. stran : Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z besedilom: 
»Pri izboljšanju izobrazbene strukture zaposlenih bo imelo zelo pomembno 

vlogo sodelovanje med strokovnimi šolami, in centri za izobraževanje v delov- 
nih organizacijah.« 

Spremembe na 56., 57., 59. in 82. strani so bile potrebne, da se pravilno 
opredeli in oceni vloga izobraževanja na delovnem mestu. 

60. stran: V tretji vrsti tretjega odstavka se popravi odstotek in se 
namesto »55 %« vnese pravilno »50 %«. 

Popravek je dal predlagatelj. 
62. stran: Začetek prvega stavka drugega odstavka se nadomesti z 

besedilom: 
»Sredstva sklada Borisa Kidriča so v preteklih letih hitro naraščala in 

dosegla v letu 1966 že 16 milijonov N din, kar kaže ...«. 
Sprememba besedila je bila potrebna zaradi težje primerljivosti številčnih 

podatkov iz prejšnjih let in glede na različno vlogo sklada v času njegovega 
delovanja. 

63. stran: V zadnjem stavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»Delež sredstev za raziskovalno delo v družbenem proizvodu naj bi se 

povečal od 1,2 % v letu 1965 na 1,5 % v letu 1970.« 
Sprememba je povezana z zahtevo Prosvetno-kulturnega zbora, da se sred- 

stva za raziskovalno delo izkažejo v odnosu na družbeni proizvod. 
64. stran : Spremeni se vrstni red odstavkov, in sicer tako, da: 
tretji odstavek postane peti odstavek; 
četrti odstavek postane tretji odstavek, besedilo pa se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Republika bo v večji meri financirala znanstvene raziskave na področju 

družbenih ved, za katere je lahko naročnik predvsem družbena skupnost v 
celoti. Sredstva bo dodeljevala na osnovi programa, ki ga bo na samoupraven 
način verificiral širši krog znanstvenikov ob upoštevanju sodelovanja in de- 
litve dela v jugoslovanskem in mednarodnem merilu.« 

peti odstavek postane šesti odstavek; 
šesti odstavek postane četrti odstavek in se glasi: 
»Republika bo še naprej uporabljala del splošnih družbenih sredstev za 

to, da bo z njimi mobilizirala neposredne interesente za raziskovalno dejavnost, 
pri čemer bo ta sredstva čedalje bolj dajala kot kredite. Prav tako bo prevzela 
plačevanje dela obresti za kredite, ki jih bodo delovne organizacije in razisko- 
valne institucije najemale za raziskovalno delo v bankah ob normalnih bančnih 
pogojih, oziroma bo financirala tiste raziskave, ki jih bo naročila ali posebej 
sklenila podpirati.« 

65. stran: Prvi odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Republiški strokovni organi in raziskovalne institucije bodo izdelali načrt 
za razvoj prihodnje organizacije in za način financiranja omrežja informacij- 
skih in dokumentacijskih enot ter izdelali metodologijo za enotno obdelavo 
informacij in dokumentov.« 

Drugi odstavek postane prvi, spremeni pa se začetek besedila tako, da 
se glasi: 
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»Gospodarska zbornica naj pospešuje organizacijo in skrbi za koordinacijo 
raziskovalnih projektov, ki so pomembni za razvoj gospodarskih organizacij. 
Republika si bo skupaj ...«; 

tretji odstavek postane drugi odstavek; 
četrti odstavek postane tretji, na koncu tretje vrste se črta besedilo »na 

III. stopnji«. 
Sprememba vrstnega reda in besedila je bila sprejeta predvsem na pred- 

log Prosvetno-kulturnega zbora. 
68. stran: Na koncu drugega odstavka se popravi besedilo tako, da se 

pravilno glasi: 
». . . v letih 1967, 1968 in 1969.« 
Besedilo je bilo treba uskladiti z že sprejetim zakonom. 
70. stran: Tretji odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Republika bo proučila možnosti in izdelala predlog za najetje inozemskih 

posojil za gradnjo magistralnih cest. Pri gradnji novih cestnih odsekov do 
leta 1970, bo sodelovala z namensko določenimi sredstvi.« 

70. in 71. stran : Besedilo poglavja »Vodno gospodarstvo« se spremeni 
tako, da se glasi: 

»6. Vodno gospodarstvo 
1. Problemov vodnega gospodarstva v preteklosti nismo urejali dovolj 

sistematično in učinkovito. Do sedaj smo v glavnem urejali le posamezne hu- 
dournike, regulirali nekatere odseke večjih rek ter zgradili določeno. število 
objektov za pitno vodo. Večina teh objektov je bila zgrajena brez predhodnih 
kompleksnih študij, ker vodno gospodarske osnove, ki nakazujejo celovitejše 
rešitve, še niso izdelane. 

Posledica takega stanja so, da niso bili doseženi vidnejši uspehi pri obrambi 
pred poplavami. Zaradi slabega vzdrževanja zgrajenih varstvenih objektov na 
hudournikih, rekah in nasipih ob rekah, nismo dosegli predvidenih učinkov. 
Zaradi onesnaženja z odpadnimi vodami industrije in naselij se tudi slabša 
kvaliteta vode. Uporabnost naših površinskih in talnih voda je že zelo 
omejena. 

2. V SR Sloveniji je od 63 000 ha poplavnih površin z dosedanjimi ure- 
ditvenimi deli branjenih le 25 000 ha. 

Povprečne letne škode, ki jih poplave povzročajo naseljem, industrijskim 
objektom, komunikacijam in kmetijskim zemljiščem, znašajo okoli 35 000 000 
N din. 

S pitno vodo iz vodovodov je doslej popolno ali delno oskrbljenih le 50 °/o 
naselij. 

V SR Sloveniji ima le 20 % naselij kanalizacijsko mrežo,, le 7 % gospodar- 
skih objektov pa ima ustrezne čistilne naprave. 

Melioracijska območja imajo urejeno komaj 10 % osnovne mreže kanalov 
za osuševanje, medtem ko z gradnjo detajlnih sistemov za osuševanje in na- 
makanje še nismo začeli. 

Za najnujnejše urejanje navedenih vodno gospodarskih problemov bo 
treba izdelati vodno gospodarske osnove za kompleksno ureditev posameznih 
hidrosistemov. Poleg tega bo treba skladno ž vodno gospodarskimi osnovami 
predvsem vzdrževati in graditi nujne varstvene objekte. Pospešeno bo treba 
graditi kanalizacijo v naseljih ter čistilne naprave za naselja in industrijo. 
Izboljšati bo treba preskrbo s pitno vodo v krajih, kjer jo primanjkuje in 
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zagotoviti gradnjo drugih skupinskih vodovodov ter začeti izvajati ekonomsko 
utemeljene melioracije. 

3. Poleg sredstev, s katerimi bo predvidoma razpolagal Vodni sklad SR 
Slovenije v obdobju 1966—1970 za kritje glavnih potreb pri vzdrževanju var- 
stvenih objektov in naprav in pri novogradnji varstvenih objektov na najbolj 
kritičnih območjih, bo treba pridobiti še druga sredstva tako za vzdrževanje, 
kot za novogradnjo in s tem omogočiti pospešeno in sistematično reševanje 
prioritetnih nalog na tem področju. Vzdrževanje sedanjih in gradnjo novih ob- 
jektov za urejanje hudournikov, regulacijo voda in obrambo pred poplavami 
bo financiral Vodni sklad SR Slovenije skladno s srednjeročnim programom 
in letnim finančnim načrtom. Za realizacijo teh programov bo Vodni sklad 
mobiliziral tudi v večji meri sredstva zainteresiranih delovnih organizacij in 
družbeno-političnih skupnosti. Da bo omogočeno načrtno urejanje problemov 
vodnega gospodarstva, bo Vodni sklad zagotovil sredstva za izdelavo vodno- 
gospodarskih osnov ter najnujnejših študij za reševanje širših osnov za preskrbo 
prebivalstva s pitno vodo, proučevanja čistoče vode ter postopkov za čiščenje 
odpadnih voda. 

Zagotavljanje sredstev za gradnjo vodovodov, urejanje kanalizacijske mreže 
in čistilnih naprav ter izvajanje melioracij bi morale v svojih programih raz- 
voja predvideti delovne organizacije in občinske skupščine. V financiranje teh 
del bi se morale vključiti tudi poslovne banke. Pomemben vir za izboljšanje 
preskrbe naselij s pitno vodo bodo tudi samoprispevki občanov. 

Sprememba besedila je bila potrebna, ker naj družbeni plan določi le 
politiko sklada in razmeji njegove naloge od nalog drugih zainteresirancev, 
ni pa potrebno naštevati posameznih investicij. 

73. stran : Na koncu 2. točke se doda nov odstavek: 
»Modernizacija in rekonstrukcija sedanjih zmogljivosti bo ustvarila pogoje 

za povečanje produktivnosti dela in za uspešen prehod na krajši delovni čas. 
Zato bi morali biti programi za prehod na 42-urni delovni teden sestavni del 
načrtov modernizacije. Samo na osnovi utemeljenih programov, v katerih bodo 
proučeni vsi činitelji, ki vplivajo na povečanje produktivnosti, ekonomičnosti 
in rentabilnosti, bodo lahko delovne organizacije sprejele ustrezne oblike in 
načine prehoda na skrajšani delovni čas. 

Družbeno-politične skupnosti bodo pri prehodu na skrajšani delovni čas 
morale z delovnimi organizacijami tesneje sodelovati v pogledu ustvarjanja 
splošnih delovnih in življenjskih pogojev, ki jih zahteva širše uveljavljanje 
skrajšanega delovnega časa.« 

Dopolnitve so potrebne zato, ker ni možno niti umestno obravnavati pre- 
hoda na skrajšani delavnik odtrgano od nalog za modernizacijo proizvodnje 
in problematike dviga življenjskega standarda. 

79. stran : Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»Nove gospodarske razmere po reformi, zlasti naraščajoče možnosti pro- 

daje na domačem in tujem tržišču, omogočajo kmetijskim proizvajalcem druž- 
benega in zasebnega sektorja večje dohodke, kar daje ugodnejšo perspektivo 
za razvoj kmetijske proizvodnje.« 

Sprememba je bila potrebna zaradi večje jasnosti in preciznosti besedila. 
V 3. točki se doda kot prva alinea besedilo: 
»— kmetijske organizacije bodo kompletirale. in postopno širile svoje 

kmetijske in predelovalne obrate. Z modernizacijo tehnološkega procesa bodo 
dosegle večjo in kvalitetnejšo proizvodnjo in višjo produktivnost dela. Spre- 
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memba pogojev gospodarjenja v kmetijstvu bodo spodbudile razvijanje ko- 
operacije z zasebnimi kmeti. Tak razvoj omogoča njihova močnejša materialna 
osnova, bančno-kreditni mehanizem in razpoložljivi strokovni kader. Kmetijske 
organizacije se bodo morale tudi bolj poslovno povezovati med seboj, kakor 
tudi z industrijo in trgovino;«. 

V novem dopolnilnem besedilu so določneje začrtani osnovni cilji nadalj- 
njega razvoja kmetijskih delovnih organizacij v smislu stališč, ki jih je o raz- 
voju na tem področju že doslej sprejela Skupščina SR Slovenije in ki so osvo^ 
jeni tudi v sklepih in resolucijah družbeno-političnih forumov. 

V zadnjem stavku zadnjega odstavka se spremeni konec besedila tako, 
da se glasi: 

».. . da bi zasebni proizvajalci povečane dohodke v čimvečji meri investirali 
v kmetijsko opremo;«. 

Sprememba besedila je redakcijskega značaja. 
80. stran : Prvi stavek prve alinee se dopolni tako, da se glasi: 
»— spričo povpraševanja na tržišču pričakujemo, da bodo kmetijske organi- 

zacije uredile okoli 2500 ha plantažnih sadovnjakov in 1000 ha vinogradov ter 
modernizirale okoli 1200 ha hmeljišč.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Prvi in drugi odstavek zadnje alinee se združita tako, da se besedilo glasi: 
»— eden prvih pogojev za nadaljnji razvoj kmetijske proizvodnje je 

intenzifikacija družbene proizvodnje, povečanje kooperacije in razširitev druž- 
benega sektorja. Z intenzivnim izkoriščanjem obdelovalnih površin, z meliora- 
cijami ter z nakupom in zakupom zemljišč bo delež družbenih gospodarstev 
v celotni kmetijski proizvodnji narastel od 15 na 20 %.« 

Predvsem je treba poudariti intenzifikacijo kmetijske proizvodnje, potem 
šele nadaljnje širjenje družbenih kmetijskih zemljišč. 

81. stran: Predzadnji odstavek se za besedami ».. . za razvoj družbenega 
sektorja kmetijstva.« dopolni z besedilom: 

»...zlasti za urejanje nasadov in za izboljšanje prometa s kmetijskimi 
pridelki.« 

Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti ciljev plana. 
82. s t r a n : V drugem stavku drugega odstavka se popravi besedilo tako, 

da se ta stavek glasi: 
»Zato bodo intenzivirale izobraževanje v kmetijskih šolah in omogočile, da 

šole vključijo v vzgojno izobraževalni proces tudi izobraževanje na delovnih 
mestih.« 

Sprememba je analogna spremembam na 56., 57. in 59. strani. 
83. stran: V prvi vrsti šestega odstavka 6. točke se popravi besedica »za« 

v pravilno »na«. 
S tem se popravlja tiskovna napaka. 
85. stran: Dopolni se začetek drugega odstavka 2. točke, tako da se 

besedilo glasi: 
»Računa se, da bo v letih 1966—1970 urejenih okoli 3000 ha plantaž hitro- 

rastočega drevja in usposobljenih okoli 10 000 ha degradiranih gozdnih zemljišč 
za intenzivno proizvodnjo. Redna sečnja v gozdovih . . .« 

S to dopolnitvijo so precizirane'splošne planske smernice. 
86. stran: Drugi stavek v prvem odstavku se spremeni in se glasi: 
»V ta namen je potrebno angažiranje sredstev gozdarstva, na širših območjih 

ob udeležbi sredstev uporabnikov lesa, kar naj zagotovi večjo mobilnost in smotr- 
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nejšo uporabo združenih sredstev. Za zagotovitev te naloge bodo republiški 
organi proučili oblike najučinkovitejšega zbiranja, združevanja in uporabe 
sredstev.« 

Zaradi splošne družbene pomembnosti dopolnitve proizvodnje lesa na 
plantažah in nasadih hitro rastočega drevja je primerno, da republika prouči 
najučinkovitejše oblike in zagotovi zbiranje, združevanje in uporabo za to 
namenjenih sredstev, ne pa, da je to prepuščeno le gozdno-gospodarskim organi- 
zacijam. 

K zadnjemu odstavku se doda naslednje besedilo: 
Republiški organi bodo pri revidiranju in potrjevanju gozdno-gospodarskih 

načrtov upoštevali v tem družbenem planu predvideno rast gozdne proizvodnje.« 
Dolžnost republiških organov je, da v okviru že obstoječih predpisov omo- 

gočijo gozdno proizvodnjo, ki jo določa družbeni plan. 
91. stran: V. sedmi vrsti 4. točke se med besedi »inozemsko cestno« 

vstavita besedi »in jugoslovansko«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Zadnji odstavek se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 
«Financiranje splošne turistične propagande bi moralo temeljiti predvsem 

na prispevkih vseh dejavnosti, ki so udeležene v turističnem prometu. Ta sred- 
stva naj združuje republiška gospodarska zbornica. Republika pa bo vsako leto 
v proračunu določila sredstva, s katerimi bo sofinancirala splošno turistično 
propagando. 

Pri financiranju splošne turistične propagande se je treba opreti predvsem 
na gospodarske organizacije, ki sodelujejo v turističnem prometu in imajo od 
njega tudi neposredne koristi. Zaradi relativne nerazvitosti turistične dejavnosti 
in splošnih koristi pa je umestno, da je tudi republika soudeležena pri financi- 
ranju splošne turistične propagande, kar bo mobiliziralo tudi sredstva drugih 
družbeno-političnih skupnosti. 

92. s t r a n : V začetku druge vrste drugega odstavka se za besedo »mož- 
nosti« vstavi besedilo »in dala pobudo«. 

V četrti vrsti tretjega odstavka se besede »z dodatno obrestno mero« na- 
domestijo z besedilom »z nadomestilom dela obrestne mere«. 

Na koncu šeste in v začetku sedme vrste prvega odstavka 9. točke se besedi 
»še nadalje« zamenjata z besedilom »bolj kot dosedaj«. 

Spremembe so redakcijskega značaja in so vnesene zaradi večje jasnosti 
besedila. 

98. stran : Začetek zadnjega stavka v 5. točki se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Z boljšim izkoriščanjem in modernizacijo zmogljivosti bo mogoče doseči 
povečanje proizvodnje jeklenih odlitkov za okoli 15 % • • •<<- 

Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti v planu nakazane naloge. 
107. stran: Pred zadnjim odstavkom 5. točke se v umiku vnese nov 

odstavek, ki se glasi: 
»V skladu s takimi prizadevanji bo republika v okviru možnosti sodelovala 

s sredstvi zainteresiranih delovnih organizacij in družbeno političnih skupnosti 
pri urejanju cestne povezave posameznih območij z osnovno cestno mrežo.« 

Dopolnitev besedila je bila sprejeta zato, da se v planu določi stališče do 
dokončanja že začetih cestnih objektov oziroma do povezave posameznih ob- 
močij z osnovno cestno mrežo. 
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108. stran : Na koncu drugega odstavka 3. točke se doda besedilo: 
»Da bo trgovina lahko izboljšala poslovanje in založenost, bo potrebno širiti 

zmogljivosti skladišč in hladilnic.« 
V prihodnjem planskem obdobju je treba glede na potrebe poudariti nuj- 

nost gradnje skladišč in hladilnic. 
109. stran: Na koncu predzadnje vrste predzadnjega odstavka 3. točke 

se za besedo »oblikovanje« doda besedi »cen in«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V četrti vrsti zadnjega odstavka se za besedo »politike« doda besedilo »in 

s povezovanjem med industrijo in trgovino.« 
Dopolnitev je potrebna, ker bo treba vprašanje obratnih sredstev v trgovini 

reševati tudi s povezovanjem proizvodnje in trgovine. 
V tretjem odstavku poglavja »Gostinstvo« se v deveti vrsti doda za besedo 

»gostišča« besedilo »ob cestnem omrežju, po katerem se prelivajo tokovi tranzit- 
nega turizma ter«. 

S spremembo se dopolnjuje v planu nakazano usmeritev. 
111. stran : Na koncu zadnjega odstavka se doda nov stavek: 
»Banke naj s primernim mehanizmom zbiranja sredstev in kreditiranja 

obrtnikov podpirajo tako politiko občinskih skupščin.« 
Kreditiranje ustanavljanja in modernizacije delavnic zasebnih obrtnikov 

se do sedaj preko bank ni izvajalo in so le-ti doslej vezani le na lastno akumu- 
lacijo. Z uvedbo posebnega namenskega varčevanja in drugih oblik zbiranja 
sredstev bi banke lahko znatno podprle pa tudi usmerjale proces razvijanja 
zmogljivosti najbolj potrebnih storitvenih dejavnosti. 

117. stran : V četrti vrsti prvega odstavka 7. točke se popravi letnica 
»1967« v pravilno »1970«. 

Popravek je redakcijskega značaja. 
V predzadnji vrsti na tej strani se za besedo »kmetijstva«, doda vejico in 

besedilo »za graditev objektov za potrebe inozemskega turizma«. 
Sprememba je redakcijskega značaja, predlaga pa se glede na to, da je 

federacija s svojim zakonom že sklenila dodatno nadomestiti poslovnim ban- 
kam 2 % obrestno mero pri vlaganju za izgradnjo objektov za potrebe inozem- 
skega turizma ob pogoju, da tudi republika zagotovi 2 % nadomestitev obresti. 

119. stran: Na koncu druge in v začetku tretje vrste prvega odstavka 
se črta besedilo »ter potrebe modernizacije srednjih šol.« 

S tem se uskladi besedilo družbenega plana z usmeritvijo republiških 
sredstev. 

122. stran: Drugi odstavek se nadomesti z besedilom: 
»Na področju družbenih služb bo republika sodelovala s sredstvi pri gradnji 

zmogljivosti visokega in posebnega šolstva, graditvi kliničnega centra kot učne 
baze medicinske fakultete v Ljubljani ter tistih znanstvenih in kulturnih usta- 
nov, za katere je ali bo republika sprejela na podlagi vseh obeležij za njihovo 
upravičenost poseben finančni program.« 

Kolikor so v tem razdelku taksativno naštete skupine gradenj s področja 
družbenih služb, pri katerih bo sodelovala republika s svojimi sredstvi, je treba 
ta seznam razširiti tudi z objekti za povečanje zmogljivosti posebnega šolstva. 

Za spremenjenim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Razen tega bo republika posvetila posebno pozornost organizaciji republi- 

ške državne uprave, drugih republiških državnih organov in republiških za- 
vodov, ki opravljajo upravne zadeve. Na osnovi raziskav in utemeljenih pred- 
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logov bodo izvedeni ukrepi, ki naj zagotove racionalno organizacijo, moderni- 
zacijo poslovanja, večjo strokovnost in učinkovitost ter istočasno razvijajo 
notranje samoupravne odnose in zagotove kljub počasnejšemu naraščanju 
sredstev, večje realne osebne dohodke na tem področju zaposlenih delavcev. 
Sistem programiranja dela državnih organov in na tej podlagi izdelanih načel 
financiranja se mora v omenjenem obdobju uveljaviti v največji možni meri. 
V zvezi s tem pa bo treba tudi razčistiti funkcije vseh vrst državnih organov 
in jih v celoti uskladiti z družbenimi potrebami ter temu prilagoditi njihovo 
organizacijo in poslovanje.« 

Ukrepi o organizaciji in modernizaciji javne uprave spadajo med naloge, 
ki imajo mesto v planu za usmerjanje razvoja republike. 

V peti vrsti 4. točke se za besedami »Gospodarsko zbornico SRS« vnese 
besedilo »z znanstvenimi in strokovnimi institucijami.« 

Dopolnitev je p6trebna zato, ker je sodelovanje republiških organov nujno 
tudi z navedenimi institucijami. 

123. stran : V prvem odstavku 3. točke se črta besedilo zadnjega stavka. 
Besedilo se črta glede na razširitev 3. točke prejšnjega poglavja. 
V prvi vrsti zadnjega odstavka se črtajo besede »predvsem v zadnjih 

letih«; na koncu odstavka se besedi »javni upravi« nadomestita z besedama 
»državnih organov«. 

Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. 
124. stran: V tretji in četrti vrsti prve alinee 4. točke se za besedo 

»proizvodnja« postavi pika in črta preostalo besedilo prvega stavka. Besedilo 
te alinee se tako glasi: 

»— v zasebnem kmetijstvu se bo z davčno politiko pospeševalo intezivi- 
ranje gospodarjenja in povečevanja blagovne proizvodnje. Višina katastr- 
skega dohodka se bo prilagajala narodnemu dohodku.« 

Davčno stimulacijo je treba omejiti le na tiste proizvajalce, ki so vključeni 
v kooperacijo, ker mora biti cilj stimulacije povečanje proizvodnje, ne pa 
nekih fiktivnih kooperacij skih odnosov. 

V drugem odstavku iste alinee se v prvem stavku med besedama »spod- 
bujal« in »modernizacijo« vstavi besedi »naložbe za«; v drugem stevku pa se 
črtajo besede »in uveljavijo druge«. 

Dopolnitev teksta v prvem stavku nadomešča dosledno preveč pavšalno 
formulacijo, ki izrecno navaja, da bodo občine z davčno politiko stimulirale 
naložbe za modernizacijo. 

Za uvedbo novih oblik obdavčitev dohodka od gozdov v praksi ni pre- 
pričljivega razloga. Nasprotno, uvedba predlaganih novih davčnih oblik bi 
vnesla škodljive motnje v sedaj uveljavljen proces skupnega gospodarjenja 
z gozdovi v državljanski lastnini. 

126. stran: Besedilo prve alinee se nadomesti z besedilom: 
»— za kreditiranje investicijskih obveznosti proračuna SR Slovenije v 

letu 1967;«. 
Vnese se nova druga alinea, ki se glasi: 
»— za kreditiranje obratnih sredstev v gospodarstvu.« 
S spremembami je precizirana uporaba sredstev republike. 
V prvi alinei drugega odstavka 1. točke se zamenja vrstni red nalog na 

področju kmetijstva tako, da se besedilo glasi: 
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»— na področju kmetijstva: za intenziviranje kmetijske proizvodnje, pred- 
vsem pa za urejanje nasadov ter za izboljšanje prometa s kmetijskimi pri- 
delki ;«. 

Sprememba je bila potrebna zaradi uskladitve nalog družbenega plana 
z zakonom o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 
letih 1966—1970. 

127. stran : Zadnji alinei 5. točke se za besedo »raziskave« doda besedilo: 
»in to predvsem na področju regionalnega prostorskega planiranja«. 

Z dopolnilom se konkretizirajo naloge plana na tem področju. 
V drugi vrsti tretjega odstavka 5. točke se beseda »objektov« popravi v 

pravilno »odsekov«. 
128. stran: V predzadnji vrsti 3. točke se besedo »popravke« nadomesti 

z besedami »dopolnitve oziroma spremembe«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 

Št.: 30-28/67 
Ljubljana, 19. 1. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je na seji dne 11. januarja 1967 in na skupni seji z odborom za družbeni plan, 
finance in proračun Republiškega zbora dne 17. januarja 1967 obravnaval pred- 
log družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, ki ga je pripravil 
Zavod SRS za planiranje, Skupščini SR Slovenije pa predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je predlog družbenega plana 
v primerjavi s podobnimi akti v preteklem obdobju mnogo bolje pripravljen, 
urejen in utemeljen in predstavlja solidno osnovo za usmerjanje nadaljnjega 
razvoja gospodarstva in družbenih služb in njihovega vključevanja v gospo- 
darsko in družbeno reformo. Predlog družbenega plana je rezultat dolgo- 
trajnih in temeljitih priprav ustreznih republiških organov, katerim so bile 
smernice za družbeno-gospodarski razvoj SR Slovenije do leta 1970, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije sprejela meseca maja lani, pomembno vodilo pri se- 
stavljanju predloga plana. 

Čeprav kaže celotno besedilo predloga družbenega plana, posebej še na- 
kazani ukrepi in konkretne naloge, da so zakonodajne možnosti republike za 
urejevanje mnogih specifičnih področij omejene, prav tako pa tudi materialna 
sposobnost republike, da bi učinkovito vplfvala na gospodarski in družbeni 
razvoj, pa predlog plana, po mnenju odbora še vedno pomanjkljivo rešuje ne- 
katera pomembna vprašanja, ki bi jih družbeni plan republike vendarle lahko 
vsaj načelno obravnaval. 

Predvsem je v celotni sestavi predloga plana premalo upoštevano dejstvo, 
da se bo vse družbeno življenje v naslednjem obdobju moralo temeljiti na ukre- 
pih gospodarske reforme. Treba bi bilo prognozirati, kakšni bodo učinki teh 
ukrepov, kakšne sistemske rešitve bodo potrebne, s tem v zvezi pa bi bilo treba 
tudi navesti, kakšna stališča bo republika zavzela do rešitve posameznih sistem- 
skih vprašanj. Tako pa predlog plana nekatera vprašanja le neprecizno omenja, 
večine pa sploh ne (npr. vprašanje mobilnosti in koncentracije domačega kapi- 
tala, vlogo tujega kapitala, spremembe pri zakonu o delovnih razmerjih). Ob 
tem se odbor zaveda, da družbeni plan sicer ne more vsebovati preciznih reši- 
tev, lahko pa vsebuje stališča, ki jih bo republika zavzela do teh vprašanj. 

32 
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Po mnenju odbora je predlog družbenega plana v prizadevanju, da bi 
čimbolj uveljavil mobilizatorsko vlogo, precej optimističen. Po oceni poslancev 
rezultati gospodarjenja v preteklem letu ter še ostrejši pogoji gospodarjenja 
v letošnjem letu ne opravičujejo nekaterih predvidevanj, posebno glede rasti 
proizvodnje, izvoza, realnih osebnih dohodkov, stanovanjske gradnje ter mož- 
nosti za zaposlovanje. S tem v zvezi so poslanci tudi menili, da naj bi bil 
družbeni plan v prihodnje tekstovno krajši in naj bi se sestavljalci dosledno 
izogibali aktivističnemu načinu obravnavanja problemov in deklarativnemu 
nakazovanju prizadevanj za njihovo rešitev. 

V zvezi z nekaterimi primerjalnimi podatki o osnovnih pokazateljih go- 
spodarjenja v razvitih državah, s katerimi se želi prikazati položaj našega 
gospodarstva, so poslanci opozorili, da ti podatki dostikrat ne ustrezajo, ker 
so uporabljeni parcialno in ne dajejo prave slike. Take podatke se lahko ko- 
ristno uporabi le, če je dana celotna primerjava položaja gospodarskih organi- 
zacij v posameznih deželah z vsemi specifičnimi pogoji, v katerih gospodarijo 
podjetja pri nas in v tujini (pri tem je treba navesti tudi neposredne in po- 
sredne dajatve podjetij). Seveda bi bila ocena prizadevanj naših gospodarskih 
organizacij za vključevanje v mednarodno delitev dela, prikazana s takimi 
podatki in analizami, mnogokrat drugačna, kot se to dokazuje sedaj. 

V razpravi se je odbor strinjal s tem, da predlog plana poudari potrebo 
po izpopolnjevanju in razširjanju znanja že zaposlenih delavcev. Vendar je 
odbor sodil, da daje izobraževanje ob delu le dopolnilno znanje, ki je potrebno, 
da se lahko uvede nova tehnologija oz. izpopolnitev ali sprememba opravil. 
Tako izobraževanje pa ne more nadomestiti šolske izobrazbe. Zato v večini 
primerov ni mogoče na podlagi večletne prakse na delovnem mestu priznati 
ustrezno izobrazbo. Prav tako ni potrebno favorizirati izrednega študija, saj 
ta v sedanjem obdobju, ko je dovolj možnosti za redno šolanje, nima več ena- 
kega pomena kot v preteklosti. 

V zvezi s problematiko cestnega omrežja je bilo poudarjeno, da je z go- 
spodarskega stališča popolnoma upravičena zahteva, da se v obdobju do leta 
1970 dogradijo že začeti cestni' odseki. Čeprav v predlogu družbenega plana 
za to ni predvidenih sredstev, oziroma so sredstva namenjena za gradnjo novih 
cestnih odsekov v povezavi z mednarodnimi posojili, je odbor podprl težnjo, da 
se preostala sredstva, ki se sedaj zbirajo pri posameznih cestnih podjetjih, 
združijo na republiškem nivoju in se tako rešuje najbolj pereče cestne probleme 
v republiki. V tem okviru bi se postopoma lahko rešil tudi problem nedokon- 
čane zasavske ceste. 

Predlog družbenega plana pravilno ugotavlja potrebo po modernizaciji 
predelovalne industrije. Vendar ostaja pri tem odprto vprašanje finančnih 
sredstev, ki so potrebna za modernizacijo. 

Po mnenju odbora bi moral predlog družbenega plana obravnavati tudi 
položaj in vlogo rudarstva ter še posebej premogovništva, kot najbolj po- 
membne veje rudarstva v naši republiki. Predlog plana poleg rudnikov Mežica 
in Idrija omenja samo tri premogovnike — Velenje, Trbovlje, Zagorje — ki 
pa že izvajajo program modernizacije in imajo v ta namen zagotovljena sredstva. 
Plan bi nedvomno moral obravnavati stanje celotne rudarske panoge, posebno 
vseh premogovnikov in nakazati njihovo perspektivo in orientacijo v nadalj- 
njem gospodarskem razvoju. 

Na področju financiranja raziskovalne dejavnosti so se poslanci strinjali 
s težnjo, da je treba v večji meri financirati znanstvene raziskave na področju 
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družbenih ved. Vendar pa je odbor zavzel odklonilno mnenje do stališča v 
predlogu plana, da bi se pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti usta- 
novil poseben sklad za financiranje teh raziskav. Odbor je bil mnenja, da bi 
to bilo drobljenje že itak majhnih sredstev ter bi taka rešitev le zmanjšala 
učinkovitost sredstev, ki so na razpolago za financiranje raziskovalne dejavnosti. 

Odbor se je v razpravi tudi dotaknil rastočih nesorazmerij med osebnimi 
dohodki v industriji ter osebnimi dohodki v nekaterih drugih panogah (npr. 
zunanja trgovina, bančništvo). Opozoril je, da ta nesorazmerja povzročajo 
tudi premik v strukturi kadrov, saj se zato strokovnjaki, ki so industriji naj- 
bolj potrebni, zaposlujejo na neproizvodnem področju, kjer so osebni dohodki 
občutno višji. 

V podrobni razpravi je odbor sprejel amandmaje, ki so navedeni v prilogi 
k poročilu ter so sestavni del tega poročila. 

Pri sprejemanju amandmajev je odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora skupno z odborom za 'družbeni plan, finance 
in proračun Republiškega zbora skoraj v celoti upošteval predloge za spre- 
membe in dopolnitve predloga družbenega plana, ki jih je predlagal Prosvetno- 
kulturni zbor v svojem mnenju, odbori Republiškega zbora v svojih poročilih 
o razpravah o predlogu plana ter odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-političnega zbora po svojem predsedniku. 

Vsi amandmaji so medsebojno usklajeni. 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 

predlaga Gospodarskemu zboru, da predlog družbenega plana razvoja SR Slo- 
venije v letih 1966—1970 skupno z navedenimi amandmaji v celoti sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil svojega predsednika Miloša 
Kobeta. 

St.: 30-28/67 
Ljubljana, 19. 1. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 15. decembra 1966 obravnaval predlog družbenega plana 
razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet. 

Člani odbora so v razpravi ugodno ocenili predloženi plan razvoja SR Slo- 
venije v letih 1966—1970, ker izhaja iz jasno postavljenih načel in izhodišč. 
Predlog plana upošteva spremembe, ki so bile uveljavljene v zadnjih letih 
v družbenoekonomskih odnosih, predvsem pa spremembe, ki so bile načelno 
sprejete ob gospodarski reformi. Pravilna je tudi zasnova predloga plana, ki 
izhaja iz razpoložljivih in ne iz predvidenih sredstev, in temelji na izkoriščanju 
obstoječih rezerv, modernizaciji gospodarstva in družbenih služb, na vključe- 
vanju v mednarodno delitev dela ter na intervencijah predvsem pri dejavnostih, 
ki so osnova za nadaljnji razvoj (šolstvo, raziskovalno delo, prometno omrežje, 
energetika). Načrtnejše vodenje družbenega razvoja na osnovi materialnih 
sredstev bo pozitivno vplivalo tudi na razvoj družbenih služb. Te bodo v pri- 
hodnje prejemale sredstva skladneje z rastjo produktivnosti gospodarskih organi- 
zacij, kar bo pospeševalo intenzivnost in smotrnost ter višjo stopnjo organi- 
ziranosti na njihovem področju. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, koliko bo nadaljnja rast osebnih 
dohodkov ustvarjala možnosti za postopno prenašanje financiranja družbenega 
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standarda v osebno potrošnjo. Predlog družbenega plana namreč ugotavlja, da 
rast kulturnih dejavnosti omogoča razen družbenih vlaganj v veliki meri 
tudi potrošnja prebivalstva iz osebnih dohodkov. 

Odbor je pri tem ocenil, da se ni mogoče zadovoljiti s povprečno ugoto- 
vitvijo, da bodo zvrsti kulturnih dejavnosti, ki nimajo možnosti zajemanja 
sredstev iz dohodkov prebivalstva, deležne posebne družbene skrbi. Sestavni 
del kulturne politike v prihodnje bi morala biti jasnejša določitev področij, 
ki jih bo mogoče brez škode za njihovo smotrno rast v manjši meri kot doslej 
financirati z družbenimi sredstvi. Prav tako bi moral plan ob tem konkretno 
opozoriti na zvrsti kulturne dejavnosti, ki so doslej zaostajale, in bi jim bilo 
zato potrebno zagotoviti več družbenih sredstev kot doslej. 

V nadaljnji razpravi se je odbor posvetil tistim poglavjem predloženega 
družbenega plana, ki obravnavajo dejavnosti z delovnega področja Prosvetno- 
kulturnega zbora. 

K poglavju o kulturnih dejavnostih je odbor menil, da besedilo prvih dveh 
točk, ki dajeta splošno usmeritev rasti vseh kulturnih dejavnosti, ne ustreza, 
ker ni dovolj jasno, in preveč poenostavljeno prikazuje pomen kulture za 
oblikovanje etičnih vrednosti v človeku. Zato je odbor predlagal naslednje 
spremenjeno besedilo 1. in 2. točke: 

»1. Občutni premiki v naši družbeni strukturi, ki odražajo obči gospo- 
darski in družbeni napredek, odpirajo nove možnosti kulturnim dejavnostim 
in jim obenem določajo tudi nove naloge. Razvoj demokratičnosti in samo- 
upravljanja kot osnove sistema, ki se mora razviti tudi v kulturnem življenju 
na vseh ravneh in področjih, terja zamenjavo starih oblik delovanja, odnosov 
in sistema financiranja z boljšimi, ki bodo omogočile dinamičen napredek tudi 
v tej družbeni sferi. Uspešno razširjanje kulturnega življenja je odvisno 

a) od utrjevanja samoupravih pravic kulturnih delavcev in organizacij, 
kar hkrati pomeni razširjanje ustreznega sistema dohodka in delitve; 

b) od razširjanja bogatejših odnosov med ljudmi in njihovega kulturnega 
življenja, k čemur prispeva na eni strani razvijanje množičnega amaterskega 
kulturnega udejstvovanja, na drugi pa razvoj vrste kulturnih institucij, katerih 
naloga je posredovati kulturo čim širšim plastem ljudstva; 

c) od razvijanja domače kulturne ustvarjalnosti, ki je rezultat uspešnega 
kulturnega delovanja in snovanja kulturnih ustanov, organizacij, umetnikov in 
kulturnih delavcev sploh; 

č) od poglabljanja enakopravnega sodelovanja slovenske nacionalne kul- 
ture ali njenih predstavnikov s kulturnimi dejavniki bratskih in drugih, pred- 
vsem še sosednih narodov; 

d) od estetske vzgoje, ustreznih oblik izobraževanja, neposrednega posre- 
dovanja umetnosti in drugih kulturnih dobrin širokemu krogu občanov, ker 
le-to lahko budi smisel za kulturo in umetnost, pa tudi pripravljenost, da 
obenem z večanjem osebne potrošnje delovni ljudje sami prispevajo za to, 
da bi uživali kulturne dobrine. 

Kultura s svojim neposrednim vplivom na oblikovanje etičnih vrednot 
v človeku postaja čedalje pomembnejši zavestni element v celotnem družbe- 
nem razvoju. Prav zato ji je potrebno v prihodnjem obdobju posvetiti potrebno 
družbeno pozornost in podporo, kajti sedanje zaostajanje nekaterih oblik kul- 
turnih dejavnosti in samoupravljanja v tej sferi za občim napredkom kaže na 
določeno protislovje in lahko pripelje do nezaželenih deformacij. Kultura je 
hkrati nacionalna in neposredna zadeva vsake občine, krajevne skupnosti ali 
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delovne organizacije. Zato tudi odgovornost za njen razvoj pri tiče vsem tem 
stebrom organiziranosti družbene dejavnosti ter se mora uresničevati v ustrezni 
kulturni politiki ter neposrednih naporih. Družba je zainteresirana za uspešen 
in skladen razvoj vseh dejavnosti, vendar v objektivnih pogojih prisoja prednost 
tistim temeljnim dejavnostim, ki spodbujajo in širijo kulturno življenje nasploh 
ter omogočajo razvoj vrhunskih dosežkov. 

Tako je knjižničarstvo temeljna kulturna dejavnost, ki posreduje knjigo 
krogu bralcev in s tem zagotavlja redno izdajanje knjig, spodbuja založniško 
dejavnost, pa tudi družbeno intervencijo za izdajanje primernih in cenenih 
knjig. Podobno gledališča, glasbena in druge kulturne dejavnosti, ki ljudem 
posredujejo kulturne dobrine, ne zadovoljujejo tako le določenih družbenih 
potreb, temveč vzgajajo in plemenitijo občane ter vzbujajo pri njih stalno 
željo po kulturnih vrednotah. To je najboljša spodbuda za kulturno aktivnost 
občanov. Obenem pa spodbuja še domačo umetniško ustvarjalnost, razvijanje 
novih oblik — ustreznih družbenemu napredku, širjenje stikov z drugimi 
narodi in splošni kulturni napredek. 

2. Ta izhodišča o pomenu kulturnih dejavnosti in o naši kulturni politiki 
nam opredelujejo tudi neposredne naloge v obdobju 1966—1970. Družbena pri- 
zadevanja morajo podpirati napredne težnje v amaterski kulturno-prosvetni 
dejavnosti in predvsem odpreti vrata mladini: Zato je potrebno primerno vred- 
notiti mentorsko delo in voditi ustrezno kadrovsko politiko. Široka kulturna 
dejavnost naj bo tudi podlaga tako za odkrivanje talentov, kot za razvijanje 
kakovostnih umetniških oblik. Potrebno je tudi zagotoviti, da bodo najvišji 
kulturni dosežki posredovani čimširšemu krogu prebivalstva. Družbena potreba 
naj opredeljuje odnos posameznih skupnosti in organizacij pri priznavanju 
sredstev za financiranje kulturnih dejavnosti, kakor bo na drugi strani na- 
predek v vzgoji občanov ter napredek samoupravljanja prispeval k racionali- 
zaciji v omrežju kulturnih zavodov in h gospodarskemu izkoriščanju sredstev. 

Kulturni zavodi in organizacije si morajo prizadevati, da bi z lastno dejav- 
nostjo ustvarile primeren dohodek, toda izhajati morajo iz programskega kon- 
cepta in določenih smotrov za njihovo delovanje, kar pa pomeni uresničevanje 
širših družbenih smotrov, in opravičilo za posebno družbeno skrb. Družbeno- 
politične skupnosti bodo v ta področja vlagala tolikšna sredstva, da bo zagotov- 
ljena njihova nemotena skrb. Funkcija republiških organov in skladov je 
zagotoviti delovanje za celotno republiko oziroma za nacionalno kulturo naj- 
pomembnejših kulturnih ustanov, sicer pa usmerjati, usklajevati in pospeševati 
kulturni razvoj na območju SR Slovenije. 

Z odpravljanjem proračunskega sistema in uveljavljanjem ustreznejšega 
financiranja neposrednih nalog ali programov, v skladu z razvijanjem samo- 
upravljanja in z napredkom v kulturnem življenju se bo krepila tudi samostoj- 
nost kulturnih ustanov. Odgovornost družbe, da za kulturno dejavnost ustvarja 
ustrezno materialno osnovo, zajema tudi prizadevanja za izobraževanje mladih 
umetnikov, za načrtnost v politiki štipendiranja, za razvijanje stikov s tujino 
in ne naposled za estetsko vzgojo neposrednih proizvajalcev. Družba je zaintei- 
resirana, da se kulturne dejavnosti povežejo z ostalimi področji družbenega 
dogajanja, ker bodo tako lažje uresničevale svoje smotre in določale obliko 
delovanja.« 

Odbor je nadalje predlagal tudi nekatere spremembe in dopolnitve nasled- 
njih točk poglavja o kulturnih dejavnostih: 
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K 8. točki naj se v 4. vrsti med besedi »obenem izboljšalo« vstavi 
beseda »tudi«. 

K 9. točki naj se doda nov stavek: 
»Prizadevanja za nadaljnji razvoj arhivskih zavodov bodo usmerjena v 

ureditev celotnega arhivskega gradiva, ki bi bilo primerno vzdrževano iin 
dostopno za proučevanje.« 

K 10. točki: Crta naj se zadnji odstavek. Doda naj se kot samostojna 
točka 11. naslednji odstavek: 

»Hitrejšo in uspešnejšo rast kulturnih dejavnosti je doslej oviral tudi ne- 
izdelan sistem financiranja na občinski in republiški ravni. Zato je potrebno 
do leta 1968 proučiti obstoječi sistem ter osnove (načela, kriterije, merila) za 
uveljavljanje samostojnejšega in stabilnejšega sistema financiranja kulturnih 
dejavnosti, ki bi ga uveljavljali v naslednjih letih.« 

Pri obravnavi poglavja »Tehnična kultura« je odbor predložil, naj se 2. 
odstavek črta in zamenja z naslednjim: 

»Prizadevanja za razvijanje tehnične kulture mladine naj dobe svoj odraz 
v izpopolnjevanju kompleksnih izobraževalnih programov in dejavnosti šol, 
posebej pa naj se tehnično izobraževanje razvija v okviru predmetnega tehnič- 
nega pouka. Na tem področju kaže spodbujati tudi vse ustrezne dopolnilne 
oblike dejavnosti mladine.« 

Odbor se je strinjal z ugotovitvami, navedenimi v 1. točki poglavja »Te- 
lesna kultura«, opozoril pa je na zelo nizek odstotek prebivalstva, ki je vklju- 
čeno v telesno-vzgojne organizacije. Zato se je treba resno lotiti predvidene 
planske naloge, predvsem pa podpiranja množičnih športov. 

Odbor je k poglavju o kadrih in izobraževanju menil, da je predložena iz- 
boljšava strukture zaposlenih po stopnjah izobrazbe pomanjkljiva osnova pla- 
niranja. Sestavni del strokovnih analiz o kadrovskih potrebah mora biti vrsta 
poklicev (nomenklatura) na posameznih stopnjah šolstva. Le tako bo namreč 
mogoče natančneje oblikovati potrebno mrežo šol in ugotoviti stvarno potrebo 
po kadrih. 

V besedilu 2. točke poglavja o kadrih in izobraževanju predlagajo člani 
odbora, naj se v 2. vrsti izraz »stopenj« zamenja z ustreznejšim izrazom »pod- 
ročij«. 

Odbor se je strinjal s skupino poslancev Prosvetno-kulturnega zbora, ki 
se je ob obravnavi predloga materialnih in kadrovskih potreb in ukrepov glede 
družbeno negativnih pojavov v SR Sloveniji v letih 1966—1970 zavzela za to, 
naj bo v predlogu družbenega plana jasneje povedano, kolikšen del proračun- 
skih sredstev, ki jih bo republika zagotovila v naslednjem 5-letnem obdobju 
za financiranje investicij na področju družbenih služb, bo namenjen za uspo- 
sobitev predvsem že obstoječih vzgajališč in za uresničevanje prizadevanj za 
strokovno izpopolnjevanje 130 strokovnjakov potrebnih za vzgojo družbeno 
neprilagojene mladine. 

Člani odbora so se strinjali s pripombami in predlogi za spremembe ter 
dopolnitve besedila poglavja »Znanstveno-raziskovalno delo«, s katerimi je od- 
bor seznanila komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga resolucije 
o raziskovalnem delu v SR Sloveniji, ki je predlog družbenega plana predhodno 
obravnavala. 

Pripombe, ki so bile oblikovane na seji omenjene komisije, so naslednje: 
K 1. t o č k i : Besedilo zadnjega stavka v 3. odstavku je treba dopolniti 

oziroma spremeniti v tem smislu, da je treba pri manjših delovnih organizacijah 
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težiti po njihovem združevanju v okviru posameznih strok in preko teh združenj 
podpirati raziskovalna prizadevanja na posameznih gospodarskih področjih. 

Besedilo petega odstavka je treba dopolniti z ugotovitvijo, da je bil sklad 
Borisa Kidriča skoraj edini republiški financer tudi osnovnih raziskav izven 
projektov na univerzi in SAZU. 

V besedlu šestega odstavka je treba popraviti številčne podatke oziroma 
izbrati take številčne pokazatelje, ki so med seboj primerljivi glede na različno 
vlogo sklada v času njegovega delovanja ali pa številčne podatke iz besedila 
izpustiti. 

K 2. točki: V besedilu tretjega odstavka naštete naloge republike naj 
bi v skrčenem besedilu našle svoje mesto v tistem delu besedila 3. točke, ki 
vsebuje čvrste naloge republike na področju znanstveno-raziskovalnega dela. 

K 3. točki: V drugem odstavku naj se spremeni besedilo 2. stavka v 
tem smislu, da je treba povečati delež skupnih sredstev za raziskovalno delo 
glede na odnos do družbenega proizvoda s tem, da bi hitreje rasla sredstva 
za znanstveno delo. Številčni prikaz porasta naj bo primerljiv z enakim pri- 
kazom v zveznem srednjeročnem planu. Dodatno je treba tudi ugotoviti raz- 
merje do družbenega proizvoda, s katerim je republika s svojimi proračunskimi 
sredstvi udeležena pri financiranju raziskovalnega dela in določiti, da mora to 
razmerje v prihodnjih letih naraščati. 

Glede umaknjenega besedila na 64. in 65. strani pa se je komisija zavzela 
za naslednje spremembe: 

1. odstavek (v umiku) ostane nespremenjen. 
2. odstavek ostane nespremenjen, a postane 4. 
3. odstavek postane 2. in se spremeni tako, da se glasi: 
»Republika bo v večji meri financirala znanstvene raziskave v osnovnih 

in nacionalnih vedah in tiste znanstvene raziskave na področju družbenih ved, 
za katere je lahko naročnik predvsem družbena skupnost v celoti. Sredstva bo 
dodeljevala na osnovi programa, ki ga bo na samoupraven način verificirala 
širši krog znanstvenikov ob upoštevanju sodelovanja in delitve dela v jugo- 
slovanskem in mednarodnem merilu.« 

4. odstavek ostane nespremenjen, a postane 5. 
5. odstavek postane 3. in se spremeni tako, da se glasi: 
»Republika bo še naprej uporabljala del splošnih družbenih sredstev za to, 

da bo z njimi mobilizirala neposredne interesente za raziskovalno dejavnost, 
pri čemer bo pa ta sredstva čedalje bolj dajala kot kredite. Prav tako bo pre- 
vzela plačevanje dela obresti za kredite, ki jih bodo delovne organizacije in 
raziskovalne institucije najemale zaradi raziskovalnega dela v bankah ob nor- 
malnih bančnih pogojih oziroma bo financirala tiste raziskave, ki jih bo naro- 
čila ali posebej sklenila podpirati.« 

6. odstavek postane 9. in se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški strokovni organi in raziskovalne institucije bodo izdelali načrt 

za razvoj prihodnje organizacije in za način financiranja omrežja informacij- 
skih enot ter izdelali metodologijo za enotno obdelavo informacij in doku- 
mentov.« 

7. in 8. odstavek ostaneta nespremenjena, a postaneta 6. in 7. 
9. odstavek postane 8., s tem, da se v 3. vrsti.črtajo besede »na III. stopnji«. 
Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca Dušana Sinigoja. 

Številka: 30-28/66 
Ljubljana, 16. 12. 1966 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora — poročilo z dne 13. 1. 1967, št. 30-28/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji, dne 17. 1. 1967 obravnaval predlog družbenega plana 
razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet. 

Odbor je v razpravi posvetil pozornost predvsem tistim dejavnostim, ki 
sodijo v okvir pristojnosti Organizacijsko-pblitičnega zbora. Pri tem je odbor 
proučil zlasti tisti del predloga, ki je obravnaval vprašanja v zvezi z družbeno- 
političnim sistemom. Se posebno pozornost pa je odbor posvetil ugotovitvam in 
smernicam glede splošne ter proračunske potrošnje in nalogam republike pri 
racionalizaciji družbenih služb in državne uprave. V razpravi so zato bila 
obravnavana zlasti poglavja izhodiščne osnove, splošni okviri razvoja, zapo- 
slovanje in produktivnost dela, regionalni razvoj in urbanizacija, življenjski 
standard, splošni pogoji razvoja, financiranja razširjene reprodukcije ter ukrepi 
republike pri usmerjanju družbenoekonomskega razvoja do leta 1970. 

Odbor ugotavlja, da je predloženi plan razvoja SR Slovenije v letih 1966 
do 1970 odraz jasno postavljenih načel in izhodišč družbenoekonomskega raz- 
voja in upošteva spremembe, uveljavljene v zadnjih letih v družbenoekonom- 
skih odnosih, predvsem pa spremembe, ki jih narekuje gospodarska reforma. 
Odbor pozitivno ocenjuje zasnovo plana, ki izhaja iz razpoložljivih in ne iz 
predvidenih sredstev ter temelji na izkoriščanju obstoječih rezerv, moderni- 
zaciji gospodarstva in družbenih služb, na vključevanju v mednarodno delitev 
dela ter na investicijah, predvsem na področju družbenih služb, kjer mora 
republika skrbeti za oblikovanje politike, ki temelji na dolgoročno usklajeni 
programski osnovi ter mora tudi financirati razvoj tistih družbenih služb, ki 
so širšega družbenega pomena. 

V zvezi s tem odbor opozarja, da so pomanjkljivosti in ne dovolj določene 
formulacije nalog s področja družbenih služb in še posebej s področja državne 
uprave in drugih državnih organov, čeprav so bili že sprejeti v Skupščini SRS 
in v Izvršnem svetu Skupščine SRS sklepi, oziroma ukrepi, ki bi jih moral upo- 
števati tudi družbeni plan. 

Na 121. strani naj se zato v besedilu 3. točke črta drugi stavek prvega 
odstavka. Za drugim odstavkom te točke pa naj se vstavi nova 4. točka, ki se 
glasi: 

»Na področju družbenih služb bo republika v omenjenem obdobju obliko- 
vala politiko njihovega razvoja ter sodelovanja pri izvajanju in financiranju 
tistih intervencij, ki imajo širši družbeni pomen. 

Razen tega bo republka posvetila posebno pozornost organizaciji republi- 
ške uprave, drugih republiških državnih organov in republiških zavodov, ki 
opravljajo upravne zadeve. Na osnovi raziskav in utemeljenih predlogov bodo 
izvedeni ukrepi, ki naj zagotove racionalno organizacijo, modernizacijo poslo- 
vanja, večjo strokovnost in učinkovitost ter istočasno razvijajo notranje samo- 
upravne odnose in zagotove kljub počasnejšemu naraščanju sredstev, večje 
realne osebne dohodke na tem področju zaposlenih delavcev. Sistem progra- 
miranja dela državnih organov in na tej podlagi izdelanih načel financiranja 
se mora v omenjenem obdobju uveljaviti v največji meri. V zvezi s tem pa bo 
treba tudi razčistiti sunkcije vseh vrst državnih organov in jih v celoti uskladiti 
z družbenimi potrebami' ter temu prilagoditi njihovo organizacijo in poslovanje.« 
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Splošni pravni režim, ki velja za podjetja, ne rešuje vseh specifičnih pro- 
blemov, ki nastajajo na področju komunalnih dejavnosti glede na to, da so te 
dejavnosti posebnega družbenega pomena in ima njihovo delovanje v urbani- 
ziranih naseljih značaj obveznih javnih nalog. Komunalne storitve morajo biti 
stalno na razpolago občanom in sicer ob ugodnih pogojih, da jih lahko uživa 
vsak občan ne glede na svoje gmotno stanje. Pred občani je odgovorna za delo- 
vanje- komunalnih dejavnosti tudi občina oziroma njena skupščina, čeprav te 
dejavnosti neposredno opravljajo komunalne delovne organizacije. Komunalne 
delovne organizacije delujejo v posebnih pogojih, katerih bistvo je v tem, da 
imajo monopolni položaj na svojem območju, ki jim je določeno in da njihove 
usluge ne gredo na trg, ampak so namenjene neposredno občanom; na tem 
področju torej ne delujejo tržne zakonitosti v taki meri kot v ostalem gospo- 
darstvu ter zato prizadevanja predloga družbenega plana ne bodo mogla v ce- 
loti uspeti v tem, da se izenačijo pogoji poslovanja komunalnih delovnih orga- 
nizacij s pogoji gospodarjenja na drugih gospodarskih področjih, brez zakon- 
ske ureditve osnovnih vprašanj (nomenklatura, pravice in dolžnosti občine, 
poslovni predmet, statusne spremembe itd.). 

V zvezi s tem je treba točko 2 v poglavju »Komunalno gospodarstvo« do- 
polniti v skladu z zahtevami Skupščine, in sicer, da naj se specifična vprašanja 
komunalnih delovnih organizacij pravno uredijo s posebnim republiškim zako- 
nom, ki naj bi se omejil le na nekatera ključna vprašanja, kajti zgolj ugotovitve 
pravne neurejenosti ne utrjuje sistema komunalnega gospodarstva. 

Predlog plana ugotavlja v soglasju s prizadevanji Organizacijsko-politio- 
nega zbora, da so nosilci družbene skrbi za občane krajevne skupnosti. Posebej 
morajo usmeriti svojo skrb za otroke, v okviru otroškega varstva. Zaradi tega 
naj bi krajevne skupnosti aktivirale občane, zlasti starše iz svojega območja 
za razvijanje otroškega varstva. Iz ugotovitev razprave o krajevnih skupnostih, 
ki je bila decembra 1966, izhaja, da v praksi še vedno ni povsem jasen položaj 
krajevnih skupnosti, čeprav postajajo neobhodni del našega samoupravnega 
sistema in zadovoljenja življenjskih potreb občanov. Da bodo lahko krajevne 
skupnosti izpolnjevale napotke družbenega plana, je potrebno najprej poskrbeti 
za uspešno ustvarjanje krajevnih skupnosti povsod tam, kjer so za to pogoji. 
Za to pa se morajo zavzeti vsi družbeni faktorji, od občinskih skupščin do 
družbeno-političnih organizacij. V skladu s tem je potrebno, da se 4. točka v 
poglavju »Otroško varstvo« v zadnjem odstavku dopolni tako, da bodo občinske 
skupščine vložile več naporov pri ustvarjanju ugodnejših pogojev za delo kra- 
jevnih skupnosti in da se bodo sprejeli predpisi oz. spremembe in dopolnitve 
predpisov, ki bodo poenostavili finančno poslovanje krajevnih skupnosti, ki 
zavira njihovo delo. 

Glede posebnega šolstva, predvsem glede skrbi za varstvo vedenjsko in 
osebnostno motenih otrok, odbor ugotavlja, da predlog plana v skladu s postav- 
ljenimi zahtevami Izvršnemu svetu in drugim republiškim organom, rešuje pe- 
reče stanje na tem področju. V skladu s tem pa je potrebno, da se tretji odsta- 
vek točke 3 na strani 122 v drugi vrsti dopolni tako, da se med besedici »viso- 
kega šolstva« vstavi besedici »in posebnega«. 

7. odstavek tretje točke poglavja »Socialno varstvo« na strani 48 naj se 
dopolni tako, da bo republika poleg tam predvidenih zakonov sprejela tudi 
zakon, s katerim bo uredila nekatera statusna in druga vprašanja vzgojnih 
zavodov. 
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Ker je strokovnost eden izmed najpomembnejših faktorjev za uspešno gor- 
spodarjenje in rast produktivnosti dela, plan pravilno vrednoti vprašanje kadrov 
in izobraževanja. Ker glede na prikaz predloga plana delež učencev, ki uspešno 
končajo osnovno šolo, prepočasi narašča, odbor meni, da ni vzrok le v nekaterih 
nerešenih materialnih problemih in v neustrezni izobrazbeni strukturi učiteljev 
za predmetni pouk, temveč tudi v preobsežnih učnih načrtih. 

Zadnji stavek tretjega odstavka druge točke na strani 55 naj le zato dopolni 
tako, da se stavek glasi: »Vzrok je med drugim v preobsežnih učnih načrtih, v 
nekaterih nerešenih materialnih pogojih in v neustrezni izobrazbeni strukturi 
učiteljev za predmetni pouk.« 

Glede prometnega omrežja je odbor mnenja, da ni adekvatnega povečanja 
zmogljivosti prometnega omrežja glede na pospešeno naraščanje zmogljivosti 
luke Koper, kar je tudi razvidno iz 3. odstavka na strani 106, poglavje pro- 
metne dejavnosti. 

Interesi nadaljnjega razvoja gospodarstva nedvomno nujno zahtevajo, da 
se že v tem planskem obdobju prične z izgradnjo sistema hitrih in razbre- 
menilnih cest, ker imajo le-te izreden pomen za nadaljnji razvoj celotnega 
gospodarstva Slovenije, ki pa ne zmore samostojnega financiranja, zato je 
potrebno podpreti pobude za najetje inozemskih posojil. Republiške organizacije 
pa morajo v sodelovanju s strokovnimi organizacijami ne le pospešiti izdelavo 
konkretne tehnične dokumentacije, temveč pospešeno izdelati dokumentacijo. 

4. odstavek na strani 70 točke 3 poglavja »Prometno omrežje« naj se zato 
popravi tako, da se namesto besedi »pospešile izdelavo« vstavi besedici »pospe- 
šeno izdelale.« 

Drugi odstavek druge točke na strani 69 pa naj se popravi, ker nova proga 
Koper—Prešnica ne bo razbremenila ceste Koper—Hrpelje zaradi sočasnega 
povečanja prometa v luki Koper. 

Odbor predlaga, da Organizacijsko-politični zbor sprejme k predlogu druž- 
benega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970 mnenje, ki naj ga posre- 
duje Republiškemu in Gospodaskemu zboru, kot pristojnima zboroma. Mnenje 
naj vsebuje zgoraj navedena stališča odbora, kakor tudi stališča, ki bodo spre- 
jeta v razpravi o predlogu družbenega plana razvoj SR Slovenije v letih 1966 
do 1970. 

Odbor je za svojega poročevalca določil Mira Heglerja, podpredsednika 
odbora. 

Št.: 30-28/67 
Ljubljana, 17. 1. 1967 

Na svoji seji dne 25. januarja 1967 je zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije v redakcijskem pogledu obravnavala besedilo predloga druž- 
benega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, vključno z amandmaji, 
ki sta jih k besedilu tega predloga sprejela odbor za družbeni plan, finance in 
proračun Republiškega zbora ter odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora na svoji skupni seji dne 17. janarja 1967. 

Komisija je pri podrobni obravnavi besedila ugotovila, da so v njem po- 
trebne nekatere spremembe in dopolnitve predvsem zaradi večje jasnosti, zaradi 
skladne in pravilne terminologije ter zaradi prilagoditve posameznih delov bese- 
dila spremembam, ki so v času po izdelavi besedila predloga nastale zlasti na 
področju zakonodaje. 
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V tem smislu je komisija predlagala naslednje spremembe in dopolnitve: 
11. stran : V besedilu nove 2. alinee 2. točke (amandma odborov) se be- 

sedi »v cilju« nadomestita z besedama »ob upoštevanju«. 
19. stran : Besedilo 3. odstavka na tej strani se spremeni tako, da se 

glasi: »Proučiti bi morali tudi smotrnost, da se s predpisi določijo posebni 
pogoji za posamezna delovna mesta.« 

21. stran: V spremenjenem besedilu 3. odstavka 6. točke (amandma od- 
borov) se v 4. in 7. vrsti izraz »zasebno delo« nadomesti z izrazom »zasebna 
dejavnost« v ustreznem sklonu. 

25. stran: V besedilu nove 3. a točke (amandma odborov) se v zadnji in 
predzadnji vrsti črtajo besede »administrativne elemente in«. 

37. stran : V 2. in 3. vrsti zadnjega odstavka na tej strani se besedi 
»ustrezno zakonodajo« nadomesti z besedama »ustrezne predpise«. 

38. stran : V besedilu 1. točke se v 1. vrsti tabelarnega prikaza ter v 
1. in 4. vrsti 2. odstavka besedilo »pokojninsko invalidsko zavarovanje« dopolni 
tako, da se glasi »pokojninsko in invalidsko zavarovanje«. 

43. stran: V predzadnjem odstavku 6. točke se začetek besedila spremeni 
tako, da se glasi: »Republika je sprejela zakon o izgradnji kliničnega centra. ..« 

48. stran : V besedilu 4. alinee 1. točke (amandma odborov) se v 3. vrsti 
med besedi »bratskih« ter »in« vstavi beseda »jugoslovanskih«. 

70. stran : V 2. vrsti 1. odstavka (besedilo v odmiku) se besedi »pospešile 
izdelavo« nadomesti z besedama »pospešeno izdelale«. 

V 1. vrsti 2. odstavka novega besedila poglavja o vodnem gospodarstvu 
(amandma odborov) se začetek besedila spremeni tako, da se glasi: »Zaradi ta- 
kega stanja niso bili doseženi...« 

V 12. vrsti 3. točke novega besedila poglavja o vodnem gospodarstvu se 
besedilo »letnim finančnim načrtom« spremeni tako, da se glasi: »letnimi fi- 
nančnimi načrti«. 

73. stran : V novem odstavku na koncu 2. točke (amandma odborov) se 
v 12. vrsti besedilo »v pogledu ustvarjanja« nadomesti z besedilom »pri ustvar- 
janju.« 

80. stran : V predzadnji alinei 3. točke se začetek besedila spremeni 
tako, da se glasi: »sedanja izključna pravica kmetijskih zadrug pri odkupu je 
z novim zakonom ...«. 

107. stran: Besedilo novega predzadnjega odstavka 5. točke (amandma 
odborov) se spremeni tako, da se glasi: »V skladu s takimi prizadevanji bo 
republika v okviru možnosti sodelovanja z zainteresiranimi delovnimi orga- 
nizacijami in družbeno-političnimi skupnostmi pri urejanju cestne povezave 
posameznih območij z osnovno cestno mrežo.« 

117. stran : V 16. vrsti predzadnjega odstavka se besede »pa bodo za- 
gotovljena« nadomestijo z besedama »so zagotovljena«. 

121. stran : V 3. in 4. vrsti besedila 1. točke se besede »z njenim sred- 
njeročnim družbenim planom« nadomestijo z besedilom: »z družbenim planom 
za razvoj Jugoslavije od leta 1966 do leta 1970«. 

V 7. vrsti 3. točke se besedilo »Gospodarske zbornice« dopolni tako, da se 
glasi: »Gospodarske zbornice SR Slovenije«. Tudi na drugih mestih v besedilu, 
kjer se govori o tej zbornici, je treba izpisati njeno pravilno ime. 

122. stran: V besedilu novega 3. odstavka 3. točke (amandma odborov) 
se v 2. vrsti besedilo »republiške državne uprave« nadomesti z besedilom: »re- 
publiške uprave«, v besedilu »drugih republiških državnih organov« pa se črta 
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beseda »državnih«; v 10. in 14. vrsti se besedi »državnih organov« nadomestita 
z besedama »republiških organov«. 

123. stran : Začetek besedila 2. točke se spremeni tako, da se glasi: »Z 
republiškim zakonom o financiranju izobraževanja bodo določeni...« 

124. stran : a) Zadnji stavek zadnjega odstavka 3. točke »To bo urejeno 
s posebnim predpisom« se črta. 

b) V zvezi s pripombo komisije v poročilu z dne 16. 1. 1967 se formulirajo 
ustrezne spremembe besedila 2. odstavka 4. točke tako, da se: 

— začetek besedila 2. odstavka glasi: »Republika bo skrbela za usklajenost 
davčne politike med posameznimi občinami, ki naj vodijo na posameznih pod- 
ročjih .. .«; 

— začetek besedila 2. odstavka 1. alinee glasi: »Občine naj dosežejo takšen 
način obdavčitve ...«; 

— zadnji stavek v 2. odstavku 1.. alinee se začne z besedilom: »Ze izvršene 
spremembe v gospodarjenju z zasebnimi gozdovi...«; 

— 2. alinea se prične z besedilom: »v zasebnem obrtništvu bo treba v 
prihodnje z davčno politiko doseči hitrejši razvoj . ..«. 

125. stran : V zadnji vrsti zadnjega odstavka 4. točke se beseda »uslu- 
gami« nadomesti z besedo »storitvami«. 

126. stran : Začetek besedila 2. odstavka 1. točke se spremeni tako, da 
se glasi: »Ostanek sredstev republike za investicije v gospodarstvu bo uporab- 
ljen za kreditiranje vlaganj na področju kmetijstva, turizma in gozdarstva, in 
sicer:«. 

127. stran : V 2. vrsti 1. odstavka 5. točke in v 4. vrsti 2. odstavka 6. 
točke se besedi »bo republika« nadomestita z besedama: »je republika«. 

128. stran : V 2. vrsti besedila 1. točke se za besedami »za razvoj Jugo- 
slavije« doda še besedilo: »od leta 1966 do leta 1970«. 

Zadnji stavek v besedilu 2. točke se spremeni tako, da se glasi: »Take 
analize bodo osnova za predlaganje ukrepov, ki naj bi sproti zagotovili uresni- 
čevanje začrtane politike«. 

V 1. in 2. vrsti 3. točke se besedilo »republiški zavod za planiranje« nado- 
mesti z besedilom: »Zavod SR Slovenije za planiranje«. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi navedenimi spremembami in do- 
polnitvami strinjal in so tako postale sestavni del besedila predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970 s predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 30-28/67 
Ljubljana, 25. 1. 1967 
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PREDLOG ZAKONA 

o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v letih 1966 do 1970 

1. člen 

Sredstva SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, ki pritekajo na po- 
seben račun SR Slovenije pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani, se bodo 
v letih 1966 do 1970 uporabila: 

a) za izpolnitev obveznosti po že sprejetih odločitvah v minulih letih in 
za kreditiranje investicij po zakonu o usmeritvi republiških sredstev za gospo- 
darske investicije v letu 1966 (Uradni list SRS, št. 4-23/66), vštevši vplačilo 
ustanovnega deleža SR Slovenije po odloku o vložitvi republiških sredstev v 
kreditni sklad Splošne gospodarske banke v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 
4-26/66) — skupaj z zneskom 57 milijonov novih dinarjev; 

b) za kreditiranje investicijskih obveznosti proračuna SR Slovenije v letu 
1967 — do zneska 32 milijonov novih dinarjev; 

c) za kreditiranje obratnih sredstev v gospodarstvu — do zneska 50 mili- 
jonov novih dinarjev; 

č) za kreditiranje investicij na področju turizma — do zneska 51 milijonov 
novih dinarjev, na področju kmetijstva — do zneska 40 milijonov novih dinar- 
jev in na področju gozdarstva — do zneska 10 milijonov novih dinarjev. 

2. člen 

Za namene iz točk a) in b) prejšnjega člena bodo krediti uporabljeni v 
letih 1966 in 1967, za druge namene pa v okviru preostalih razpoložljivih sred- 
stev od leta 1967 naprej. 

3. člen 

Za kreditiranje obveznosti proračuna SR Slovenije iz točke b) 1. člena 
tega zakona najame SR Slovenija posojilo za 10 let po obrestni meri, ki ne 
more biti nižja od 6 °/o, in s tem, da zapade prva anuiteta v letu 1969. 

4. člen 

Sredstva iz točke c) 1. člena tega zakona se bodo uporabila za kreditiranje 
obratnih sredstev delovnim organizacijam z vračilnim rokom do 5 let in po 
obrestni meri, ki ne more biti nižja od 6%. 

5. člen 

Sredstva iz te točke č) 1. člena tega zakona se bodo uporabila za kredi- 
tiranje; 

a) na področju turizma: za nakup opreme in za graditev objektov, s kate- 
rimi se pospešuje inozemski turizem; 

b) na področju kmetijstva: za intenziviranje kmetijske proizvodnje, zlasti 
pa za izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki in za urejanje nasadov; 

c) na področju gozdarstva: za ureditev plantaž in nasadov hitro rastočega 
drevja ter za obnovo degradiranih gozdov. 
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6. člen 

Za namene iz prejšnejga člena se bodo odobravali krediti v okviru razpo- 
ložljivih sredstev kot delež k investicijam s temile pogoji: 

a) na področju turizma — z vračilnim rokom do 15 let; 
b) na področju kmetijstva: 
—• za intenziviranje kmetijske proizvodnje in za izboljšanje prometa s 

kmetijskimi pridelki — z vračilnim rokom do 10 let; 
— za urejanje nasadov — z vračilnim rokom do 10 let in s tem, da zapade 

prva anuiteta najkasneje 5 let po dokončani investiciji; 
c) na področju gozdarstva — z vračilnim rokom do 15 let in s tem, da za- 

pade prva anuiteta 10 let po dokončani investiciji; 
č) obrestna mera za kredite iz tega člena ne more biti nižja od 6 %. 

7. člen 

Iz sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu bo odobravala kredite 
Splošna gospodarska banka v Ljubljani za namene in po pogojih, ki jih do- 
loča ta zakon. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Sredstva republike za investicije v gospodarstvu bodo znašala po računih, 
ki bodo podlaga za sklenitev pogodb med republiko in poslovnimi bankami o 
vplačevanju anuitet odpravljenih družbenih investicijskih skladov na poseben 
račun republike, okoli 240 milijonov N dinarjev. 

Po predlogu zakona bi se ta sredstva v obdobju 1966—1970 uporabila za 
naslednje namene: 

1. Za poravnavo že sprejetih obveznosti, in sicer: 
—• za obveznosti iz sredstev republike za investicije v gospodarstvu na 

podlagi odločitev, sprejetih pred letom 1966, za razdobje 1967—1970 okoli 
9 milijonov N dinarjev; 

—■ republika je z zakonom o usmeritvi republiških sredstev za investicije 
v gospodarstvu že usmerila vsa razpoložljiva sredstva v letu 1966, ki bodo 
znašala okoli 48 milijonov N dinarjev, in to za graditev elektroenergetskih 
objektov ter za graditev železnice Koper—Prešnica; 

— po odloku o vložitvi republiških sredstev v kreditni sklad Splošne go- 
spodarske banke v Ljubljani se vloži v kreditni sklad te banke iz sredstev 
odpravljenega družbenega investicijskega sklada, ki se vodijo na posebnem 
računu republike, znesek 30 milijonov N dinarjev kot njen ustanovni delež. 
Glede na to, da se morajo v skladu s statutom Splošne gospodarske banke 
ustanovni deleži vplačati do konca leta 1967, se ta obveznost republike po- 
ravna tako, da se vnesejo v kreditni sklad banke sredstva iz natečenih anuitet 
v letu 1966 v višini 30 milijonov N dinarjev, ki so v tem letu že uporabljena 
za kreditiranje investicij v energetiko. 



Priloge 511 

2. Za poravnavo obveznosti republiškega proračuna v letu 1967, bo najela 
republika posojilo v znesku 32 milijonov N dinarjev. Iz tega posojila bi se 
poravnale tele obveznosti: 

— v milijonih N dinarjev 

— del obveznosti, ki bodo prenesene od odpravljenih 
okrajev na republiko: 

a) obveznosti za odplačilo posojil, najetih za graditev cest 9,6 
b) obveznosti za posojila iz okrajnih investicijskih 

skladov  0,8 
c) obveznosti za posojila za kritje stroškov pri graditvi 

novih podjetij, katerih graditev se ni nadaljevala 
(tovarna natronskega papirja)  1,8 

č) druge obveznosti (posojila za melioracije, za ureditev 
maloobmejnega prometa)  0,5 12,7 

— obveznosti za odplačila posojil, ki jih je najela SR 
Slovenija: 

a) za graditev cest in železnic (severna magistrala, za- 
savska cesta, dolgi most, obsotelska železnica, ljubljan- 
sko vozlišče, lokotovorni kolodvor)  0,5 

b) za graditev obmejnih prehodov, reaktorja v Pod- 
gorici in televizijskih oddajnikov ter za TV opremo 3,3 3,8 

— nadaljevanje graditve reaktorja v Podgorici po spre- 
jetem finančnem programu v letu 1966 (Uradni list 
SRS, št. 13/66)  3,0 

—■ raziskave na področju gospodarstva in geološke 
raziskave  12,5 

3. Sredstva za kreditiranje obratnih sredstev v gospodarstvu bi se upo- 
rabila predvsem za naslednje namene: 

—■ za začasno kreditiranje graditve energetskih objektov. Za graditev teh 
objektov so sicer do leta 1970 z ustreznimi zakoni zagotovljena zadostna inve- 
sticijska sredstva, vendar pa je pri predvideni dinamiki vplačil treba pričako- 
vati, da bo prišlo v letu 1967 in delno tudi v letu 1968 do manjšega dotoka 
sredstev, kot jih bo zahtevala predvidena dinamika investicijskih del; zato 
je treba zagotoviti ustrezna premostitvena sredstva; 

—- za začasno kreditiranje likvidacije EKK Velenje. Likvidacija EKK Ve- 
lenje se bo sicer opravila na podlagi likvidacijskega načrta s sredstvi ustano- 
viteljev in prizadetih družbeno-političnih skupnosti ter iz sredstev skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij. Vendar pa je potrebna intervencija sredstev 
republike za investicije v gospodarstvu, ki bo prišla v poštev za kritje razlik, 
do katerih bi prišlo pri likvidaciji tj. razlik med plačili zapadlih obveznosti 
in dotokom sredstev, ki se bodo natekla od prodaje opreme, oziroma sredstvi, 
s katerimi bodo razpolagali ustanovitelji, družbeno-politične skupnosti in skladi 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij; 

— za trajna obratna sredstva tistim delovnim organizacijam, ki bodo 
bistveno prispevala k povečanju proizvodnje in izvoza. 
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4. Za pospeševanje investicij na področju turizma 51 milijonov N dinarjev. 
S temi sredstvi bi republika vlagala za razvoj turizma približno ista sred- 

stva kot v obdobju preteklih 5 let, ko se je razvoju turizma že pričel dajati 
večji poudarek. 

Intervencija republiških sredstev za investicije na področju turizma je 
utemeljena predvsem z možnostmi, ki jih ima SR Slovenija za razvoj inozem- 
skega turizma, in s poudarkom, ki ga ima razvoj te dejavnosti v družbenem 
planu SR Slovenije. Čeprav pomeni predlagana udeležba republiških sredstev 
za investicije v turizem le manjši del skupnih vlaganj, ki bodo po pričakovanjih 
znašala v družbenem sektorju okoli 450 milijonov N dinarjev, bodo ta sredstva 
skupaj z dopolnilnimi obrestmi, ki jih bo zagotovila za stimuliranje vlaganj 
na to področje federacija 3-odstotne dodatne obresti ter 2-odstotne povečane 
dodatne obresti iz sredstev federacije, omogočila predvideno povečanje zmoglji- 
vosti v turizmu. 

Sredstva republike bi se uporabila kot udeležba za graditev tistih zmoglji- 
vosti, ki so namenjene inozemskemu turizmu, graditev zmogljivosti za vse vrste 
domačega turizma pa naj bi se zagotovila predvsem z večjo mobilizacijo raz- 
položljivih lokalnih sredstev. 

5. Za pospeševanje investicij v kmetijstvu 40 milijonov N dinarjev. 
Ekonomski položaj kmetijstva se je z reformo izboljšal. Vseeno pa ta 

dejavnost v letih 1966—1970 še ne bo razpolagala s tolikšnimi sredstvi, ki bi 
ji omogočala hitrejši razvoj in s tem zadovoljevanje potreb naraščajoče porabe 
na domačem tržišču ter povečanje izvoza tistih proizvodov, za katere ima glede 
na naravne možnosti določene prednosti. 

V letih 1961—1965 je znašal delež investicij družbenega sektorja kmetijstva 
v skupnih gospodarskih investicijah okoli 13%. Po kalkulacijah, ki temeljijo 
na podatkih o razpoložljivih lastnih sredstvih delovnih organizacij s področja 
kmetijstva, na pričakovani udeležbi sredstev federacije in na večji angažiranosti 
poslovnih bank, prav tako pa tudi na večji zainteresiranosti delovnih organi- 
zacij z drugih področij za vlaganja v kmetijstvo, ocenjujemo, da bo delež in- 
vesticij v družbenem sektorju kmetijstva v letih 1966—1970 dosegal 10 do 11 %. 
To pomeni, da bi v tem obdobju, kljub predlagani intervenciji iz republiških 
sredstev, naraščala vlaganja v kmetijstvu nekoliko počasneje kot v celotnem 
gospodarstvu. 

S sredstvi republike naj bi se po predlogu zakona pospeševala vlaganja za 
intenziviranje kmetijske proizvodnje, za izboljšanje prometa s kmetijskimi pri- 
delki in za urejanje nasadov. Taka usmeritev je utemeljena glede na velike 
potrebe po kmetijskih pridelkih na domačem trgu in možnosti izvoza ter glede 
na pomanjkljivosti v povezavi kmetijske proizvodnje s trgom, ki je bila v 
minulem obdobju pogosten vzrok slabe založenosti. Večja proizvodnja tržnih 
presežkov bo še bolj zahtevala organiziran promet s kmetijskimi proizvodi. 
Zato bo nujno potrebno izboljšati opremljenost prometa s kmetijskimi pro- 
izvodi (predvsem graditev skladišč in hladilnic). 

6. Za investicije v gozdarstvo okoli 10 milijonov N dinarjev. 
Čeprav so se sredstva delovnim organizacijam s področja gozdarstva po 

reformi občutno povečala, se še vedno kaže problem regionalne razporeditve 
tako povečanih sredstev. S predlagano usmeritvijo dela republiških sredstev 
za plantaže in nasade ter za obnovo degradiranih gozdov naj bi se predvsem 
spodbudila dodatna vlaganja za te namene iz sredstev industrije za predelavo 
lesa in gozdnogospodarskih organizacij. Pričakujemo, da bi znašala skupna 
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vlaganja za te namene v letih 1966—1970 okoli 93 milijonov N dinarjev; s tem 
bi lahko usposobili 3000 ha plantaž in 10 000 ha nasadov ter obnovili 10 000 ha 
degradiranih gozdov. Ta vlaganja bodo prispevala k boljši oskrbljenosti pro- 
izvodnje z lesno maso in omogočila izkoriščanje prednosti, ki jo ima SR Slo- 
venija na tem področju. 

Udeležba sredstev republike pri investicijah na področjih turizma, kme- 
tijstva in gozdarstva ima predvsem namen, da bo osnova za mobilizacijo do- 
datnih sredstev za vlaganja na ta področja, in to ne le sredstev investitorjev, 
temveč tudi- poslovnih bank in drugih nosilcev sredstev, ter za najemanje 
inozemskih kreditov. Predvideni vračilni roki so ugodnejši od bančnih pogojev, 
kar je v skladu z intervencijskim značajem republiških sredstev za investicije 
v gospodarstvu. Ugodnejši vračilni roki bodo omogočali delovnim organizacijam 
tudi najemanje bančnih kreditov pod običajnimi pogoji, ker se bo tako poprečje 
odplačilne dobe podaljšalo. 

Predlagana obrestna mera 6 % je sicer višja od obrestnih mer, ki so veljale 
v prejšnjih letih za dajanje kreditov iz teh sredstev. Vendar pa je potrebno 
upoštevati, da so bili med tem menjani zvezni predpisi, po katerih je dolžna 
republika plačevati prispevek federacije v višini 4 % od novo angažiranih 
sredstev. Da bi omogočili plačevanje teh obresti in kritje bančnih stroškov, 
je predlagana najnižja obrestna mera 6 %. S tem bi pokrili plačevanje obvez- 
nosti do federacije tudi za tista posojila, za katera se po določbah tega zakona 
prične obveznost vračanja šele po 5 oziroma 10 letih (kmetijstvo, gozdarstvo). 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slo- 
venije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 do 1970, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Uvodoma je komisija ugotovila, da so bila republiška sredstva za gospo- 
darske investicije za leto 1966 usmerjena že s posebnim zakonom — zakon 
o usmeritvi republiških sredstev za gospodarske investicije v letu 1966 (Uradni 
list SRS, št. 4/66), — zaradi česar.bi bilo s predloženim zakonom treba urediti 
to vprašanje le za leta 1967 do 1970. Ker pa zakonski predlog sredstev za leto 
1966 ne usmerja drugače kot je bilo to storjeno s predhodno sprejetim zakonom 
in ker je v zakonskem predlogu obsežena celotna materija v zvezi z usmerjanjem 
republiških sredstev za investicije v gospodarstvu za obdobje petletnega druž- 
benega plana v enem predpisu, komisija meni, da ni ovire, da zakonski predlog 
povzema rešitve iz že sprejetega zakona. 

V podrobni obravnavi je komisija sprejela naslednje amandmaje: 
K 1. členu: V četrti vrsti točke a) med besedi: »vštevši« in »vplačilo« 

vstavita besedi: »obveznosti za«. 
S to spremembo je jasno povedano, da ni mišljen akt o vplačilu, marveč 

da gre za obveznost, ki jo je republika že sprejela z odlokom o vložitvi re- 
publiških sredstev v kreditni sklad Splošne gospodarske banke v Ljubljani 
(Ur. 1. SRS, št. 4/66). 

33 
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V točki b) se za besedami: »v letu 1967« dodajo besede »za gospodarske 
investicije«,« črta pa se beseda »investicijskih« v prvi vrsti točke b). 

Ker se po določbi prvega odstavka 19. člena zakona o bankah (Ur. 1. SFRJ, 
12/65, 29/65 in 4/66) sredstva družbeno-političnih skupnosti, ki so namenjena 
za razširjeno reprodukcijo in ki izvirajo iz dela ustvarjene vrednosti družbe- 
nega proizvoda delovnih organizacij, smejo uporabljati samo za gospodarske 
investicije, je treba dosedanje besedilo zakonskega predloga dopolniti, da se 
spravi v sklad z zveznim zakonom. 

K 6. členu: V drugi vrsti 6. člena se za besedo: »investicijam« vstavi 
dvopičje, besede: »s temi pogoji« pa črtajo. 

Crta se označba »č)«, besedilo dosedanje točke č) pa postane drugi od- 
stavek tega člena. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi sprememba in dopol- 

nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je pred- 

log zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 402-93/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 16. in 17. januarja 1967 obravnaval predlog zakona o usmeritvi sredstev 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor smatral, da je predlagana usmeritev v skladu 
z nalogami plana družbenega razvoja SR Slovenije v letih 1966—'1970. 

Glede kreditiranja obratnih sredstev gospodarstvu pa je bil izražen po- 
mislek, ali je umestno, da se uporabi ta sredstva za kreditiranje elektroenerget- 
skih objektov, zlasti pa za EKK Velenje, medtem ko za kreditiranje obratnih 
sredstev gospodarskih organizacij drugih področij ne bo ostalo nobenih sred- 
stev. Odgovorjeno je bilo, da gre za sproščanje sredstev bank za kreditiranje 
gospodarstva, ki jih imajo te vezane v elektroenergetskih objektih in EKK 
Velenje. 

Nadalje je bilo opozorjeno, da se v obrazložitvi navaja, da bi se tudi sred- 
stva skupnih rezerv gospodarskih organizacij uporabilo za kreditiranje likvi- 
dacije EKK Velenje. Taka uporaba sredstev skupnih rezerv pa ni v skladu 
z zakonom o gospodarjenju in razpolaganju s temi sredstvi. Po veljavnem 
predpisu o gospodarjenju in razpolaganju s sredstvi skupnih rezerv je namreč 
le mogoče, da najamejo posojilo posamezni ustanovitelji, če obstaja zagotovilo, 
da bo njihovo poslovanje v bodoče uspešno. 

V podrobni obravnavi na skupni seji dne 17. 1. 1967 sta odbor za družbeni 
plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Gospodarskega zbora spfejela naslednje amandmaje: 

K 5. členu : Točka b) se spremeni tako, da se glasi: 
»b) na področju kmetijstva: za intenziviranje kmetijske proizvodnje, pred- 

vsem pa za urejanje nasadov ter za izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki;«. 
K 6. členu: V točki b) se zamenja vrstni red alinej in sicer tako, da 

postane druga alinea prva, dosedanja prva pa postane druga alinea. 
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V točki c) se na koncu podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »delež 
republike pa sme znašati največ 20 % 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 
da predlog zakona sprejme skupaj s predloženimi spremembami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Klobučarja. 

Št.: 402-93/67 
Ljubljana, 19. 1. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na sejah dne 11. januarja in 17. januarja 1967 ob- 
ravnaval predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu v letih 1966—1970. 

Po predloženem zakonu bodo sredstva republike za investicije v gospodar- 
stvu znašala po računih, ki bodo podlaga za sklenitev pogodb med republiko 
in poslovnimi bankami o vplačevanju anuitet odpravljenih družbenih investi- 
cijskih skladov na poseben račun republike, okoli 240 milijonov N dinarjev. 
Po predlogu zakona naj bi se ta sredstva uporabila do leta 1970 za poravnavo 
že sprejetih obveznosti, za poravnavo obveznosti republiškega proračuna, za 
kreditiranje obratnih sredstev v gospodarstvu, za pospeševanje investicij na 
področju turizma, za pospeševanje investicij v kmetijstvu in za investicije v 
gozdarstvo. 

V načelni obravnavi zakonskega predloga so člani odbora izrazili pomisleke 
glede obrazložitve določil v točkah 7 č) prvega člena zakona, kjer se navaja, 
da se bo uporabilo 50 milijonov N dinarjev za kreditiranje obratnih sredstev, 
v tem pa je zajeto začasno kreditiranje graditve energetskih objektov in za- 
časno kreditiranje likvidacije EKK Velenje. V tem podatku pa ni opredeljeno} 
koliko sredstev se bo uporabilo za posamezno kreditiranje. Tudi načelno se 
člani odbora niso strinjali, da je to kreditiranje vključeno pod naziv »krediti- 
ranje obratnih sredstev«, zlasti, ker gre dejansko za kreditiranje dokončanja 
objektov elektrogospodarstva, torej investicij. Po pojasnilih predlagatelja, da 
gre pri tem za začasno premostitveno pomoč banki, da bo lahko ustrezno spro- 
stila svoja sredstva za kreditiranje obratnih sredstev gospodarstva, je odbor 
nato priporočil predlagatelju, da obrazložitev dopolni v smislu ugotovitev in 
danih pojasnil v razpravi, s čimer se je predstavnik predlagatelja strinjal. 

Na skupni seji z odborom za družbeni plan, finance in proračun Republi- 
škega zbora dne 17. 1. 1967 je odbor sprejel naslednje amandmaje: 

K 5. členu : točka b) se spremeni tako, da se glasi: 
»b) na področju kmetijstva: za intenziviranje kmetijske proizvodnje, pred- 

vsem pa za urejanje nasadov ter za izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki;«. 
K 6. členu: v točki b) se zamenja vrstni red alinej in sicer tako, da 

postane druga alinea prva, dosedanja prva pa postane druga alinea. 
V točki c) se na koncu podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »delež 

republike pa sme znašati največ 20 % 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 

nitvami strinjal. 
33» 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov priporoča Gospodar- 
skemu zboru, da predloženi zakon z amandmaji in dopolnitvami sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Arzenška. 

5t.: 402-93/67 
Ljubljana, 18. 1. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 25. 1. 1967, št. 402-93/67. 

PREDLOG ODLOKA 
o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije 

za leto 1967 

I. 

S tem programom se ureja okvirno financiranje regionalnega prostorskega 
planiranja SR Slovenije do leta 1970 in posebej financiranje v letu 1967. 

Izvajanje zakona o regionalnem prostorskem planiranju, predvsem glede 
določil o obveznostih SR Slovenje pri izdelavi regionalnega prostorskega plana 
SR Slovenije, dobi s tem materialno podlago. 

II. 

Delo pri regionalnem prostorskem planiranju SR Slovenije je pričelo leta 
1965 in se je nadaljevalo v letu 1966. V teh dveh letih je bilo vloženo v ta dela 
800 000 novih dinarjev iz sredstev proračuna SR Slovenije. Poleg tega so raz- 
lična področja, kot promet, vodno gospodarstvo, energetika, urbanizem, kme- 
tijstvo in druga vlagala letno okoli 6 000 000 novih dinarjev za posamezne 
elemente regionalnega prostorskega planiranja. 

III. 

Za regionalni prostorski plan SR Slovenije je potrebno izdelati predvsem 
tele osnovne elemente: 

a) družbenoekonomska izhodišča in smernice za gospodarjenje s prostorom, 
za urejanje prostora in za varovanje pokrajine; 

b) infrastruktura —■ splošne zasnove in načine povezovanja s sistemi širših 
območij za: 

— osnovno prometno omrežje, 
— osnovno energetsko omrežje, 
— osnovne vodnogospodarske ureditve; 
c) okvirno namensko porazdelitev površin ter zavarovana območja in za 

določeno namensko rabo rezervirana območja. 
Pri tem se bodo izdelovale temeljne študije in raziskave ter posamezni pro- 

jekti na nekaterih najbolj občutljivih območjih. 
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Za izvršitev nalog iz prejšnjega odstavka bo SR Slovenija zagotovila do 
leta 1970 6 000 000 novih dinarjev iz sredstev dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno, ki so po točki č) 3. člena zakona o uvedbi dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka predvidena 
za Studije in raziskave. 

IV. 

SR Slovenija bo do leta 1970 prispevala za dela pri izdelavi regionalnega 
plana SR Slovenije sredstva v višini 4 500 000 novih dinarjev, in sicer za tale 
dela: 

1. geodetska dela — izdelava geodetskih gospodarskih kart v merilu 
1 : 5000 in 1 : 10 000; 

2. planiranje infrastrukture — splošne prostorske zasnove in načini pove- 
zovanja s sistemi širših območij za hitre ceste v SR Sloveniji in za razvoj ener- 
getskega omrežja ter izdelava regionalnega prostorskega plana infrastrukture 
(promet, energetika, vode); 

3. študije in raziskave — družbenoekonomske, demografsko-sociološke, 
socio-geografske in prostorsko-urbanistične; 

4. valorizacija prostora — z vidika zavarovanja površin za posamezne na- 
mene (kmetijstvo, turizem, industrija, urbanizacija in drugo). 

V. 

SR Slovenija bo do leta 1970 financirala dela pri izdelavi regionalnega plana 
SR Slovenije oziroma posameznih elementov v višini 1 500 000 novih dinarjev 
in sicer: 

1. začasni zavarovalni ukrepi — izdaja potrebnih aktov za zavarovanje 
površin za potrebe prometa, energetike, vodnega gospodarstva, varovanja po^ 
krajine in podobno; 

2. smernice — izdaja začasnih aktov o programskih smernicah za ureditev 
in razvoj posameznih območij oziroma za posamezne elemente regionalnega 
prostorskega plana; 

3. regionalni prostorski plan SR Slovenije — priprava za sprejetje Regio- 
nalnega prostorskega plana. 

VI. 

Sredstva iz III. točke tega odloka bo SR Slovenija vlagala letno takole: 

v letu 1967   1 000 000 novih dinarjev 
v letu 1968   2 000 000 novih dinarjev 
v letu 1969   2 000 000 novih dinarjev 
v letu 1970    1 000 000 novih dinarjev 

VII. 

Sredstva za financiranje del v letu 1967 v znesku 1 000 000 novih dinarjev 
bo SR Slovenija zagotovila s kratkoročnim kreditom, ki se bo vračal iz more- 
bitnih razpoložljivih sredstev dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
v letu 1968 v skladu z 2. členom zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno v letu 1967. 
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Iz teh sredstev bo SR Slovenija prispevala k stroškom za izdelavo tehle 
elementov: 

1. geodetska dela — izdelava gospodarskih kart v merilu 
1 : 5000 in 1 : 10 000   

2. infrastruktura — prostorsko-urbanistična obdelava 
osnov poteka hitrih cest, vodne poti in regionalnega 
dolgoročnega razvoja energetike  

3. študije in raziskave — regionalno-ekonomska analiza 
stanja in perspektiv družbenoekonomskega razvoja 
(kompleks infrastrukturnih elementov, družbenoeko- 
nomske utemeljitve in drugo), 
— dolgoročna projekcija prebivalstva SR Slovenije 
(regionalna razporeditev, migracije itd.) 
— nacionalni in regionalni atlas SR Slovenije, socialno- 
geografski procesi, prirodni elementi itd., 
— prostorsko urejanje in urbanistični aspekti, urbani- 
stične utemeljitve in drugo  

400 000 novih din 

100 000 novih din 

400 000 novih din 

Iz teh sredstev bo SR Slovenija neposredno financirala tale dela: 

začasni zavarovalni ukrepi — izdaja potrebnih aktov 
za zavarovanje površin za potrebe prometa, energetike, 
vodnega gospodarstva, varovanja pokrajine in podobno 100 000 novih din 

1 000 000 novih din 

VIII. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbi republiški sekre- 
tariat za urbanizem. 

Nosilci del posameznih nalog bodo po sprejetju finančnega programa iz- 
delali podrobnejše finančne predračune z opisom obsega naloge, z rokom 
dokončanja in drugo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži v začetku leta 1971 Skupščini 
SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

IX. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog programa prikazuje potrebe in možnosti financiranja študij, raz- 
iskav, planiranja, geodetskih in drugih del za regionalno prostorsko planiranje 
SR Slovenije do leta 1970. 

Predlog zakona o regionalnem prostorskem planiranju dobiva s tem mate- 
rialno podlago. Družbeni cilj zakona o regionalnem prostorskem planiranju in 
tega predloga je v zagotovitvi prostorskih možnosti za povečanje nacionalnega 
dohodka in za racionalnejšo porabo dohodka predvsem na področju infra- 
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strukture tj. pri osnovnem prometnem omrežju, energetskem omrežju in pri 
vodnogospodarskih ureditvah. Obenem pa je namen programa tudi ustvarjanje 
materialnih možnosti za varovanje pokrajine in narave. 

1. Ker so zadeve regionalnega prostorskega planiranja zadeve splošnega 
pomena za SR Slovenijo, obenem pa imajo izrazito dolgoročni značaj, terjajo 
tudi ustrezni način financiranja. Družbeni stroški, usmerjeni v ta cilj, ne pome- 
nijo nove obremenitve gospodarstva in nacionalnega dohodka nasploh, ker imajo 
za cilj večjo smotrnost in rentabilnost uporabe prostora SR Slovenije. Po tem 
predlogu se 6,00 mio N din iz dela 1,5-odstotnega davka na maloprodajni pro- 
met uporabi do leta 1970 predvsem za mobilizacijo in koordinacijo družbenih 
sredstev, namenjenih za pripravo prostora za osnovno prometno in energetsko 
omrežje, za ustrezne geogetske gospodarske karte in za razne zavarovalne 
ukrepe ter za regionalni plan SR Slovenije. 

2. Predvidevamo, da bo možno do leta 1970 s 6,00 mio N din pritegniti še 
24,00 mio N din drugih sredstev v organsko celoto, namenjeno regionalnemu 
prostorskemu planiranju. 

Predvidenih 24,00 mio N din pomeni 80 % vseh sredstev, tj. 30,00 mio N din 
za potrebe regionalnega prostorskega planiranaja do leta 1970. V tej kvoti se 
pojavljajo kot sofinancerji: 

mio N din 

a) federacija in občine (državne geodetske karte) 6,60 
b) sklad Borisa Kidriča 4,00 
c) vodni sklad SRS 10,00 
č) cestni sklad SRS, Gospodarska zbornica in drugi 3,40 

Skupaj 24,00 

3. S sredstvi 6,00 mio N din iz dela 1,5-odstotnega davka na maloprodajni 
promet se bodo sofinancirala in financirala naslednja dela za potrebe regio- 
nalnega prostorskega planiranja do leta 1970: mio ^ 

a) sofinanciranje 4,50 
—■ študije in raziskave ter planiranje regionalnih prostorsko- 

urbanističnih osnov za prometno omrežje (predvsem za 
hitre ceste), za energetsko omrežje in za vodnogospodarske 
ureditve; 

— študije in raziskave osnov in perspektiv dolgoročnega eko- 
nomskega regionalnega razvoja SR Slovenije, demografsko- 
sociološkega razvoja, socio-geografskih razmer, urbansko- 
prostorskih možnosti, valorizacije pokrajine, varstva nara- 
ve, zavarovanje površin za kmetijstvo, turizem, urbaniza- 
cijo itd.; 

— geodetskih, geomehanskih, geoloških in drugih raziskav ter 
dokumentacije (gospodarske karte 1 : 5000 in 1 : 10 000); 

b) financiranje • 1,50 
— zavarovalni ukrepi za varstvo pokrajine in narave; 
— začasni ukrepi za rezerviranje območij za določeno namen- 

sko rabo (npr. za turizem, rekreacijo, za trase hitrih cest 
itd.); 
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— začasni ukrepi o splošni prepovedi graditve na določenem 
območju;' 

— začasne programske smernice za ureditev in razvoj posa- 
meznih območij; 

-— regionalni prostorski plan SRS. 

4. S pomočjo sredstev v višini 6,00 mio N din pričakujemo, da bo možno 
doseči večjo usklađenost financiranja in planiranja del v prostoru SR Slovenije, 
pri čemer računamo na družbeni prihranek najmanj v isti višini do leta 1970. 
2e skupno koordinirano financiranje in izvajanje fizičnih meritev geodezije, 
geologije in geomehanike v določenem prostoru lahko prihrani investitorjem 
visoka sredstva. Prihranki, ki nastanejo zaradi koordiniranega načrtovanja v 
prostoru pri energetiki (HE Trnovo je izrazit primer nekoordinacije), cestah itd., 
so lahko zelo visoki. 

Družba je do danes vložila (predvsem občine) okoli 40,00 mio N din v razne 
vrste urbanističnih načrtov. Večina teh sredstev je predvsem v gospodarsko 
intenzivnih območjih SRS neaktivirana, ker urbanistični načrti niso izvedljivi 
zaradi pomanjkanja širših regionalnih prostorskih osnov predvsem na področju 
infrastrukture. Škoda je pri tem dvojna, na eni strani zamrznjena sredstva, na 
drugi pa premalo načrtna graditev mest. 

5. Dinamika financiranja del za potrebe regionalnega prostorskega plani- 
ranja do leta 1970 je odvisna na eni strani od stvarno razpoložljivih sredstev, 
na drugi strani pa od stvarnih potreb. Predvidevamo naslednjo dinamiko: 

v mio N din 

Rprrinbip Skunai Sredstva dodatnega Druga -1 p -1 prometnega davka sredstva 

1967 6,00 1,00 5,00 
1968—1970 24,00 5,00 19,00 

Skupaj 30,00 6,00 24,00 

6. V letu 1967 predvidevamo naslednjo strukturo financiranja glede na 
namen in glede na vire: 

a) po namenu: mio n din 
1. študije, raziskave in prostorsko planiranje 

— osnovnega prometnega omrežja (hitre ceste in drugo) .... 0,83 
— osnovnega energetskega omrežja 0,17 
— osnovnih vodnogospodarskih ureditev   1,90 

2. študije in raziskave osnov in perspektiv dolgoročnega ekonomskega 
regionalnega razvoja, demografsko-sociološkega razvoja, socio-geo- 
grafskih razmer, urbansko-prostorskih ■ možnosti valorizacije po- 
krajine, varstvo narave itd 1,10 

3. geodetske gospodarske karte in geodetska merjenja 1,90 
4. ukrepi zavarovalnega značaja, značaja rezerviranja nekaterih ob- 

močij za poseben namen in programske smernice za leto 1967 0,10 

Skupaj . . . 6,00 
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b) po virih: mio n din 

1. del dodatnega davka od prometa blaga na drobno 1,00 
2. vodni sklad SRS 2,00 
3. sklad Borisa Kidriča 0,40 
4. gospodarska zbornica SRS 0,30 
5. cestni sklad SRS 0,80 
6. federacija in občine • . , 1,50 

Skupaj . . . 6,00 

Struktura financiranja posameznih del v letu 1967. glede na vire je na- 
slednja: 

mio N din 
V °/o 

Del 
Vrsta del pmmetalga D™®1 

davka 

1. Studije in raziskave ter prostorsko planiranje prometa . . 6,3 93,7 
2. Študije in raziskave ter prostorsko planiranje energetike 29,0 71,0 
3. Studije in raziskave ter planiranje vodnogospodarske ure- 

ditve      - . — 100 
4. Študije in raziskave osnov in perspektiv dolgoročnega eko- 

nomskega regionalnega razVoja, demograf sko-sociološkeg& 
razvojd, socio-geografskih razmer, urbansko-prostorskih 
možnosti, valorizacije pokrajine, varstva narave itd. . . . 36,4 63,6 

5. Geodetske gospodarske karte in geodetska merjenja . . . 21,0 79,0 
6. Ukrepi zavarovalnega značaja, rezerviranje nekaterih ob- 

močij in programske smernice za leto 1967   16,7 — 

Skupaj    100,0 83,3 

7. Republiški sekretariat za urbanizem je v letu 1965 in v letu 1966 finan- 
ciral vrsto študij in raziskav s področja regionalnega prostorskega in urbani- 
stičnega planiranja, za kar je bilo porabljeno 0,80 mio N din proračunskih 
sredstev. 2e v tem razdobju je uspelo angažirati še dodatna sredstva v višini 
0,50 mio N din od sklada Borisa Kidriča, Gospodarske zbornice SRS, univerze 
in nekaterih drugih interesentov. Pri tem niso upoštevana sredstva, ki so bila 
uporabljena naravnost za vodnogospodarske osnove in za urabanske ter stano- 
vanjsko-komunalne raziskave. 

Omenjamo le najpomembnejše študije in raziskave, med temi so bile 
mnoge tudi publicirane. 

a) področje prometa 
— hitre ceste 

b) področje energetike 
— regionalni prostorski razvoj energetike do leta 1980 
— ugotovitve, pomisleki in ugovori k projektu HE Trnovo 

c) področje vodnega gospodarstva 
— problemi vodnega gospodarstva v SRS 

č) področje dolgoročnega ekonomskega razvoja 
— družbenoekonomska izhodišča, problemi in osnovne smeri dolgoroč- 

nega regionalnega razvoja SRS 
— predlog organizacije regionalnega planiranja v SRS 
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— študije o regionalnem programiranju družbenoekonomskega raz- 
voja SRS 

— socialno-ekonomska analiza dnevne migracije v SRS 
d) demografsko-sociološko področje 

— regionalno in urbano ruralna projekcija prebivalstva SRS po obči- 
nah do leta 2001 

e) socio-geografsko področje 
— socio-geografski procesi v prostoru SRS zaradi depopulacije kmetij- 

skih območij, problemi polproletarizacije itd. 
— nekateri elementi za usmerjanje urbanizacije in regionalnega razvoja 
— gravitacijska jedra v SRS 

f) urbansko-prostorsko področje 
— migracijsko urbanizacij ski tokovi v SRS 
— sodobni trendi urbanizacije 
— omrežje naselij v SRS 
— gravitacijska območja slovenskih mest 
— valorizacija prostora SRS z vidika zavarovanja površin za posamezne 

namene 
— osnove regionalnega programa občin bivšega okraja Ljubljana 

g) področje geodetskih kart 
— regionalni geodetski atlas SRS 

h) področje ukrepov 
— predlog za industrijske rezervate SRS 

V-rsta omenjenih raziskav še ni dokončana in se nadaljuje še v leto 1967. 
Za leto 1967 predvidevamo naslednje študije, raziskave in planske elemente 

regionalnega prostorskega planiranja SRS: 
a) področje prometa 

— predhodna študija osnov in tras poteka hitrih cest v SRS in pro- 
storsko urbanistični in oblikovalski aspekti 

— predštudija za ugotovitev fizičnih možnosti za vodno pot Donova— 
Sava—Jadran 

b) področje energetike 
— študija o regionalnem prostorskem razvoju energetike do leta 2000 

(vštevši mednarodni plinovod) 
c) področje vodnega gospodarstva 

—■ valorizacija obstoječih vodnogospodarskih osnov, zaključek del na 
vodnogospodarskih osnovah Soče, nadaljevanje del na osnovah Drave 
in Mure, pričetek del na Savi 

č) področje dolgoročnega ekonomskega razvoja 
— regionalno-ekonomska analiza stanja in perspektiv družbenoekonom- 

skega razvoja: kompleks infrastrukturnih elementov regionalnega 
značaja in načini povezovanja s širšimi območji 

— ekonomski vidiki in smernice za urejanje, organizacijo in in gospo- 
darjenje s prostorom 

— družbenoekonomska utemeljitev začasnih programskih smernic za 
ureditev in razvoj prostora SRS v letu 1967 

d) demograf sko-sociološko področje 
— dolgoročna projekcija razvoja prebivalstva SRS, njegova regionali- 

zacija, migracija itd. 
— sociološki aspekti regionalnega razvoja 
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e) socio-geografsko področje 
— prirodni elementi — faktorji sodobnega in perspektivnega regional- 

nega razvoja, vrednotenje prirodnih razmer z vidika izrabljenih in 
potencialnih možnosti za kmetijstvo, promet, industrijo, urbaniza- 
cijo itd. 

— nacionalni atlas SRS (pričetek del) 
— rajonizacija in klasifikacija prostora SRS glede na turizem, kmetij- 

stvo, rekreacijo, preobrazbo pokrajine, polproletarizacijo, depopula- 
cijo, kmetijskih območij itd. 

f) urbansko-prostorsko področje 
— smernice za prostorski plan SRS — prostorsko urbanistična uteme- 

ljitev začasnih programskih smernic za ureditev in razvoj prostora 
SRS v letu 1967 

—■ valorizacija Slovenije z vidika zavarovanja površin za posamezne 
namene, okvirna namenska porazdelitev površin za kmetijstvo, in- 
dustrijo, urbanizacijo, turizem in promet 

—• omrežje urbanskih centrov, projekcija prostorskega usmerjanja urba- 
nizacije 

— alpsko področje SRS, kompleksno planiranje in projektiranje 
g) področje geodezije 

— geodetske gospodarske karte v merilu 1 : 5000 in 1:10 000 
h) področje ukrepov 

— začasne programske smernice za območje SRS in za območje s 
posebnim namenom 

—i ukrepi za zavarovanje pokrajine in narave ter ukrepi za rezerviranje 
tras za regionalne prometnice, regionalne energetske napeljave itd. 

8. Višino udeležbe drugih sofinancerjev je ocenjena na podlagi njihovih 
programov za leto 1967, čeprav ti programi večinoma še niso dokončno potrjeni. 
Isto velja tudi za oceno sofinanciranja do leta 1970. Kot trdni sofinancerji v 
letu 1967 se kažejo Gospodarska zbornica SRS, vodni sklad SRS, sklad Borisa 
Kidriča, cestni sklad SRS ter federacije in občine (za geodezijo). Obseg pred- 
videnih del in njihovo dokončanje sta odvisna od realnosti finančne udeležbe 
posameznih sofinancerjev. 

Ne glede na konkretno udeležbo sofinancerjev do leta 1970 se bodo iz sred- 
stev 6,00 mio N din od udeležbe pri 1,5-odstotnem dodatnem prometnem davku 
dokončala vsa dela iz 3. točke te obrazložitve, vendar se bodo morale študije, 
raziskave in planiranje vodnogospodarskih osnov, geomehanskih, geoloških in 
drugih del v celoti financirati iz drugih družbenih sredstev, geodetske gospo- 
darske karte in merjenja pa pretežno iz drugih družbenih sredstev. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. januarja 1967 obravnavala predlog odloka o programu za financiranje 
regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije z leto 1967, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k predlogu odloka komisija ni imela pripomb. 
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Pri obravnavi besedila predloga odloka v podrobnostih je komisija pred- 
lagala naslednje spremembe oziroma dopolnitve ter dala naslednje pripombe: 

K I. točki: Besedilo drugega odstavka se črta. 
Predlagana določba drugega odstavka v predlogu odloka ni potrebna niti 

po svoji naravi vanj ne spada. Poleg tega pa se sklicuje na zakon, ki še ni 
bil sprejet. 

K II. t o č k i : Celotno besedilo se črta. 
Besedilo te točke, v kateri se historično opisuje dosedanje delo pri regional- 

nem prostorskem planiranju SR Slovenije ter neposredno ne učinkuje na pred- 
videno financiranje po predlogu programa, po mnenju komisije ne spada v 
predlog odloka in naj se zato črta. Po svoji naravi sodi ta odločba v obrazložitev. 

K IV. točki : Glede na določbo 93. člena zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 36/64) je določba te točke 
pomanjkljiva, ker poleg dinamike vlaganja sredstev ne vsebuje tudi dinamike 
del v posameznih letih od leta 1968 do 1970. 

Iz I., III., IV. in V. točke predlaganega odloka izhaja, da se program finan- 
ciranja regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije nanaša na celotno 
obdobje do leta 1970, zaradi česar bi bilo treba dela, ki se bodo vsako leto od 
leta 1968 do leta 1970 financirala z določenim zneskom, navesti v odloku vsaj 
okvirno, če jih ni mogoče že sedaj tako podrobno konkretizirati kot je to v 
VI. točki navedeno za leto 1967. 

K VIII. točki : Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži do konca januarja vsakega 

leta Skupščini SR Slovenije poročilo o izvajanju finančnega programa za pre- 
teklo leto.« 

Ker je predvideno, da se bo predloženi program za financiranje regional- 
nega prostorskega planiranja SR Slovenije izvajal do konca leta 1970, pri čemer 
pa financiranje posameznih del v letih 1968 do 1970 niti ni konkretizirano, bi 
bilo po mnenju komisije potrebno, da Izvršni svet poroča Skupščini SR Slo- 
venije vsako leto o izvajanju finančnega programa za preteklo leto in ne le 
po končani celotni akciji. 

V komisiji je bil v podrobni obravnavi dan tudi predlog, da se besedilo 
zadnjega odstavka III. točke ter besedilo IV. in V. točke preuredi tako, da se 
najprej navedejo vsa dela, ki se bodo financirala po programu do leta 1970, 
nato pa se v eni sami točki združijo sedanje določbe o sredstvih, iz katerih se 
financirajo posamezna dela iz IV. in V. točke predloga odloka. Vendar pa je bila 
v tej zvezi večina članov komisije mnenja, da je v predlogu odloka vsebovana 
ureditev ustreznejša, ker je bolj precizna in jasneje razlikuje dela, pri katerih 
financiranju bo SR Slovenija le sodelovala (IV. točka) od del, ki jih bo SR Slo- 
venija v celoti sama financirala (V. točka). Taka ureditev bo tudi bolj ustrezala 
morebitnim dopolnitvam besedilu VI. točke, lažje in preglednejše pa bi bile 
tudi morebitne spremembe, če bi do njih prišlo med izvajanjem programa 
financiranja. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in do- 
polnitvami strinjal in so tako postale sestavni del predlaganega odloka. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je tudi izjavil, da se strinja s pripombo komisije k 
VI. točki, ter bo glede na pripombo kasneje predložil izpopolnjeno besedilo 
VI. točke predloga odloka. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je pred- 
log odloka s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom. 

Št.: 402-96/67 
Ljubljana, 16. 1. 1967 

Odbor za diužberri plan, finance in proračun Republiškega zbora je na 
seji dne 16. in 17. januarja 1967 obravnaval predlog odloka o programu za 
financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije za leto 1967, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi se je odbor predvsem zadržal na vprašanje -skladnosti 
vsebine z naslovom odloka. Naslov odloka govori le o letu 1967, vsebina, zlasti 
IV., V. in VI. točke pa ureja vprašanja, ki se nanašajo na udeležbo republike pri 
financiranju regionalnega planiranja do leta 1970. 

V podrobni obravnavi je odbor v smislu načelne razprave in ob upošte- 
vanju mnenja odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne za- 
deve, sprejel naslednje amandmaje: 

K naslovu: črta se besedilo »za leto 1967«. 
S to spremembo se naslov uskladi z vsebino odloka. 
K I. točki: V prvi vrsti se črta beseda »-okvirno«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K III. točki: V točki b) v tretji alinei se beseda »ureditev« nadomesti 

z besedo »ureditve«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K VIII. točki : Na koncu drugega odstavka se črta besedi »in drugo« in 

doda naslednje besedilo: »na podlagi delovnega programa, ki ga za vsako leto 
potrdi Izvršni svet.« 

Sprememba je bila sprejeta namesto konkretizacije VI. točke. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 

nitvami strinjal. 
Odbor se je tudi strinjal s spremembami in dopolnitvami, ki jih je pred- 

ložila zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 

da predlog odloka skupaj s predloženimi amandmaji, sprejme. 
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ivana Rosa. 

St.: 402-96/67 
Ljubljana, 19. 1. 1967 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potrošnje je na seji, dne 17. januarja 1967 obrav- 
naval in sklepal o predlogu odloka o programu za financiranje regionalnega 
prostorskega planiranja SR Slovenije za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi o predlogu odloka je odbor poudaril, da predstavlja 
predlagani odlok pomemben pravni akt, ki bo omogočil realizacijo zakonskih 
določil o regionalnem prostorskem planiranju, ki bodo sledila. Z realizacijo 
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programa, ki ga vsebuje predlagani odlok, bo urejeno obširno nerešeno področje, 
ki je bilo prav zaradi tega že večkrat deležno kritike. 

Pri obravnavi v podrobnostih pa je odbor sprejel naslednje dopolnitve in 
spremembe: 

K naslovu: Naslov se spremeni tako, da se glasi: »Odlok o programu 
za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije do leta 1970«. 

Ker je predlog odloka v predhodnih razpravah doživel tolikšne vsebinske 
spremembe, da urejuje financiranje regionalnega prostorskega planiranja za 
daljšo dobo je bilo treba spremeniti ustrezno tudi naslov, ki je ustrezal prvotni 
zamisli, po kateri bi šlo le za financiranje tega planiranja v letu 1967. 

K VIII. točki : Na koncu drugega odstavka se črtata besedi »in drugo.« 
ter se doda besedilo »na podlagi delovnega programa, ki ga za vsako leto 
potrdi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.« 

Predlagana sprememba je v zvezi s pripombo zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije k VI. točki predlaganega odloka. Le-ta namreč opozarja, 
da je določba VI. točke pomanjkljiva, ker bi morala glede na določbo 93. člena 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji vsebovati 
poleg dinamike vlaganja sredstev tudi dinamiko del v posameznih letih do 
leta 1970. Odbor je bil mnenja, da je VI. točka v predlaganem odloku sicer 
dejansko pomanjkljiva v povedanem smislu, vendar pa v danem primeru te 
dinamike v posameznih letih ni mogoče določiti, ker ne gre za investicijska 
vlaganja, temveč za financiranje regionalnega prostorskega planiranja, ki je 
sestavljeno iz vrste elementov, neodvisnih drug od drugega. Zaradi tega pred- 
laga odbor k VIII. točki spremembo oziroma dopolnitev drugega odstavka, kot 
je zgoraj razvidna. 

Odbor je obravnaval tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije k I., II. 
in VIII. točki ter jih sprejel. 

Vse navedene spremembe je sprejel tudi predstavnik predlagatelja in so 
s tem postale sestavni del predloga odloka. 

Začasni odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlagani 
odlok sprejme skupaj z navedenimi amandmaji. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Svetino. 

St.: 402-96/67 
Ljubljana, 17. 1. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. januarja 1967 obravnavala amandmaje, ki sta jih k predlogu odloka na svojih 
sejah dne 16. in 17. januarja 1967 sprejela odbor za družbeni plan, finance in 
proračun Republiškega zbora ter začasni odbor za proučitev delovanja sistema 
financiranje družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje Organi- 
zacij sko-političnega zbora. 

Komisija glede amandmajev odbora za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora k I. in III. točki predloga odloka ni imela pripomb. 

Spremembo besedila naslova predloga odloka sta predlagala oba odbora, 
pri čemer se z amandmajem odbora za družbeni plan, finance in proračun Re- 
publiškega zbora v naslovu črta besedilo »za leto 1967«, z amendmajem za- 
časnega odbora Organizacij sko-političnega zbora pa se besedilo »za leto 1967« 
nadomešča z besedilom »do leta 1970«. 
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Ker je v prvi točki predloga odloka podrobno navedeno obdobje, na ka- 
tero se nanaša predlagani finančni program, po mnenju komisije ni potrebno, 
da se to obdobje še posebej označuje v naslovu, za katerega zadošča, da na 
kratko opiše nalogo, ki se financira po finančnem programu. Glede na to ustreza 
tista sprememba besedila naslova, ki jo predlaga odbor za družbeni plan, 
finance in proračun Republiškega zbora. 

V zvezi z amandmajem, ki sta ga oba navedena odbora v enakem besedilu 
sprejela k VIII. točki predloga odloka, je po ugotovitvi komisije, da se dodano 
novo besedilo slabo povezuje z ostalim besedilom 2. odstavka, predstavnik 
Izvršnega sveta predlagal redakcijsko izboljšavo zadnjega dela besedila 2. od- 
stavka VIII. točke tako, da se glasi: »... obsega naloge ter z rokom.dokončanja, 
in sicer na podlagi delovnega programa, ki ga za vsako leto potrdi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije.« 

K tako spremenjenemu besedilu 2. odstavka VIII. točke komisija ni imela 
redakcijskih pripomb. Vendar pa je bila komisija mnenja, da je kljub navedeni 
spremembi predlog odloka še vedno pomanjkljiv, ker poleg dinamike vlaganja 
sredstev ne vsebuje, vsaj okvirno, tudi dinamike del v posameznih letih od 
leta 1968 do 1970 v smislu pripombe, ki jo je komisija izrekla k VI. točki pred- 
loga odloka v svojem poročilu z dne 16. januarja 1967. 

Št.: 402-96/67 
Ljubljana, 25. 1. 1967 

PREDLOG ODLOKA 

o delnem finančnem programu za financiranje projektiranja novih 
cestnih odsekov 

I 

Da bi se ustvarila podlaga za izdelavo dokončnih finančnih programov 
za financiranje projektiranja in graditve novih cestnih odsekov, se s tem od- 
lokom ureja financiranje osnovnih projektnih elaboratov, ki bodo izdelani 
do konca leta 1967. 

II 

Projektiranje novih cestnih odsekov hitrih cest v letu 1967 obsega: 
1. izdelavo študije o prioriteti graditve hitrih cest v SR Sloveniji; 
2. za cestno povezavo državna meja pri Novi Gorici—Ljubljana—Šentilj— 

državna meja: 
— izdelavo investicijskega programa za cestno povezavo Ljubljana—Po- 

stojna—državna meja pri Novi Gorici s priključnimi cestami ter izdelavo idej- 
nega projekta za nekatere cestne odseke na isti povezavi; 

-t- izdelavo investicijskega programa za cestno povezavo državna meja— 
Šentilj—Maribor—Celje. 

Za dela iz prejšnjega odstavka so potrebna sredstva v višini 4 000 000 novih 
dinarjev. 
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III 

V skladu s točko č) 3. člena zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka in v skladu z 2. členom 
zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
v letu 1967 se bo projektiranje iz prejšnje točke v letu 1967 začasno financiralo 
iz kredita, ki ga bo najel cestni sklad SR Slovenije pri poslovni banki v višini 
do 4 000 000 novih dinarjev. 

Za vračilo tega kredita bodo cestnemu skladu SR Slovenije zagotovljena 
sredstva iz morebitnih razpoložljivih sredstev dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno in iz dotoka sredstev tega davka v letu 1968. 

IV 

Za izvajanje tega delnega finančnega programa neposredno skrbi cestni 
sklad SR Slovenije. 

Cestni sklad SR Slovenije predloži do 31. januarja 1968 Skupščini SR Slo- 
venije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V 

Ta delni finančni program bo vključen v finančni program za financiranje 
projektiranja in graditve novih cestnih odsekov do leta 1970. 

VI 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po predlogu zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
in o uporabi sredstev iz tega davka je predvideno, da se 69 % ostanka sredstev 
iz tega davka ali 94 mio novih dinarjev do konca 1970 uporabi za projektiranje 
in graditev novih cestnih odsekov. Zaradi nujnih drugih obveznosti republike 
v letu 1967 pa se razpoložljiva sredstva dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno ne usmerjajo za projektiranje in graditev novih cestnih odsekov. 

Pravočasen pričetek graditve hitrih cest v SR Sloveniji, ko bo rešeno 
njihovo financiranje, pa zahteva, da se že v letu 1967 nadaljuje projektiranje 
novih cestnih odsekov. 

To je potrebno tudi zato, ker je izdelava tehnične dokumentacije za nove 
cestne odseke obsežnejša naloga, ki je glede na finančne možnosti in operativne 
kapacitete ni mogoče opraviti v enem letu, ampak bo trajala več let. 

Za razvoj infrastrukture — v tem primeru za graditev hitrih cest so po- 
trebna zelo velika finančna sredstva. Zaradi tega bo potrebno proučiti mož- 
nosti najemanja mednarodnih kreditov, ki bi omogočili graditev teh cest. Tako 
je treba čimprej izdelati tehnično dokumentacijo za hitre ceste, katero je po- 
trebno predložiti v postopku za najetje takega kredita. 

Nadaljevanje projektiranja hitrih cest je nujno in važno tudi za prostorsko 
planiranje. 
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Po obstoječih predpisih bo imel cestni sklad SRS v letu 1967 samo do- 
hodke (50 % prispevkov za ceste od motornih in vprežnih vozil) v višini, ki 
bodo omogočali plačilo zapadlih obveznosti sklada. Zato je Izvršni svet na seji 
dne 2. decembra 1966 sklenil, da je treba že v letu 1967 zagotoviti vsaj po- 
trebna sredstva za nadaljevanje projektiranja novih cestnih odsekov. Pri tem 
je treba zajeti nadaljevanje študije o hitrih cestah, ki naj prikaže prioriteto 
graditve teh cest, ter projektiranje cestnih povezav Ljubljana—Postojna— 
drž. meja pri Novi Gorici in drž. meja—Šentilj—Maribor—Celje. 

V skladu z omenjenim sklepom je bil sestavljen delni finančni program 
(celoten program projektiranja hitrih cest v SR Sloveniji je veliko bolj ob- 
sežen, saj se morajo izdelati investicijski programi, idejni in glavni projekti 
za okrog 620 km hitrih cest) za projektiranje novih cestnih odsekov v letu 1967. 

1. V letu 1966 se je pričela izdelava študije o poteku hitrih cest v SR Slo- 
veniji, ki je zajela trase okoli 620 km glavnih cest v SR Sloveniji. Ta študija 
je prikazala razvoj prometa in prometni položaj Slovenije v Evropi in pro- 
metne smeri, po katerih morajo potekati hitre ceste v SR Sloveniji. V naj- 
dalj evanju te naloge je treba izdelati študije o prioriteti graditve hitrih cest. 
V okviru te naloge bi se izdelal predlog variant poteka tras osnovne cestne 
mreže in izdelal predlog vrstnega reda graditve hitrih cest v SR Sloveniji. 
Poleg tega pa bi se .obdelala problematika metod graditve na nenosilnih tleh 
(Ljubljansko barje) ter proučili in določili tudi tehnični standardi za hitre 
ceste, ker pomanjkljivi in zastareli jugoslovanski predpisi in standardi ne 
ustrezajo sedanjim prometnim potrebam. 

Te študije bi bile izdelane na podlagi prometnih in ekonomskih podatkov 
ob upoštevanju vpliva gospodarstva in drugih činiteljev na potek cest, geoteh- 
ničnega in geomehanskega stanja tal, po katerih bi potekale trase, in upo- 
števaje dosedanje ugotovitve regionalnega planiranja oziroma urbanističnega 
načrtovanja. 

Predlagana študija je operativnega značaja, važna za graditev hitrih cest, 
medtem ko je splošni potek hitrih cest kot tipično regionalno-urbanistična na- 
loga predvidena v finančnem programu za regionalno prostorsko planiranje. 

Stroški za predlagano študijo o prioriteti graditve hitrih cest so ocenjeni 
na 800 000 N dinarjev. Rok za izdelavo te naloge bi bil september 1967; pri 
tem bi se postopno predlagala delna poročila, ki bodo obravnavala posamezna 
poglavja oziroma teritorialna območja. 

2. V 1966. letu je bila tudi začeta študija o poteku cestne povezave avto 
ceste v trasi, padske magistrale — cesta bratstva in enotnosti. Obdelano je 
bilo 16 glavnih in 64 stranskih variant poteka trase avto ceste. Delo je že na- 
predovalo do take stopnje, da se je mogoče lotiti izdelave investicijskega pro- 
grama za cestno povezavo Ljubljana—Postojna—drž. meja pri Novi Gorici 
s priključnimi cestami, ki obsega variante v skupni dolžini 420 m. 

Stroški za predlagani investicijski program so ocenjeni na 1,25 mio N di- 
narjev. Rok za izdelavo te naloge bi bil maj 1967. 

Po izdelavi investicijskega programa se bo začela tudi izdelava idejnega 
projekta za odsek Ljubljana—-Postojna—državna meja, ki bo obsegala pred- 
vidoma variantne rešitve tras v skupni dolžini okoli 250 km. Stroški za celotni 
navedeni idejni projekt so ocenjeni v višini 5 mio N dinarjev. Zaradi velikega 
obsega dela ta naloga ne more biti opravljena v letu 1967, ampak bo končana 
do septembra 1968. V okviru te naloge pa predlagamo za leto 1967 za izdelavo 
idejnega projekta za odsek Ljubljana—Postojna in za odsek drž. meja pri 
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Novi Gorici (potrebna je določitev mesta prehoda meje za avto cesto zaradi 
projektiranja avto ceste na italijanski strani). Stroški za ta del idejnega pro- 
jekta, ki bo izdelan do konca leta 1967, so ocenjeni v višini 1,5 mio N dinarjev. 

3. V preteklih letih so bili izdelani projekti za posamezne odseke cestne 
povezave drž. meja—Šentilj—Maribor—Celje. Enotna rešitev celotne navedene 
cestne povezave pa zahteva, da se določi in prouči celoten potek trase. Pri tem 
je treba tudi upoštevati nove okoliščine, ki so nastale zaradi graditve zagorske 
magistrale do Krapine na območju SR Hrvatske. Zato je potrebno izdelati in- 
vesticijski program cestne povezave dr. meja:—Šentilj—Maribor—Celje, ki 
obsega variante v skupni dolžini okoli 80 km. Stroški za ta investicijski pro- 
gram so ocenjeni v višini 450 000 N dinarjev. Rok za izdelavo te naloge bi bil 
december 1967. 

Za leto 1967 se s tem delnim finančnim načrtom predlagajo tele naloge 
s predvidenimi stroški: 

— študija o prioriteti graditve hitrih cest  800 000 N din 
— investicijski program Ljubljana—Postojna—drž. meja 

pri Novi Gorici s priključnimi cestami  1 250 000 N din 
— idejni projekt Ljubljana—Postojna in odsek drž. meja 

pri Novi Gorici  1 500 000 N din 
-— investicijski program državna meja—Šentilj—Celje— 

Maribor  450 000 N din 

SKUPAJ: . . . 4 000 000 N din 

Stroški za navedene naloge so samo ocenjeni, ker so posamezne naloge 
med seboj odvisne (npr. točen obseg idejnega projekta je mogoče določiti šele 
na podlagi ugotovitve investicijskega programa). Končni stroški bodo znani 
šele pri oddaji posameznih del v izvedbo, ko bodo dela oddana s podrobnimi 
pogodbami najugodnejšim izvajalcem. 

Predlagani delni program projektiranja novih cestnih odsekov je obrav- 
naval upravni odbor cestnega sklada SRS na seji dne 12. decembra 1966. 
Upravni odbor je sprejel ta program, ker meni, da je treba pospešeno na- 
daljevati projektiranje predvidenih avto cest. Vendar pa se s tem programom 
ne odloča o konkretni graditvi ali prioriteti graditve avto cest v SR Sloveniji, 
ker bo možno zavzeti stališče o predlogih cestnega sklada SRS predstavniškim 
telesom šele s finančnim programom, ki ga bo na podlagi 4. člena zakona o 
uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz 
tega davka predložil cestni sklad SRS v odobritev Skupščini SR Slovenije za 
vsa sredstva od 1,5-odstotnega dodatnega prometnega davka, ki so predvidena 
za projektiranje in graditev novih cestnih odsekov. 

Podrobna razporeditev sredstev za projektiranje bo razvidna iz finanč- 
nega načrta cestnega sklada SRS za 1967. leto, ki bo predložen v odobritev 
Skupščini SR Slovenije po 8. členu zakona o cestnem skladu SR Slovenije. 
V tem predlogu odloka namreč niso zajeti vsi potrebni projekti za ceste I. in 
II. reda, katere že sedaj skupno financirajo sklad in cestna podjetja, ampak 
samo naloge za projektiranje hitrih cest. 

Ker je treba navedeno projektiranje pričeti takoj v začetku leta 1967, 
je treba tudi zagotoviti ustrezna sredstva za financiranje. Zato je potrebno 
cestnemu skladu SRS omogočiti, da na račun predvidenega dotoka tistega dela 
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sredstev iz 1,5-odstotnega dodatnega prometnega davka, namenjenega za pro- 
jektiranje in graditev novih cestnih odsekov v 1968. letu, najame kratkoročno 
posojilo v višini 4 mio N dinarjev, da bo mogel financirati naloge, navedene 
v delnem finančnem programu. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. januarja 1967 obravnavala predlog odloka o delnem finančnem progi'amu 
za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo v komisiji najprej postavljeno vprašanje, ali 
je delni finančni program sploh mogoč, in nadalje, ali je za financiranje r.ro- 
jektiranja novih cestnih odsekov v predlaganem primeru finančni program 
potreben. 

V zvezi s prvim vprašanjem je komisija ugotovila, da določbe zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 36/64) 
izrecno ne terjajo le celotnega finančnega programa za financiranje povsem 
zaključenih del ali akcij. Po mnenju komisije je mogoče sprejeti tudi finančni 
program za financiranje ožje naloge, ki sicer pomeni le določeno fazo celotne 
širše naloge. To prihaja v poštev tudi takrat, kadar so za izvršitev določene 
naloge v začetni fazi potrebne predhodne analize in druge priprave, od katerih 
je odvisen obseg nadaljnjih del in stroškov. Za financiranje del v taki začeitni 
fazi pa gre v obravnavanem primeru, v katerem se tudi predvideva, da bo 
predlagani delni finančni program, ki obsega dela v letu 1967, vključen v celotni 
finančni program za financiranje projektiranja in graditve cestnih odsekov do 
leta 1970. 

Glede drugega vprašanja je bila komisija mnenja, da bi bila v tem pri- 
meru, ko v ožjem smislu ne gre za delo, ki bi trajalo več let, mogoča tudi 
namenska dodelitev sredstev za predvidena začetna dela, katera bi se kasneje 
v daljšem obdobju nadaljevala po posebnem finančnem programu. Vendar je 
komisija, glede na razpravo ob prvem vprašanju smatrala, da je prav tako 
možna tudi predlagana rešitev v obliki delnega finančnega programa. 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je komisija predlagala 
spremembo oziroma dopolnitev v besedilu III. točke odloka, in sicer: 

a) v šesti vrsti prvega odstavka se med besedami »točke« in »v letu« 
vstavita besedi »tega odloka«; 

b) besedilo drugega odstavka se črta. 
Prva sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti 

določbe. 
Besedilo drugega odstavka je nepotrebno, ker je vprašanje sredstev, ki 

bodo zagotovljena cestnemu skladu SR Slovenije za vračanje najetega posojila, 
rešeno v zakonu o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno v letu 1967 (drugi odstavek 2. člena). Poleg tega pa tudi določba, ki 
ureja razmerje med neposrednim financerjem projektiranja in porokom za 
najeti kredit, po svoji naravi ne spada v okvir samega finančnega programa. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo in dopolnitvijo 
strinjal in sta tako poštah sestavni del predloga odloka. 

34» 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
odloka s predlagano spremembo in dopolnitvijo v skladu z ustavo in s pravnim 
sistemom. 

Št.: 402-97/67 
Ljubljana, 16. 1. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 16. januarja 1967 obravnaval predlog odloka o delnem finančnem programu 
za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

Z uporabo sredstev dodatnega davka od prometa blaga na drobno za finan- 
ciranje projektiranja in graditve novih cestnih objektov se je odbor strinjal 
pri uvedbi tega davka. Ker pa se zaradi drugih obveznosti republike ta sredstva 
v letu 1967 ne bodo mogla uporabiti za te namene, se bo projektiranje in gradnjo 
novih cestnih objektov začasno financiralo iz kredita, ki ga bo najel cestni sklad 
SR Slovenije. Da bi se lahko pristopilo k angažiranju domačih in inozemskih 
kreditov za gradnjo hitrih cest, je odbor poudaril, da je treba čimprej izdelati 
tehnično dokumentacijo in premostiti težave pri financiranju teh del v letu 1967. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel naslednji spreminjevalni predlog: 
K III. točki : Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vračilo tega kredita bodo cestnemu skladu SR Slovenije zagotovljena 

sredstva iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno iz leta 1967 in iz 
dotoka sredstev tega davka v letu 1968.« 

Sprememba besedila je redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal s predloženo spremembo. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 

da sprejme predloženi odlok skupaj s predlagano spremembo. 
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Milana Ravbarja. 

Št.: 402-97/67 
Ljubljana, dne 19. 1. 1967 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ — poročilo z dne 17. 1. 1967, 
št. 402-97/67. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. januarja 1967 obravnavala amandma, ki je bil k III. točki predloga odloka 
sprejet na seji odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora 
dne 16. jnuarja 1967. 

Komisija je na seji ugotovila, da je navedeni amandma v nasprotju z 
amandmajem, ki je bil k isti točki predloga odloka sprejet na seji zakonodajno- 
pravne komisije dne 16. januarja 1967. Odbor namreč predlaga redakcijsko 
spremembo besedila 2. odstavka III. točke predloga odloka, komisija pa je 
s svojim amandmajem predlagala črtanje celotnega besedila 2. odstavka 
III. točke. 

Po ponovni proučitvi določbe 2. odstavka III. točke predloga odloka je ko- 
misija vztrajala pri svojem amandmaju in menila, da je treba besedilo navedene 
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določbe kot nepotrebno črtati zaradi razlogov, ki so navedem v poročilu komi- 
sije z dne 16. januarja 1967. 

S stališčem komisije se je strinjal tudi predstavnik Izvršnega sveta. 

Št.: 402-97/67 
Ljubljana, 25. 1. 1967 

PREDLOG ODLOKA 
o izvedbi ankete o porabi prebivalstva v SR Sloveniji 

1. člen 

Od 20. januarja do 31. marca 1967 bo v SR Sloveniji v izbranih 15 000 
gospodinjstvih v prvi etapi in v 3000 gospodinjstvih v drugi etapi izvedena 
anketa o porabi prebivalstva v letu 1966. 

2. člen 

Z anketo bodo zbrani podatki o številu članov anketiranih gospodinjstev, 
o njihovi izobrazbi, o številu zaposlenih, o dohodkih gospodinjstev in o stano- 
vanjskih razmerah ter podatki o obsegu in strukturi porabe teh gospodinjstev. 

3. člen 

Priprave, organizacijo in izvedbo ankete bo opravil Zavod SR Slovenije 
za statistiko. 

4. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po svoječasnem sklepu Izvršnega sveta o potrebi študije o življenjski ravni 
prebivalstva v SR Sloveniji v letu 1966 je bila poverjena Inštitutu za ekonomska 
raziskovanja v Ljubljani izdelava te analize. Da bi inštitut lahko opravil to 
nalogo, je potrebno posebno statistično raziskovanje. To raziskovanje je za- 
stavljeno s posebno anketo tako, da bo omogočena analiza življenjske ravni 
raznih kategorij porabnikov s stališča njihove osebne porabe in udeležbe v 
splošni porabi. V anketo bi zajeli nekmečka, mešana in kmečka gospodinjstva 
ter posebej še gospodinjstva upokojencev glede na različne dohodkovne razrede 
in kategorije naselij. Zajela bi porabo gospodinjstev v letu 1966, zato naj bi bila 
izvedena v začetku leta 1967. 

Poznavanje življenjske ravni posameznih kategorij porabnikov je izred- 
nega pomena za usmerjanje celotnega gospodarskega in družbenega razvoja, 
zato je bil Izvršni svet skupno z raznimi drugimi interesenti, kot so Republiški 
zavod za socialno zavarovanje, Gospodarska zbornica SRS, Republiški zavod 
za zaposlovanje in drugi, glavni pobudnik za to, da se ta tematika obdela obšir- 
neje, kot omogočajo zdaj razpoložljivi statistični podatki. Za izdelavo študije so 
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bila omenjenemu inštitutu že nakazana tudi denarna sredstva, vštevši sredstva 
za anketo, ki jo bo izvedel Zavod SRS za statistiko. 

Anketa bo izvedena v dveh etapah. V prvi etapi bo anketiranih 15 000 go- 
spodinjstev v popisnih okoliših, ki bodo z območja cele republike izbrana po 
matematičnem vzorcu. V drugi etapi pa bo od teh 15 000 gospodinjstev zajetih 
okoli 3000 aktivnih in okoli 300 upokojenskih gospodinjstev s širšim vprašal- 
nikom o osebni porabi in o udeležbi gospodinjstev v splošni porabi. 

Stroški za izvedbo te ankete so predvideni na okoli 300 000 N din; s temi 
sredstvi že razpolaga Inštitut za ekonomske raziskave. 

Te ankete pa ni mogoče izvajati na podlagi prostovoljnega dajanja podatkov 
anketirancev, temveč le na podlagi zakonske obveznosti. Po 7. členu temeljnega 
zakona o statistiki (Uradni list SFRJ, št. 21-228/66) ni namreč nihče dolžan dati 
statističnih podatkov, če mu te dolžnosti ne nalaga zakon ali načrt statističnih 
raziskovanj, ki ga je sprejela skupščina družbeno-poliične skupnosti. Ker Skup- 
ščina SR Slovenije še ni sprejela takega načrta za SR Slovenijo, predlagamo, da 
sprejme predloženi odlok. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. januarja 1967 obravnavala predlog odloka o izvedbi ankete o porabi pre- 
bivalstva v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SRS predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je predlagani odlok o izvedbi 
ankete potreben glede na določbo 7. člena temeljnega zakona o statistiki (Ur. L 
SFRJ, št. 21/66), po katerem, nihče ni dolžan dati statističnih podatkov, če mu 
te dolžnosti ne nalaga zakon ali načrt statističnih raziskovanj, ki ga je sprejela 
skupščina družbeno-politične skupnosti. V SR Sloveniji še ni bil sprejet zakon 
ali splošni načrt statističnih raziskovanj v smislu pravkar citrane določbe temelj- 
nega zakona. V zvezi s tem predlagani odlok po mnenju komisije nadomestuje 
načrt statističnega raziskovanja v konkretni širši akciji, ter v tej obliki ustreza. 

Ob navedenih ugotovitvah komisija ni imela načelnih pomislekov glede 
pravne utemeljenosti in pravilnosti predlaganega odloka. Pač pa je bilo v ko- 
misiji postavljeno vprašanje o umestnosti predvidene posebne ankete ter izra- 
žen dvom v njeno koristnost. Vendar je komisija sklenila, da o tem vprašanju 
ne bo razpravljala, ker to spada v delovno področje pristojnih odborov. 

V podrobni obravnavi besedila predloga odloka je komisija predlagala na- 
slednje spremembe in dopolnitve: 

K naslovu: V naslovu predloga odloka se beseda »porabi« nadomesti 
z besedo »potrošnji«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Čeprav imata besedi »poraba« in 
»potrošnja« na splošno vsebinsko enak pomen, pa vendarle izraz potrošnja na 
tem mestu bolj ustreza, ker se v tej zvezi praviloma uporablja kot strokovni 
termin. 

Glede na spremembo v naslovu se beseda »poraba« tudi na vseh ostalih 
mestih v besedilu predloga odloka nadomesti z besedo »potrošnja« v ustreznem 
sklonu (v tretji vrsti 1. člena in zadnji vrsti 2. člena). 

K 1. členu: a) V prvi vrsti se besedilo »Od 20. januarja do 31. marca 
1967« nadomesti z besedilom »Od 10. februarja do 10. aprila 1967«; 

b) v tretji vrsti se med besedi »izvedena« in »anketa« vstavijo besede »po 
tem odloku«. 
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Prvo spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta glede na to, 
ker ,se pričakuje, da bo predlagani odlok lahko sprejet šele v začetku februarja 
1967 in ne v prvi polovici januarja, kot je bilo predvideno ob sestavljanju 
predloga odloka. Komisija k predlagani spremembi ni imela pripomb. 

Druga sprememba je potrebna zaradi uvodoma navedenega stališča komi- 
sije, da ima predlog odloka v tem primeru vlogo načrta statističnih raziskovanj 
in je zato v skladu s tem stališčem treba na tem mestu navesti, da bo anketa 
izvedena po tem odloku, ki tudi obsega vse bistvene elemente takega načrta. 

K 3. členu: V prvi vrsti se med besedi »ankete« in »bo« vstavi besedilo: 
»za katero so sredstva že zagotovljena«. 

Tudi ta dopolnitev je potrebna zaradi prej navedenega značaja odloka 
v zvezi z 18. členom temeljnega zakona o statistiki, ki določa, da načrt stati- 
stičnih raziskovanj vsebuje, poleg drugega tudi določbo o stroških. Vsebina 
predlagane dopolnitve izhaja iz obrazložitve predloga odloka. 

Predstavnik Izvršnega sveta je vse predlagane spremembe in dopolnitve 
sprejel in so tako postale sestavni del predloga odloka. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
odloka s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

Št.: 05-3/67 
Ljubljana, 16. 1. 1967 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
z dne 12. 1. 1967, št. 05-3/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-politič- 
nega zbora — poročilo z dne 18. 1. 1967, št. 05-3/67. 

POROČILO 
o obravnavi zdravstvenega stanja prebivalstva v SR Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 16. 1. 1967 razpravljal o zdravstvenem stanju prebivalstva 
SR Slovenije na podlagi gradiva, ki ga je predložil Zavod SRS za zdravstveno 
varstvo. 

Iz razprave izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 
Zavod SRS za zdravstveno varstvo je v letu 1966 izdelal elaborat »Zdrav- 

stveno stanje prebivalstva SR Sloveiiije v letih 1956—1964«, na njegovi osnovi 
pa ugotovitve in zaključke. Ta elaborat je izredno pomemben, ker je po poskusni 
analizi v letu 1956 prvi elaborat, ki daje pregledno sliko o zdravstvenem stanju 
za daljše obdobje. 

Na področju zdravstvenega varstva smo v preteklih letih dosegli pomembne 
uspehe, ki so rezultat dela zdravstvene službe in družbenoekonomskega na- 
predka ter rasti splošnega standarda. Zdravstvena služba in zdravstveni delavci 
se morajo intenzivno zavzeti za odstranitev obstoječih pomanjkljivosti'na pod- 
ročju organizacije zdravstvene službe kot celote, notranje organizacije dela 
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v zavodih ter izkoriščenosti kapacitet opreme in kadrov, da se kljub bistveno 
spremenjenim pogojem gospodarjenja, uveljavljenim z reformo, v prihodnje ne 
bi znižal že doseženi nivo zdravstvenega varstva in da ne bi stagnirali v pogledu 
že doseženih rezultatov. Zato mora biti vsaj za srednjeročno obdobje jasno za- 
črtana politika razvoja zdravstvenega varstva, ki jo bo treba upoštevati pri 
programiranju zdravstvenega varstva po posameznih regijah. 

Osnova za doseganje še boljših rezultatov v pogledu zdravstvenega stanja 
prebivalstva je intenzivnejši razvoj aktivnega zdravstvenega varstva, zgodnje 
odkrivanje obolenj in s tem pravočasnejše zdravljenje. Le tako bo možno omeje- 
vati naglo naraščanje števila kroničnih obolenj, ki so značilna za starejše osebe, 
prebivalstvo SR Slovenije pa nagiba k tipu »starega prebivalstva«. Zato je ne- 
obhodno potrebno, da se osnovna zdravstvena služba še v večji meri usmerja 
v uvajanje dispanzerskih metod dela, medicine dela in zdravstveno-prosvetno 
vzgojo prebivalstva. 

Ker je v preteklem obdobju najbolj zaostajalo sistematično zdravstveno 
varstvo aktivnih zavarovancev, je pospešen razvoj medicine dela, upoštevajoč 
nove pogoje zdravstvenega zavarovanja — ko se povečuje odgovornost delovnih 
organizacij in zavarovancev pri izvajanju zdravstvenega zavarovanja— še toliko 
pomembnejši. 

Zgotoviti je treba pogoje za delo novoustanovljene katedre za medicino 
dela pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Zato naj odgovorni republiški upravni 
organi poskrbe, da bo Zavod za zdravstveno in tehnično varnost učna baza 
medicinske fakultete za pouk medicine dela, ker izpolnjuje ustrezne pogoje, 
ter da realizira v načelu že sklenjeni zadevni sporazum s fakulteto. Nadalje naj 
poskrbijo, da bodo zagotovljeni pogoji za strokovno izpopolnjevanje zdravnikov, 
ki delajo na področju medicine dela. 

Poseben problem, na katerega je Socialno-zdravstveni zbor že opozoril, je 
tudi neustrezna organizacija medicine dela, saj ne obstaja funkcionalna poveza- 
nost med obratnimi ambulantami, zdravstvenimi domovi, dispanzerji za me- 
dicino dela in Zavodom za zdravstveno in tehnično varnost. Zato naj Republiški 
zdravstveni center v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno in tehnično varnost, 
pristojnimi republiškimi upravnimi organi ter medobčinskimi zdravstvenimi 
centri ta problem vsestransko in temeljito prouči ter predlaga konkretne rešitve. 

Bistveno spremenjena vloga delovnih organizacij in zavarovancev pri izva- 
janju zdravstvenega in invalidskega zavarovanja nujno zahteva smotrnejšo 
organizacijo zdravstvene službe kot celote in prilagoditev organizacije dela v 
okviru posameznih zavodov, predvsem osnovne zdravstvene službe interesom 
delovnih organizacij. Spričo teženj s strani nekaterih delovnih organizacij, da 
v novih pogojih organizirajo lastno zdravstveno službo in spričo tendenc, da 
se ne bi izvedla reorganizacija zdravstvene službe, je potrebno čimprej sprejeti 
republiški zakon o organizaciji zdravstvene službe. Zato naj pristojni organi 
čimprej pripravijo zadevni zakonski predlog. Vprašanje zdravstvenega varstva 
naj bo urejeno s posebnim zakonom, katerega izdelava naj bo sinhronizirana 
z izdelavo ustreznega zveznega predpisa. 

Razen uvodoma omenjenega elaborata je Zavod SRS za zdravstveno varstvo 
izdelal tudi elaborata »SR Slovenija v luči demografske statistike« in »Odsotnost 
z dela zaradi obolenj in poškodb«, v pripravi pa so elaborati o mreži bolnišnic 
in o kadrih v zdravstvu. Ta gradiva morajo biti izhodišče za izdelavo okvirnega 
republiškega programa zdravstvenega varstva ter za sprejem ustreznih kon- 
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kretnih ukrepov na tem področju. Republiški zdravstveni center naj čimprej1 

pripravi predlog okvirnega republiškega programa zdravstvenega varstva. 
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Janez Vari. 

St.: 50-10/67 
Ljubljana, 18. 1. 1967 

POROČILO 

o obravnavi informacije o izvajanju zdravstvenega zavarovanja kmetov 
v SR Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na seji dne 16. 1. 1967 obravnaval informacijo o izvajanju zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji, ki jo je Skupščini predložil Repu- 
bliški sekretariat za delo in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki ga je Skupščini predložil Izvršni 
svet Skupščine SRS. 

Iz razprave izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 
Predložena informacija temeljito obravnava probleme zdravstvenega zava- 

rovanja kmetov in nekatere druge probleme zasebnega kmetijstva. Problematika 
zdravstvenega zavarovanja kmetov je namreč pogojena z ekonomskim položajem 
in strukturo kmečkega prebivalstva, z njegovo produktivnostjo, z davčno po- 
litiko itd. Značilno za razprave v samoupravnih organih socialnega zavarovanja 
kmetov je, da je bolj kot samo zdravstveno zavarovanje v ospredju pozornosti 
politika družbe do zasebnega kmeta. 

Problematike zdravstvenega zavarovanja kmetov ne bi smeli izolirano ob- 
ravnavati od celotne problematike zasebnega kmetijstva. Zato bi se morali 
v reševanju te problematike aktivno vključiti gospodarski činitelji. V okviru 
Skupščine SR Slovenije bi morala o tej problematiki razpravljati tudi Republiški 
zbor in Gospodarski zbor. V srednjeročnem planu razvoja SR Slovenije bi mo- 
rala biti politika do zasebnega kmeta jasneje določena. 

Informacija analizira kot osnovne tiste probleme, na katere sta odbor in 
zbor že opozorila ob obravnavi predloga zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov, in sicer: krog zavarovancev, financiranje, obseg zavarovanja in orga- 
nizacija. Rešitev teh osnovnih problemov je v veliki meri odvisna od ustreznih 
sprememb temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki se pri- 
pravljajo. Rešitev številnih drugih perečih problemov, ki so razvidni iz infor- 
macije (evidenca zavarovancev, tehnika predpisovanja, izterjave in odvajanja 
prispevkov, kataster zemljišč, davčna politika itd.), je pogojena z ustreznimi 
spremembami določenih republiških in občinskih predpisov ter z ustreznimi 
ukrepi pristojnih republiških in občinskih upravnih ter strokovnih organov. 

Ker niti temeljni niti republiški zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov 
jasno ne določata, kdaj se ukvarjanje s kmetijsko dejavnostjo šteje za redni 
poklic, torej kdo je zavarovanec tega zavarovanja, so v to zavarovanje vključeni 
tudi tisti, ki jim dohodek od kmetijstva ne zadošča za preživljanje, oziroma vsi 
tisti, ki niso zavarovanci delavskega zavarovanja (dninarji, osebe, ki se ukvar- 
jajo z domačo obrtjo, preužitkarji, sezonski delavci, nekateri člani gospodinjstva 
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nosilcev delavskega zavarovanja itd.). Zato je nujno potrebno, da zvezni zakon 
pooblasti republiko, da točneje opredeli krog zavarovancev. 

Ni sprejemljivo mnenje, da v to zavarovanje ne bi smeli biti vključeni 
kmetje, katerih letni KD ne dosega določene višine. Z izločitvijo le-teh bi nam- 
reč ustvarili posebno kategorijo oseb, katerih zdravstveno zavarovanje bi bilo 
potrebno posebej urediti, hkrati pa bi nastali številni socialni problemi. Zato 
naj bi bile te osebe še nadalje zavarovanci kmečkega zavarovanja, rešiti je treba 
le vprašanje financiranja njihovega zdravstvenega zavarovanja. 

Izvajanje zakona je jasno pokazalo, da je načelo samofinanciranja nespre- 
jemljivo zaradi števila in strukture kmetijskega prebivalstva ter obstoječe eko- 
nomske zmogljivosti kmetov. V prvih devetih mesecih 1966 je število nosilcev 
kmečkega zavarovanja padlo za 1027 in je bilo ob koncu septembra vseh nosilcev 
le še 114 747. Struktura kmečkega prebivalstva se je v primerjavi z letom 1965 
še poslabšala. Niso še ustvarjeni zadovoljivi pogoji za večjo produktivnost in 
s tem za bistveno večjo ekonomsko zmogljivostjo zasebnega kmeta, ki bi do- 
voljevala samofinanciranje tega zavarovanja. Zato je treba s spremembo zvez- 
nega zakona omogočiti uvedbo tudi drugih virov financiranja (občinski proračun, 
prispevek gozdnih gospodarstev, kmetijskih posestev, agrokombinatov itd.). 
Občinske skupščine bi morale v breme proračunov plačevati prispevke za zava- 
rovance določenega premoženjskega stanja, prav pa bi bilo, da bi v določenih 
primerih tudi krile — v celoti ali deloma — stroške za določene oblike zdrav- 
stvenega varstva. Upoštevajoč dejstvo, da so dohodki gozdnih gospodarstev od 
prodaje hlodovine znatno višji od dohodkov kmetov od prodaje lesa na panju 
ter da imajo kmetijska posestva skoraj najboljšo zemljo, bi morali tudi navedeni 
sofinancirati zdravstveno zavarovanje kmetov. 

Pravilno je stališče kmetov, da dohodki polproletarcev od kmetijskih zem- 
ljišč ne bi smeli biti manj obremenjeni od takih dohodkov kmečkih zavaro- 
vancev. Zato je prav, da polproletarci plačujejo prispevek tudi od teh dohodkov 
za zdravstveno zavarovanje delavcev, kot je to določeno s spremembo ustreznega 
zveznega zakona. 

Osnova za plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje kmetov od 
dohodkov iz kmetijstva naj bo tudi v prihodnje le katastrski dohodek, ne pa 
tudi zakupnina v primeru oddaje zemljišča v zakup. Ni namreč prezreti, da je 
katastrski dohodek bistveno višji od zakupnin (731 mio S din : 68,5 mio S din), 
zaradi česar bi se morale povečati obremenitve kmetov, ki zemljišča niso dali 
v zakup. V praksi obstajajo tudi različne oblike kooperacije in zakupnih odnosov, 
ki bi jih bilo potrebno še temeljito proučiti, težko pa bi bilo tudi ugotavljati 
višino zakupnine. 

Kmetje se ne zavzemajo za zmanjšanje obsega zdravstvenega zavarovanja, 
to vprašanje pa povezujejo s svojo ekonomsko zmogljivostjo. Nasprotno, bi bili 
pripravljeni sprejeti večji obseg zavarovanja ob ugodnejšem ekonomskem po- 
ložaju. Problem obsega zavarovanja bo treba temeljito proučiti ob bistvenih 
spremembah republiškega zakona. 

S spremembo temeljnega zakona je treba omogočiti republikam, da organi- 
zacijo komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja kmetov prilagodijo svojim 
specifičnostim. Obstoječe skupnosti v Sloveniji namreč niso dovolj močne rizične 
skupnosti. 

Pristojni občinski in republiški organi se niso dovolj zavzeli, da bi se rešil 
problem primanjkljajev, nastalih do uveljavitve novega zakona o zdravstvenem 
zavarovanju kmetov. Premajhna skrb je bila posvečena ažurni in dosledni 
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izterjavi obveznosti. S sedanjim zakonom ni rešeno vprašanje kritja primanjklja- 
jev, nastalih zato, ker so bili dejanski izdatki skladov večji kot so bili planirani. 
Kljub temu, da je bilo na ta problem opozorjeno že konec leta 1965, pa pristojni 
republiški organi vse doslej niso predlagali konkretnih ukrepov za rešitev tega 
problema. Rešitev se nakazuje s spremembo 28. člena zakona. Stališče, naj bi 
izredni prispevek za kritje primanjkljajev, nastalih do uveljavitve sedanjega 
zakona, plačevali le sedanji zavezanci prispevka je nevzdržno. Ta primanjkljaj 
bi morali kriti vsi zavezanci prispevka po prej veljavnem zakonu. 

Zelo pereč problem je evidenca kmečkih zavarovancev. V sistemu te evi- 
dence obstajajo velike pomanjkljivosti, ki otežkočajo racionalno ter zakonito 
urejanje in izvajanje zdravstvenega zavarovanja kmetov, negativno pa tudi vpli- 
vajo na finančno poslovanje skladov. 

Obstajajo velike pomanjkljivosti pri odmeri, evidentiranju, plačevanju, 
izterjevanju in odvajanju prispevkov. Občine ne bi smele svojih proračunskih 
težav reševati, čeprav začasno, v breme skladov zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Pristojni republiški upravni organi naj v sodelovanju s samupravnimi 
organi socialnega zavarovanja kmetov in komunalnimi zavodi za socialno zava- 
rovanje čimprej proučijo omenjeno problematiko in sprejmejo ustrezne rešitve, 

Upoštevajoč omenjena stališča je bil odbor mnenja, naj predlagatelj pred- 
loga zakona ponovno temeljito prouči, ali so rešitve, nakazane v spremembi 
13. in 28. člena ustrezne. Glede dopolnitve 28. člena odbor še posebej opozarja, 
da le-ta ne zagotavlja kritja primanjkljaja, ker ne bo mogoče predpisati izred- 
nega prispevka, ker vse neizpolnjene obveznosti ne bodo izterljive. Glede spre- 
membe in dopolnitve 14. člena zakona se odbor strinja s stališčem predlagatelja, 
izraženim na seji odbora, da ta sprememba ni nujna, ker bo to vprašanje rešeno 
v okviru bistvenih sprememb zveznega in republiškega zakona. 

Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Milan Loštrk. 

Št.: 190-5/67 
Ljubljana, 18. 1. 1967 

POROČILO 

o nekaterih problemih v gozdarstvu 

Z namenom, da bi ugotovil realne možnosti in pogoje gozdarstva za postopno 
in sistematično intenziviranje gozdne proizvodnje, je Gospodarski zbor Skup- 
ščine SR Slovenije ustanovil posebno delovno skupino poslancev. 

Skupino so sestavljali: poslanci Gospodarskega zbora Jože Lesar, Franc 
Sarb in Jože Rupnik. V skupini so sodelovali še poslanci Republiškega zbora 
Karmelo Budihna, Viktor Zupančič in Veljko Križnik, kot strokovna sodelavca 
inž. Tugomir Cajnko in Dane Melavc. Delovni skupini je predsedoval Jože 
Lesar. 

Delovna skupina je delala v dveh grupah, ki sta od 13. do 16. decembra 1966 
obiskali gozdno gospodarske organizacije v Mariboru, Slovenj Gradcu, Kranju, 
Brežicah, Novem mestu in Postojni. Te organizacije so bile izbrane, ker glede na 
različne proizvodne in ekonomske pogoje dajejo prikaz povprečnega stanja 
gozdarstva v Sloveniji. 

Člani skupine so pred obiski v gozdno gospodarskih organizacijah najprej 
proučili razpoložljivo dokumentacijo, ki jo je pripravila strokovna služba Skup- 
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ščine skupaj s Poslovnim združenjem gozdno gospodarskih organizacij. Pri 
obiskih v samih podjetjih pa so poslanci proučevali specifični problem vsakega 
podjetja, predvsem pa: 

1. Intenziviranje in povečanje gozdne proizvodnje v luči sedanjega sistema 
in predpisov o gospodarjenju z gozdovi. 

2. Kako vplivajo določila zakona o skupnem gospodarjenju z zasebnimi 
gozdovi na ureditev preskrbe z lesom in povečanje gozdne proizvodnje. 

3. Sestava gozdno-ureditvenih načrtov in možnosti za njihovo uskladitev 
z razvojnim programom gozdarstva. 

4. Stanje v zvezi z amortizacijo gozdov po novih predpisih. 
5. Mnenja in predlogi glede financiranja razširjene reprodukcije v go- 

zdarstvu. 
Na podlagi vsestranske razprave, ki so jo poslanci vodili o navedenih 

in drugih s temi povezanimi vprašanji s predstavniki organov upravljanja ter 
vodilnimi strokovnimi kadri v obiskanih organizacijah, je delovalna skupina 
prišla do naslednjih ugotovitev: 

— kljub temu, da je s temeljnimi določili zveznega in republiškega zakona 
o gozdovih gospodarjenje z vsemi gozdovi, ne glede na lastništvo v splošnem 
zadovoljivo in smotrno urejeno, in so z uvedbo samoupravljanja tudi na tem 
področju opredeljene pravice in dolžnosti kolektivov, ki jim je poverjeno gospo- 
darjenje z gozdovi, pa dejanski razvoj gospodarstva ne poteka v skladu z opti- 
malnimi možnostmi, tako glede obsega proizvodnje kakor tudi glede zagoto- 
vitve potrebnih vlaganj za povečanje proizvodne zmogljivosti gozdov; 

— obseg proizvodnje v gozdarstvu zadnja leta ne le da ne narašča, temveč 
je celo v upadanju, kar je povsem v nasprotju s predvidevanji srednjeročnega 
programa razvoja gozdarstva, ki predvideva do 1970. leta povečanje gozdne 
proizvodnje v Sloveniji za 18 %. Takšne možnosti so bile v številnih strokovnih 
razpravah večkrat ocenjene kot realne in izvedljive, tako glede na stanje ob- 
stoječih gozdnih fondov, ki po izvedenih meritvah izkazujejo znatno večje zaloge 
kot so bile prvotno ocenjene, kakor tudi zaradi širokih možnosti, ki jih nudi 
dopolnilna proizvodnja lesa, kolikor bo vprašanje financiranja razširjene gozdne 
reprodukcije zadovoljivo rešeno; 

— etati (obseg sečenj) po sedanjih gozdno-ureditvenih načrtih nakazanih 
optimalnih možnosti še ne vsebujejo. To velja zlasti za elaborate starejšega 
izvora, ko so zaradi izrednih gospodarskih potreb pogosti pritiski po višjih 
sečnjah navajali strokovne kadre k nižjemu prikazovanju dejanske zmogljivosti 
gozdov in ko še niso bila znana sodobna strokovna dognanja o dopolnilni gozdni 
proizvodnji, zaradi česar teh možnosti elaborati še ne vsebujejo. Razen tega 
pri sedanjem ekonomskem položaju gozdarstva in veljavnem sistemu gospo- 
darjenja z gozdovi še ni dovolj ekonomske stimulacije, ki bi gozdno gospodar- 
ske organizacije navajala k prilagojevanju etatov stvarnim možnostim; 

—- gozdno-ureditveni načrti ne vsebujejo dovolj ekonomskih elementov in 
kvantifikacij medsebojno pogojenih dejavnosti (obseg sečenj — biološka vla- 
ganja), kar velja tako glede splošno gospodarskih potreb po lesu, kakor tudi 
glede bioloških vlaganj, ki naj bi zagotovilo stalno ravnotežje med izkorišča- 
njem in regeneracijo gozdov. Zato sedanji ekonomski pogoji poslovanja gozdno 
gospodarskih organizacij ne zagotavlja potrebnega avtomatizma za usmerjanje 
ustvarjenih sredstev predvsem v biološka vlaganja, temveč so biološke naložbe 
odvisne od vsakoletnega uspeha poslovanja (ni rizika na neuspeh poslovanja, 
ker se standard zaposlenih lahko ohranja bodisi na račun konjunkture gozdnih 
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asortimentov ali pa na račun ustreznega zmanjševanja dolgoročnih bioloških 
naložb); 

— velike razlike v pogojih gospodarjenja posameznih gozdno-gospodarskih 
organizacij, zlasti pa pomanjkanje neposredne ekonomske zainteresiranosti za 
dolgoročna vlaganja, otežujejo ureditev smotrnega financiranja razširjene 
reprodukcije v gozdarstvu, ki zahteva reševanje te naloge v širšem prostoru 
z angažiranjem sredstev gozdarstva kot celote in s prispevki zainteresiranih 
porabnikov lesa; 

— z novimi predpisi je odpravljen dosedanji režim biološke amortizacije 
po meter k, (m3) posekane lesne mase in zamenjan s splošno amortizacijo, ki 
se ugotavlja s predpisano stopnjo od ocenjene vrednosti gozdov. Ta spre- 
memba za gozdarstvo ni primerna, ker je ocenitev vrednosti gozdov dala po- 
vsem različne in nerealne rezultate, razen tega pa se je z novimi predpisi na- 
membnost uporabe teh sredstev celo razširila, ne pa zožila, kot bi bilo to v 
interesu zagotovitve zadostnih sredstev za regeneracijo gozdov; 

— po svojem specifičnem značaju, ki ga med drugim karakterizira tudi 
medsebojno prepletanje gospodaske in splošne družbene pomembnosti gozdov, 
bi moralo biti gospodarjenje z gozdovi tudi v pogojih delavskega samouprav^ 
ljanja podvrženo bolj učinkovitemu in jasno opredeljenemu družbenemu nad- 
zorstvu. Pri potrjevanju in reviziji gozdno ureditvenih načrtov bi moral re- 
publiški organ z ustrezno politiko zagotoviti tako optimalno izkoriščanje gozdov 
v skladu z njihovo proizvodno zmogljivostjo kakor tudi vse potrebne ukrepe, 
ki jamčijo trajnost gozdne proizvodnje. Ravno nasprotno pa je upravni posto- 
pek pri potrjevanju gozdno-ureditvenih načrtov po uveljavitvi sedanjega re- 
publiškega zakona o gozdovih v celoti zastal, ker pristojni republiški upravni 
organ te naloge še ne izvaja, niti k sestavi načrtov po novih predpisih še ni 
izdal potrebnih tehničnih predpisov; 

— po prvotnih zaostritvah in nejasnostih glede novega načina gospodar- 
jenja z zasebnimi gozdovi v prvem obdobju po uveljavitvi novega zakona (za- 
poznela oddaja gozdov v gospodarjenje, nejasnosti glede pravice do prometa 
z lesom, ki je bil posekan pred zakonom), je stanje na terenu sedaj v splošnem 
zadovoljivo, ter se temeljne intencije zakona v praksi že uveljavljajo; 

— gozdno-gospodarske organizacije ponekod v celoti ne obvladajo vseh faz 
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, zlasti ne v zajemanju gozdnih sortimentov; 

— v sedanji fazi gospodarjenja z zasebnimi gozdovi pa so gozdno-gospo- 
darske organizacije ponekod še obremenjene z določenim političnim taktizira- 
njem v odnosu do zasebnih lastnikov, kar ima včasih za posledico tudi odstopa- 
nje od temeljnih strokovnih in ekonomskih načel (popuščanje zahtevam po pre- 
visokih sečnjah v slabo ohranjenih gozdovih pod pritiskom zahtev drobno 
lastniških gozdnih posestnikov; nasprotno pa se ne izvaja višja sečnja pri 
močnejših posestnikih, ki težijo po nižjih' sečnjah kot jih dopušča dejanska 
zmogljivost njihovih gozdov). Iz teh razlogov nekatere gozdno-gospodarske 
organizacije razširjajo svojo dejavnost od gospodarjenja z zasebnimi gozdovi 
tudi na splošne oblike pospeševanja kmetijstva. Vprašanje je, ali te in po- 
dobne oblike aktivnosti gozdnih gospodarstev, na katere nas ponekod opozar- 
jajo tudi neugodne ali celo negativne bilance gospodarjenja z zasebnimi gozdovi 
— kar je sicer lahko tudi posledica nepravilne politike odkupnih cen od kmetov 
— morda ne presegajo meje ekonomske zainteresiranosti in smotrnosti in 
zato v končni konsekvenci povzročajo prelivanje dohodka iz družbenega v 
zasebni sektor; 
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— v območjih, kjer prevladuje zasebna gozdna posest s praviloma nizkim 
proizvodnim potencialom, se pojavljajo težave v zvezi s kritjem stroškov za 
izvajanje vseh nalog, katere zakon nalaga organizacijam, ki s temi gozdovi 
gospodarijo. Ta problem je toliko težji, kolikor je manjši delež blagovne pro- 
izvodnje v skupni proizvodnji ter neposredno vpliva na ekonomizacijo gospo- 
darjenja v teh območjih (velike razlike med prodajnimi in odkupnimi cenami). 
S tega vidika se kaže potreba po uvedbi obveznosti za plačilo ustreznih stroškov 
tudi za neblagovno proizvodnjo, kar zakon sedaj ne predvideva; 

— kriteriji za kritje lastnih potreb kmečkih gospodarstev, ki jih določajo 
občine, so zelo različni, v splošnem pa vsaj v dosedanjem obdobju vplivajo na 
občutno povečanje neblagovne proizvodnje. 

Pri tem ne gre le za izpad občutnih količin lesa iz blagovne proizvodnje, 
temveč tudi za prekupčevanje in špekulacije s tem lesom, kar otežuje napore 
za ureditev preskrbe in prometa z lesom; 

—• sedanja akcija poslovno tehničnega sodelovanja ter združevanja sredstev 
gozdarstva in lesnopredelovalne industrije za financiranje naložb v razširitev 
gozdno surovinskega zaledja, je sicer v teku, vendar zaradi že omenjene ne- 
posredne ekonomske nezainteresiranosti za tovrstna dolgoročna vlaganja ni 
zagotovljeno, da bodo k tej akciji pristopile vse organizacije ter s tem omogo- 
čile njeno smotrno in kontinuirano izvajanje. 

Na podlagi navedenih ugptovitev, ki so prišle več ali manj enotno do iz- 
raza pri vseh obiskanih organizacijah, ki jih glede na njihov izbor lahko razt- 
širimo na celotno stanje gozdarstva v Sloveniji, je skupina poslancev prišla do 
naslednjih zaključkov: 

1. Čimprej je treba izdati tehnične predpise o sestavi gozdno-ureditvenih 
načrtov ter jih dopolniti z vsebinskimi določili v tem smislu, da odslej sestava 
gozdno-ureditvenih načrtov območij ne bo več le stvar strokovno tehničnih 
načel o gospodarjenju z gozdovi, temveč hkrati tudi odraz splošne gospodarske 
politike, ki jo družba po določilih zakona na tem področju izvaja na podlagi 
teh načrtov. Takšno politiko pa mora republiški pristojni organ zagotoviti tudi 
pri potrjevanju in reviziji gozdno-ureditvenih načrtov. 

2. Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi je treba bolj kot doslej podvreči 
ekonomskim motivom ter zagotoviti izvedbo ukrepov, ki so jih gozdno-gospo- 
darske organizacije po določilih zakona dolžne izvajati za dvig in napredek 
proizvodnje v zasebnih gozdovih. Z dopolnilnimi zakonskimi predpisi je treba 
organizacijam zagotoviti povračilo stroškov poslovanja tudi za neblagovno 
gozdno proizvodnjo ter proučiti možnost omejitve sedanjega prekomernega 
naraščanja neblagovne proizvodnje z ev. uveljavitvijo obveznega navodila o 
uporabi lesa za potrebe kmečkih gospodarstev in gospodinjstev. 

3. Glede na izredno različne pogoje za formiranje in uporabo sredstev 
amortizacije gozdov v zveznem merilu naj bi se urejanje tega vprašanja pre- 
pustilo republikam. 

4. Zaradi velikega vpliva amortizacije gozdov na pogoje poslovanja gozdno 
gospodarskih organizacij, kakor tudi zaradi potrebe po povečanju ekonomskih 
učinkov bioloških naložb v okviru celotne republike je treba to problematiko 
posebej proučiti in poiskati najustreznejše rešitve. 

5. Sedanja prizadevanja za združevanje sredstev v korist razširjene re- 
produkcije v gozdarstvu naj se nadaljujejo in se jim s strani republike zagotovi 



Priloge 543 

potrebna materialna in moralna podpora, vendar je hkrati potrebno proučiti 
tudi možnosti zakonske ureditve tega vprašanja. 

Št.: 321-9/67 
Ljubljana, 19. 1. 1967 

PREDLOG RESOLUCIJE 
o družbeno gospodarskem razvoju v letu 1966 in o možnostih razvoja v letu 1967 

Skupščina SR Slovenije je na seji Republiškega zbora dne 23. februarja 
1967 in na seji Gospodarskega zbora dne 22. februarja 1967 razpravljala o 
družbeno gospodarskem razvoju v letu 1966 in možnostih razvoja v letu 1967 ter 

UGOTOVILA : 

V letu 1966 so bili v pogojih popolnejšega delovanja reforme doseženi ne- 
kateri pomembni uspehi, ki so v skladu s cilji in nalogami srednjeročnega 
plana. Med temi je zlasti pomemben visok porast produktivnosti dela, občutno 
povečanje zunanjetrgovinske menjave ob izboljšanju njene regionalne usme- 
ritve ter skladnejši odnosi med potrošnjo in razpoložljivimi sredstvi. 

Dosežen je bil tudi zadovoljiv porast proizvodnje v nekaterih gospodar- 
skih dejavnostih kot so: kmetijstvo, gozdarstvo, promet ter inozemski turizem. 
Za predvidevanji pa je nekoliko zaostajal razvoj industrijske proizvodnje, kar 
je vplivalo na to, da je bila stopnja rasti celotnega gospodarstva nižja od 
pričakovane. 

Na počasnejšo rast gospodarstva od dosežene v preteklih letih so vplivali 
ukrepi gospodarske reforme ter ukrepi za stabilizacijo, ki so zaostrili pogoje 
gospodarjenja, v katere se gospodarstvo še ni v zadostni meri in pravočasno 
vključilo. 

Gospodarska gibanja pa so v lanskem letu spremljali nekateri negativni 
pojavi, ki v veliki meri izvirajo še iz preteklih pogojev gospodarjenja, zlasti: 

— prizadevanja delovnih organizacij za povečanje produktivnosti dela so 
se omejila predvsem na zmanjševanje števila zaposlenih; 

—• kljub izvršnim naporom niso bile s strani delovnih organizacij v za- 
dostni meri izkoriščene možnosti za trajno poslovno sodelovanje, za povečano 
specializacijo dela ter za znižanje proizvodnih stroškov. Prav tako ni bilo 
zadovoljivo poslovno povezovanje denarnih zavodov, kar je vplivalo na teri- 
torializacijo denarnih sredstev, na zmanjšanje kreditnega potenciala posameznih 
poslovnih bank ter na njihov nezadosten vpliv na integracijska gibanja v 
gospodarstvu; 

— delovne organizacije so prepočasi izboljševale kvalifikacijsko strukturo 
zaposlenih ter niso pritegovale v zadostni meri strokovne delovne sile z višjo 
in visoko izobrazbo, kar je zadrževalo modernizacijo proizvodnje in hitrejše 
uveljavljanje napredka v tehnologiji; 

— čeprav je bilo doseženo na posameznih področjih širše vključevanje 
znanstveno-raziskovalnega dela v proizvodnjo, kar se odraža tudi na povečanju 
deleža sredstev gospodarstva v financiranju te dejavnosti, je bil vpliv razisko- 
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valnega dela kot pomembnega činitelja za povečanje produktivnosti dela in 
učinkovitosti gospodarjenja, še vedno nezadosten; 

— zaloge v gospodarstvu so še vedno nesorazmerno naraščale in vezale 
velik del sredstev delovnih organizacij. Hitreje so se povečevale zaloge v pro- 
izvodnji kot v trgovini, njihova struktura pa ni bila vselej ustrezna in zato 
zaloge niso imele, kljub povečanju pomembnejšega vpliva na stabilizacijo 
tržišča; 

— nezadostna finančna disciplina delovnih organizacij je vplivala na na- 
raščanje medsebojnih dolgov in terjatev ter zmanjševala likvidnost gospodar- 
stva. Tudi poslovne banke se niso v zadostni meri usmerile na izvajanje selek- 
tivnejše kreditne politike in na hitrejše prenašanje zalog v trgovino, kar bi 
zahtevalo tudi spremembe v razporeditvi kreditov za obratna sredstva v korist 
trgovine; 

— investicijska fronta je bila še vedno široka. Razdrobljenost sredstev in 
pomanjkanje razvojnih programov sta onemogočala tudi širše izvajanje moder- 
nizacije ter povzročala probleme pri financiranju infrastrukturnih objektov, 
zlasti energetike; 

— kljub bolj usklajenim odnosom med razpoložljivimi sredstvi in potroš- 
njo so cene še vedno naraščale, čeprav bolj umirjeno kot v preteklih letih; 

— izdatki na nekaterih področjih splošne potrošnje, zlasti v socialnem 
zavarovanju so še vedno presegali razpoložljiva sredstva, republiški proračun 
pa je bilo mogoče uskladiti le z odložitvijo plačila nekaterih obveznosti; 

— v družbenih službah še niso bili uveljavljeni zadostni ukrep za raciona- 
lizacijo poslovanja ter za njihovo prilagoditev možnostim in potrebam splošnega 
razvoja. Na to so vplivali poleg zadrževanja proračunskega sistema in pre- 
počasnega financiranja teh dejavnosti s strani neposrednih koristnikov tudi 
nekateri nerešeni sistemski problemi, predvsem na področju vzgoje in izobra- 
ževanja, socialnega zavarovanja in zdravstvenega in otroškega varstva; 

— razvoj terciarnih dejavnosti še vedno ni dosegel zadovoljivega napredka, 
zlasti v trgovini, gostinstvu in storitveni obrti. 

Na podlagi teh ugotovitev o razvoju v letu 1966 ter nalog, ki so nakazane 
v družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, sprejema Skup- 
ščina SR Slovenije 

RESOLUCIJO 
o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 

Proces prilagajanja gospodarstva in družbenih služb družbeno gospodarski 
reformi se bo nadaljeval v letu 1967 pod ostrejšimi pogoji zaradi dopolnitev v 
gospodarskem sistemu, zlasti na kreditno monetarnem in zunanjetrgovinskem 
ter deviznem področju, zaradi revalorizacije osnovnih sredstev ter sprememb 
v sistemu socialnega zavarovanja. 

Ob takih pogojih gospodarjenja je možno pričakovati, da se bo družbeni 
proizvod v letu 1967 povečal za 6—7 %. Tak porast družbenega proizvoda pa 
bo mogoče doseči glede na omejene možnosti domačega tržišča le, če bo izvoz 
naraščal znatno hitreje kot proizvodnja ter če bo ustvarjen predvsem s poveča- 
njem produktivnosti dela, kot edine realne osnove za porast življenjskega 
standarda in za znižanje proizvodnih stroškov. 

V letu 1967 bodo odločilnega pomena prizadevanja za večjo stabilnost, 
saj bo le v takih pogojih možno uveljavljati smotre reforme ter naloge, sprejete 
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s srednjeročnim družbenim planom. Celotna potrošnja, zlasti investicijska in 
splošna se mora uskladiti z razpoložljivimi sredstvi, v tem okviru pa bo po- 
trebno zagotoviti neobhodne materialne in finančne rezerve v gospodarstvu, 
družbenih službah in v družbeno-političnih skupnostih, realni osebni dohodki 
pa smejo naraščati v razmerju, ki ustrezajo porastu produktivnosti dela in 
proizvodnje. 

Uspešnost izvajanja reforme in nalog srednjeročnega plana je odvisna pred- 
vsem od prizadevanj samih delovnih organizacij in njihovih združenj ter druž- 
beno-političnih skupnosti. Skupščina SR Slovenije pričakuje, da se bodo v 
prizadevanja za izvršitev nalog vključili vsi činitelji družbenega in gospodar- 
skega razvoja. 

Da bi dosegli takšen razvoj, bi morali v republiki v tem letu izvajati na 
posameznih področjih zlasti naslednje naloge in ukrepe: 

1. Da bi uresničili osnovno usmeritev razvoja, ki je nakazana v srednjeroč- 
nem planu in ki predvideva usmeritev na modernizacijo gospodarstva, bodo 
morale delovne organizacije in njihova združenja intenzivirati delo na izdelavi 
svojih razvojnih programov na temelju širšega medsebojnega povezovanja. 
To velja zlasti za kovinsko in elektroindustrijo, kjer pogoji nadaljnjega razvoja 
najbolj nujno narekujejo pristopanje k širšim razvojnim programom. 

V pripravo razvojnih programov se vključuje tudi Gospodarska zbornica 
SRS ob tesni naslonitvi na specializirane strokovne organizacije. Republiški 
organi bodo pri izvajanju te naloge nudili delovnim organizacijam pomoč. 

Republiški organi bodo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico SRS in 
združenji izdelali že v tem letu dolgoročno energetsko bilanco na osnovi pro*- 
jekcije potreb po količini in vrstah energije, ki bo podlaga za racionalen izbor 
in pravočasen začetek gradnje novih energetskih objektov. Hkrati se bodo 
proučile tudi možnosti perspektivnega razvoja premogovnikov v SR Sloveniji. 

Nadaljevalo se bo delo na pripravi dolgoročnejših konceptov in programov 
razvoja kemične industrije. Da bi se lahko gradili tudi zahtevnejši objekti, ki 
so pomembni za nadaljnji hiter razvoj tako kemične industrije kot tudi drugih 
industrijskih panog, naj bi se v okviru navedenih programov predvidele tudi 
oblike in možnosti skupnega financiranja takih objektov. 

Delovne organizacije s področja kmetijstva in gozdarstva bodo v letu 1967 
pripravile programe za intenziviranje kmetijske proizvodnje, predvsem pa za 
urejanje nasadov in izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki ter za ureditev 
plantaž in nasadov hitro rastočega drevja in obnovo degradiranih gozdov. Na 
podlagi tako pripravljenih programov se bodo odobravali krediti iz sredstev, 
ki jih je za razvoj kmetijstva predvidela republika s srednjeročnim planom. 

Občinske skupščine bodo vodile takšno davčno politiko, ki bo spodbujala 
naložbe v modernizacijo kmetijske proizvodnje pri zasebnih proizvajalcih. 

Republiški organi bodo ob sodelovanju znanstvenih ustanov in strokovnih 
združenj pripravili osnove za sestavo dolgoročnega programa razvoja gozdar- 
stva in predelave lesa, ki naj bi ga dokončali v letu 1968. 

V zvezi s spremembami zveznega zakona o cestnih podjetjih bo republika 
dopolnila predpise o cestnem gospodarstvu tako, da bo omogočena racionalnejša 
uporaba sredstev za vzdrževanje, obnovo in rekonstrukcijo cestnega omrežja. 
Republika se bo zavzemala za ureditev sistema financiranja izgradnje cestnega 
omrežja na trajnejših osnovah. 

V zvezi z mednarodnim letom turizma bo Skupščina SR Slovenije spre- 
jela posebno priporočilo občinskim skupščinam ter gospodarskim in družbenim 
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organizacijam o nalogah, ki naj bi jih izvajale v zvezi s pričakovanim večjim 
prilivom inozemskih turistov. 

Republiški organi bodo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico SRS in 
združenji podvzeli ukrepe za izboljšanje preskrbljenosti turističnih in tranzitnih 
krajev, za povečanje in ureditev zmogljivosti mejnih prehodov, za opremo cest 
z opozorilnimi in informativnimi oznakami, za izboljšanje in ureditev ptt služb 
in obratnih storitev v turističnih krajih. Poslovne banke bi morale pospešiti 
zbiranje sredstev za kreditiranje gradnje in modernizacijo turističnih objektov 
ter za preureditev zasebnih gostinskih obratov in turističnih sob. 

Za intenzivnejšo turistično izgradnjo, predvideno v srednjeročnem planu, 
bo Gospodarska zbornica SRS proučila možnosti in dala pobudo za takšno 
sodelovanje delovnih organizacij, ki bo z udeležbo sredstev gospodarskih organi- 
zacij in poslovnih bank omogočalo enotnejše nastopanje pri najemanju tujih 
kreditov. 

Glede na sredstva, ki jih republika zagotavlja s srednjeročnim planom za 
razvoj turizma, bi morale delovne organizacije in banke že v letošnjem letu 
pripraviti ustrezne investicijske programe. 

2. Ob odločnejši usmeritvi gospodarstva na trajno večanje produktivnosti 
dela kot odločilnem činitelju gospodarske politike bo za reševanje problemov 
zaposlenosti, zlasti še zaposlovanja mladine potrebno: 

—• republiški organi si bodo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico SRS, 
združenji ter strokovnimi organizacijami prizadevali za hitrejše izboljšanje 
izobrazbe strukture v delovnih organizacijah. Proučili bodo tudi smotrnost 
sprejetja predpisa o uveljavitvi posebnih pogojev za posamezna zlasti vodilna 
delovna mesta; 

— ob tesnejšem sodelovanju delovnih organizacij zlasti s področja trgovine, 
gostinstva in obrti ter Gospodarske zbornice SRS in združenj »je treba pravno 
urediti področje izobraževanja mladine v delovnih organizacijah in pri samo- 
stojnih obrtnikih ter« zagotoviti širše vključevanje mladine v uk, kar bi 
omogočilo nadaljnje izobraževanje mladine, ki je uspešno dokončala osemletno 
šolanje, navedenim dejavnostim pa tudi zagotovilo potrebne strokovne delavce; 

—• intenzivneje razvijati storitvene dejavnosti, kar naj bi podprle tudi 
poslovne banke in občinske skupščine. Proučiti je treba tudi možnosti za spre- 
membo zveznih predpisov, ki še zavirajo hitrejši razvoj zasebne dejavnosti, 
kot je omejevanje poslovnega prostora in števila zaposlenih. 

3. V okviru prizadevanj za večjo stabilnost razmer na tržišču smejo osebni 
dohodki naraščati le v razmerjih, ki ustrezajo rasti proizvodnje in produktiv- 
nosti dela. Ker so osnovni instrumenti usklajevanja osebnih dohodkov z rastjo 
produktivnosti dela ustrezni sistemi notranje delitve dohodka in osebnih do- 
hodki, bo potrebno: 

— izpopolnjevati sisteme notranje delitve in jih prilagajati specifičnim 
pogojem za pridobivanje dohodka v posameznih delovnih organizacijah; 

— v okviru Gospodarske zbornice SRS, združenj proizvajalcev, sindikatov 
in predstavniških organov družbeno-političnih skupnosti intenzivneje proučevati 
delovanje sistemov delitve dohodka in osebnih dohodkov; 

— republiški organi bodo spremljali razvoj osebnih dohodkov tudi po 
področjih in panogah, posebno pa še v tistih dejavnostih, kjer je v letu 1966 
prišlo do deformacij; 

—• občinske skupščine bodo skrbele za to, da se osebni dohodki pri delovnih 
organizacijah obračunavajo in izplačujejo v skladu z njihovimi predpisi o de- 



Priloge 547 

litvi dohodka in osebnih dohodkov. Občinske skupščine bodo razpravljale o 
gibanju osebnih dohodkov in sprejemale priporočila posameznim delovnim 
organizacijam v primerih, kadar naraščanje osebnih dohodkov ne bo skladno 
z rastjo produktivnosti dela in proizvodnje oziroma s predpisi delovnih 
organizacij. 

4. Pri sprejemanju proračunov za leto 1967 bodo družbeno-politične skup- 
nosti izhajale iz razpoložljivih sredstev in zagotovile oblikovanje rezerv, ki so 
pogoj za finančno stabilnost proračunov: 

— republika bo v tem letu pokrila večino neplačanih obveznosti iz pre- 
teklih let, za kar bo uporabila del tekočih proračunskih dohodkov, hkrati pa 
bo najela za to tudi kredit iz sredstev dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno in iz sredstev republike za investicije v gospodarstvu; 

— hitrejši porast sredstev za financiranje vzgoje in izobraževanja ter 
kulture in raziskovalnega dela bo republika zagotovila s spremembami v si- 
stemu financiranja nekaterih dejavnosti ter omejevanjem potrošnje drugih 
dejavnosti, ki se financirajo iz republiškega proračuna; 

— republika bo proučila spremembo organizacije republiške uprave, tako 
da bi zagotovili njeno večjo učinkovitost ter izboljšanje nagrajevanja za- 
poslenih; 

— s spremembami v strukturi proračunske potrošnje bodo tudi občinske 
skupščine zagotovile predvsem hitrejši porast sredstev za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

5. Na področju socialnega zavarovanja bo potrebno s sistemskimi spre- 
membami in drugimi ukrepi zagotoviti, da se bo ob smotrni potrošnji sredstev 
dosegla usklajenost izdatkov z dohodki: 

— republiški organi in službe socialnega zavarovanja se bodo bolj aktivno 
in konkretno vključili v priprave novega sistema zdravstvenega zavarovanja 
in sprememb v pokojninskem zavarovanju; 

—■ zaradi čimprejšnje uredite financiranja socialnega zavarovanja naj bi 
poslovne banke hitreje sproščale pri njih na rok vezane depozite Sklada in- 
validsko-pokojninskega zavarovanja. Republika bo izpolnila svoje obveznosti 
do tega sklada. Republiški zavod za socialno zavarovanje bo izdal program 
kritja tekočih izdatkov tega sklada za leto 1967 in načrt za kritje primanjkljajev 
iz preteklih let; 

— republika bo sprejela akcijski program na področju socialnega zavaro- 
vanja, s sprejetjem ustreznih predpisov pa bo zagotovila izvajanje ukrepov 
s področja invalidsko-pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja ter otro- 
škega dodatka, ki jih je ob koncu preteklega leta sprejela zvezna skupščina, 
republiški organi pa bodo spremljali njihovo izvajanje; 

— republiški organi se bodo zavzemali za to, da bodo pri sklenitvi pogodb 
med komunalnimi skupnostmi zdravstvenega zavarovanja in zdravstveno službo 
upoštevali obseg in kakovost opravljenih zdravstvenih storitev ter da bodo 
izdelane strokovne osnove za primerjanje in usklajevanje cen posameznih 
zdravstvenih zavodov. 

6. Republika bo sprejela zakon o organizaciji zdravstvene službe in zakon 
o zdravstvenem varstvu. Sprejela bo okvirni program zdravstvenega varstva 
za srednjeročno obdobje; izdelala sistem financiranja zdravstvenega varstva 
ter določila načela za oblikovanje dohodkov zdravstvenih zavodov. 

Republika se bo zavzemala za realizacijo akcijskega programa na področju 
zdravstvenega varstva. 

35» 
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7. Republika bo sprožila postopek za spremembo zveznega zakona o otro- 
škem dodatku in na tej osnovi sprejela republiški zakon, ki naj bi uveljavil 
ustreznejši sistem denarnih dajatev družinam z otroki in spodbudil hitrejši 
razvoj otroškega varstva. 

Republiški organi bodo proučili možnosti za uresničitev socialnega varstva 
ter popolnega zdravstvenega varstva otrok na osnovi vzajemnosti in solidar- 
nosti vseh zavarovancev in izdelali akcijski program za uresničitev smernic, 
ki jih glede otroškega varstva vsebuje srednjeročni plan. 

8. Razvoj proizvodnje v letu 1967, zlasti pa povečanje izvoza, bo v veliki 
meri odvisen od kreditne politike poslovnih bank. Zato bi morale poslovne 
banke, ki prevzemajo v spremenjenih pogojih kreditiranja odgovornejše na- 
loge, voditi tako politiko na področju kratkoročnega, dolgoročnega in deviznega 
poslovanja, ki bo spodbujal širše poslovno tehnično sodelovanje, integracijo 
in specializacijo proizvodnje. 

Z izvajanjem selektivnejše kreditne politike bodo poslovne banke vplivale 
na zmanjšanje vezave sredstev v zalogah, kar naj bi sprostilo del za investicije 
razpoložljivih sredstev za financiranje programov modernizacije. 

Poslovne banke, ki prevzemajo v novih pogojih vse večjo odgovornost za 
razvoj, bi morale postati tudi organizator in usmerjevalec razvoja v skladu 
s smernicami srednjeročnega družbenega plana. To bo zahtevalo večjo inte- 
gracijo bančništva v SR Sloveniji ter odločno usmeritev na izboljšanje kvali- 
fikacijskega sestava zaposlenih, zlasti na strokovnih in vodstvenih delovnih 
mestih, ter njihovo tesnejše povezovanje z znanstveno raziskovalnimi institu- 
cijami in z republiškimi organi. 

V prizadevanja za racionalnejše gospodarjenje s sredstvi na podlagi hi- 
trejšega obračanja zalog se mora vključiti tudi trgovina, ki naj zagotovi smotr- 
nejše oskrbovanje proizvodnje s potrebnimi materiali, zlasti takrat, kadar gre 
za širok sortiment proizvodov. 

9. Republika bo s sredstvi, s katerimi razpolaga in z ukrepi iz svoje pri- 
stojnosti vplivala na razvoj gospodarstva in družbenih služb na naslednjih 
področjih: 

— z že sprejetimi zakoni o financiranju elektroenergetskih objektov se 
zagotavljajo sredstva za graditev zmogljivosti za proizvodnjo in prenos elek- 
trične energije in modernizacijo premogovnikov, katerih proizvodnja je vezana 
na začetek obratovanja novih termocentral. 

Vedno večja poraba premoga za proizvodnjo električne energije zahteva 
tesnejše poslovno sodelovanje premogovnikov in termocentral na trajnejši 
osnovi. 

Republika bo s pogodbo, ki jo bo sklenila s splošno gospodarsko banko, 
na osnovi določil zakona o dopolnilnih kreditnih sredstvih za financiranje 
elektroenergetskih objektov, zagotovila kontrolo nad izvajanjem investicijskih 
del na energetskih objektih ter nad trošenjem za to razpoložljivih sredstev, 
zbranih na podlagi republiških zakonov. To naj bi prispevalo k namenski upo- 
rabi zbranih sredstev in pravočasni zgraditvi elektroenergetskih objektov; 

— iz sredstev dodatnega davka od prometa blaga na drobno bo republika 
poleg delnega pokritja proračunskih obveznosti iz preteklih let zagotovila tudi 
sredstva za sofinanciranje kliničnega centra kot učne baze medicinske fakultete 
v Ljubljani. Na račun pričakovanega priliva sredstev tega davka v letu 1968 
pa bo republika najela kredit pri poslovnih bankah za financiranje del na regio- 
nalno-prostorskem planu in za dokončanje dolgoročne projekcije razvoja celot- 
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nega cestnega omrežja v SR Sloveniji, cestni sklad SR Slovenije pa za pričetek 
projektiranja novih cestnih odsekov; 

— sredstva republike za investicije v gospodarstvu bodo porabljena za 
pokritje obveznosti po kreditih odobrenih iz teh sredstev v preteklih letih in 
za kritje obveznosti, ki jih ima republiški proračun iz prejšnjih let. Preostala 
razpoložljiva sredstva bodo porabljena za kreditiranje obratnih sredstev v go- 
spodarstvu ; 

— pomembno vlogo v prizadevanjih za intenziviranje gospodarjenja bodo 
imela v letu 1967 sredstva skupnih rezerv gospodarskih organizacij. S kredi- 
tiranjem programov modernizacije, vključno s financiranjem uporabe dosežkov 
raziskovalnega dela v praksi, kar zagotavlja povečanje izvoza in rentabilnejšo 
proizvodnjo, se bodo tudi s temi sredstvi spodbujali procesi integracije in 
specializacije; 

— večja vlaganja v opremo in objekte, ki pospešujejo inozemski turizem, bo 
republika spodbujala z zagotavljanjem nadomestila dela obrestne mere inve- 
stitorjem s področja turizma. 

10. Vzgoja kadrov in raziskovalno delo mora dobiti, glede na politiko za- 
črtano v srednjeročnem družbenem planu, večji vpliv na razvoj gospodarstva 
in družbenih služb. Zato se bodo že v tem letu izvajali ukrepi, ki bodo vplivali 
na izboljšanje pogojev za razvoj šolstva in raziskovalnega dela: 

— republiški organi bodo poskrbeli za izdelavo programa za študije o 
potrebah po strokovnih kadrih, ki izhajajo iz predvidenega razvoja gospodar- 
stva in družbenih služb. Na osnovi izsledkov teh proučevanj bo omogočeno 
postopno preoblikovanje izobraževalnega sistema in prilagajanje mreže iz- 
obraževalnih ustanov potrebam gospodarskega in družbenega razvoja; 

— republika bo sprejela zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, 
s čimer bodo ustvarjene trdnejše materialne osnove, za razvoj tega področja, 
omogočena okrepitev samoupravljanja in dosežena večja učinkovitost izobra- 
ževanja ter smotrnejša poraba sredstev; 

— republika bo sprejela zakon o šolah II. stopnje in zakon o visokih 
šolah, s čimer bo podana osnova za postopno usklajevanje mreže teh šol s 
potrebami gospodarstva in družbenih služb ter omogočena organizacijska 
utrditev in večja učinkovitost tega šolstva; 

— v letu 1967 bo potrebno širše uporabljati izsledke znanstveno-razisko- 
valnega dela ter moderno tehnologijo. Republika bo sprejela zakon o znan- 
stveno-raziskovalni dejavnosti in zakon o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti, s čimer bodo rešena sistemska vprašanja organizacije raziskovalne 
dejavnosti; 

— republika bo proučila sedanji sistem financiranja kulturnih dejavnosti 
in pripravila teze o osnovah za uveljavitev smotrnejšega in stabilnejšega si- 
stema financiranja kulturnih dejavnosti. 

11. Da bi zagotovili uspešnejše uveljavljanje načel reforme stanovanjskega 
in komunalnega gospodarstva, bodo republiški organi sodelovali z občinskimi 
skupščinami, bankami, stanovanjskimi podjetji ter strokovnimi institucijami 
in grupacijami delovnih organizacij za industrijsko proizvodnjo stanovanj v 
smeri industrializacije proizvodnje stanovanj. Zato bo v letu 1967 pripravljen 
poseben akcijski program, ki bo vključil vse nosilce gradnje stanovanj, da bi 
zagotovili izvajanje smernic in nalog srednjeročnega družbenega plana. 

Republika bo sprejela zakon o komunalnih delovnih organizacijah. Re- 
publiški organi bodo pa spremljali izvajanje sistema financiranja komunal- 
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nega gospodarstva in izvajanje ustreznih republiških zakonskih predpisov, z 
namenom da bi se čim hitreje utrdili objektivni ekonomski odnosi na tem 
področju. 

12. Zaradi zagotavljanja pogojev za smotrnejšo uporabo prostora SR Slo- 
venije bo republika v letu 1967 sprejela zakon o regionalnem prostorskem pla- 
niranju. Razen tega bo sprejela tudi zakon o urbanističnem planiranju, ki naj 
bi ustvaril pogoje za prilagoditev procesa urbanizacije in lokacijske politike 
spremenjenim pogojem, zlasti na področju stanovanjsko-komunalnega gospo- 
darstva. V letu 1967 bo republika sprejela tudi zakon o varstvu narave. 

Republiški organi bodo v letu 1967 organizirali izdelavo regionalnega pro- 
storskega plana SR Slovenije. V tem okviru bodo v letu 1967 izdelane osnove 
za družbenoekonomska izhodišča in smernice za gospodarjenje in urejanje 
prostora ter zavarovanje pokrajine. Pripravljati se bodo začele tudi študije 
in raziskave s področja dolgoročnega prostorskega razvoja, kakor tudi valo- 
rizacije prostora SR Slovenije ter geodetska dela. Pripravljene bodo osnove za 
sprejetje zavarovalnih ukrepov glede uporabe prostora, zlasti za potrebe raz- 
voja infrastrukture. 

Posebno skrb bo republika posvečala zemljiški politiki v okviru svoje 
pristojnosti tako, da bo s svojimi predpisi pospeševala racionalno stanovanjsko 
in komunalno graditev. 

Na podlagi republiškega zakona o vodah bo republika v letu 1967 sprejela 
dopolnilne predpise s področja vodnega gospodarstva. Republika bo skrbela 
tudi za pospešitev izdelave vodnogospodarskih osnov SR Slovenije. Hkrati pa 
bo republika dala pobudo, da se razširijo možnosti zagotavljanja večjih sred- 
stev za vodno gospodarstvo izven sredstev proračunov. 
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ZNAČILNOSTI RAZVOJA V LETU 1966 IN OCENA 
RAZVOJNIH MOŽNOSTI V LETU 1967 

ZNAČILNOSTI RAZVOJA V LETU 1966 

I. Osnovne značilnosti 

1. Razvoj v letu 1966 kaže, da so bili kljub njegovi umirjeni dinamiki 
in nekaterim motnjam v prvem letu srednjeročnega plana in hkrat v prvem 
polnem letu delovanja gospodarske reforme doseženi pomembni rezultati. Zlasti 
velja to za povečanje mednarodne menjave, naraščanje produktivnosti dela ter 
za globalno usklajenost porabe z razpoložljivimi sredstvi. 

2. Značilno za leto 1966 je bilo, da so se v prvem polletju nadaljevale ten- 
dence nizke rasti celotne proizvodnje iz preteklega leta, kar velja zlasti za 
industrijsko proizvodnjo. V II. polletju pa je opaziti oživitev gospodarske aktiv- 
nosti, zlasti v industriji, ki jo je spremljalo tudi zmerno naraščanje zaposlenosti 
ob nezmanjšani stopnji produktivnosti. 

V letu 1966 se je v primerjavi z letom 1965 povečal družbeni proizvod 
celotnega gospodarstva za okoli 6 n/0, medtem ko je bil predviden porast med 
7—8 %. Nižji porast družbenega proizvoda v primerjavi s prejšnjimi leti je 
predvsem posledica umirjenejšega naraščanja industrijske proizvodnje. Povečana 
pa je bila aktivnost v večini ostalih gospodarskih področij, zlasti v kmetijstvu, 
gozdarstvu in prometu. Na gospodarsko aktivnost je imel ugoden vpliv močan 
porast inozemskega turizma. 

Pomembni uspehi so bili v letu 1966 doseženi v povečanju produktivnosti 
dela. Ob znižanju poprečnega števila zaposlenih za 2,2% se je produktivnost 
dela povečala za okoli 8 %. To kaže, da so se delovne organizacije pri izkorišča- 
nju rezerv usmerjale v prvi fazi po reformi predvsem na zniževanje števila 
zaposlenih. Povečevanje produktivnosti pri nižjem nivoju zaposlenih pa je 
ustvarjalo številne probleme pri vključevanju mladine, zlasti pa strokovnih in 
visoko strokovnih delavcev v proizvodnjo. 

Izvoz blaga in storitev se je povečal za okoli 20 %. Ob tem je treba po- 
udariti, da je v letu 1966 povečani izvoz industrijskega blaga zajel več kot eno 
tretjino prirasta vrednosti industrijske proizvodnje. Dosežen je bil tudi močnejši 
porast izvoza na konvertibilna področja, kar poleg močnega povečanja produk- 
tivnosti pomeni pomembno kvalitetno spremembo v gospodarskih gibanjih. 

3. Realni osebni dohodki, ki so bili v II. polletju 1965 in vse do meseqa 
junija 1966 nižji od nivoja, doseženega pred uveljavitvijo reforme, so se začeli 
v II. polletju 1966 približevati porastu produktivnosti, tako da so bili v letnem 
poprečju 1966 v glavnem usklajeni z rastjo produktivnosti. 

Realni osebni dohodki na zaposlenega v družbenem sektorju so se povečali 
za okoli 8 %. Samo v gospodarstvu so realni osebni dohodki na zaposlenega 
porasli za okoli 9 %, medtem ko je produktivnost dela porasla za 8 %, kar 
kaže, da v SR Sloveniji v globalu ni prišlo do bistvenih odstopanj med rastjo 
realnih osebnih dohodkov in produktivnostjo dela, ki so sicer značilna za pov- 
prečje Jugoslavije. Do večjih odstopanj med rastjo realnih osebnih dohodkov 
in produktivnostjo dela pa je prišlo znotraj gospodarstva, kjer so na posameznih 
področjih realni osebni dohodki rasli hitreje od produktivnosti. To velja zlasti 
za tiste dejavnosti, ki jim je bil z reformo izboljšan položaj in so na tej osnovi 
lahko povečale realne osebne dohodke ne glede na dosežene rezultate pri delu. 
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Vzroki za to ležijo predvsem v še vedno premalo izdelanih sistemih delitve 
dohodka in osebnih dohodkov v delovnih organizacijah, ki bi morali biti osnovni 
instrument usklajevanja rasti osebnih dohodkov z doseženo produktivnostjo. 

Porast realne osebne potrošnje je bil nižji od porasta realnih osebnih do 
hodkov in je znašal tako v družbenem kot zasebnem sektorju med 5— /0. o 
razlik med gibanjem osebne potrošnje in osebnih dohodkov je prišlo zaradi 
počasnejšega naraščanja drugih vrst osebnih prejemkov kot dodatkov za otroke, 
prejemkov od zdravstvenega zavarovanja, štipendij in zaradi nadaljnjega zni- 
ževanja potrošniških posojil. v . . ... 

Do večjih premikov je prišlo tudi v strukturi potrošnje za investicije raz- 
položljivih sredstev. Medtem ko je bil v I. polletju pretežni del teh sredstev 
vezan v obratnih sredstvih, so se v II. polletju povečala vlaganja v osnovna 
sredstva. Investicije v osnovna sredstva so bile v letu 1966 v primerjavi z letom 
1965 po svojem realnem obsegu manjše za okoli 6 %; nominalno pa so se povečale 
za okoli 2 %. , , .. , , 

Čeprav bi manjša vlaganja nujno zahtevala večjo koncentracijo sredstev na 
manjše število objektov, ki bi omogočila hitrejše aktiviranje vloženih sredstev 
in s tem tudi večjo učinkovitost investicij, na tem področju v letu 1966 se niso 
bile dosežene pomembnejše spremembe. Delovne organizacije skusajo se vedno 
preveč izolirano reševati probleme proizvodnje in ne izkoriščajo v zadostni 
meri možnosti, ki jih dajejo različne integracijske oblike za skupno progra- 
miranje in financiranje programov modernizacije. Temu je delno vzrok sistem 
financiranja razširjene reprodukcije, ki ne stimulira v zadostni meri prelivanja 
sredstev tako med samimi delovnimi organizacijami kakor tudi med delovnimi 
organizacijami in poslovnimi bankami. Prav tako pa tudi poslovne banke, Gospo- 
darska zbornica ter združenja proizvajalcev še niso pokazala na tem področju 
dovolj aktivnosti zlasti pri zasnovah skupnih programov modernizacije na osnovi 
dolgoročnejših proizvodnih programov. , •• • 

Občutno so se povečala vlaganja v obratna sredstva iz akumulacije, in 
sicer od 382 milijonov N dinarjev v letu 1965 na okoli 900 milijonov N dinarjev 
v letu 1966. Na tako preorientacijo so vplivali predvsem zaostreni pogoji re 
ditiranja obratnih sredstev iz kratkoročnih bančnih sredstev. 

Preusmeritev pokrivanja potreb po obratnih sredstvih iz lastnih sredstev 
spodbuja delovne organizacije k racionalnejšemu gospodarjenju z razpoložljivimi 
sredstvi. Kljub temu pa so taka prizadevanja delovnih organizacij v letu 1966 
prišla le delno do izraza. ,14. 

Zaloge so se v celoti prekomerno povečale in tudi njihova struktura n 
bila ustrezna. V primerjavi z istim obdobjem leta 1965 so bile v industn3i 
zaloge surovin konec decembra 1966 po fizičnem obsegu višje za 15 /„, zaloge 
gotovih izdelkov pa za 25%. Zaloge so se hitreje povečevale v proizvodnji kot 
v trgovini. Razen tega struktura zalog ni bila vselej usklajena s povpraševanjem. 
Visoke zaloge so še vedno vezale velik del razpoložljivih denarnih sredstev in 
hkrati vplivale tudi na poslovne stroške. 

Kljub globalnemu povečanju zalog so imele cene stalno tendenco naraščanja. 
V decembru 1966 so se proizvajalčeve prodajne cene v industriji povečale 
v odnosu na december 1965 za 2,8%, v tem cene za reprodukcijski material 
za 18% in cene blaga za široko potrošnjo za 59%, v trgovini na drobno pa za 
7 7 0/„ Taka gibanja so v veliki meri posledica dosedanje zaprtosti jugoslovan- 
skega tržišča, pa tudi lokalnih tržišč, pogosto neučinkovite intervencije z uvo- 
ženim blagom in znanih slabosti trgovine. 
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Tudi poslovne banke pri vodenju kreditne politike niso v zadostni meri 
analizirale vzrokov naraščanja zalog pri posameznih delovnih organizacijah. Zato 
je bil njihov vpliv na poslovno politiko delovnih organizacij še vedno neučinkovit 
zlasti s stališča hitrejšega prilagajanja cen posameznih proizvodov povpraše- 
vanju, ki naj bi zagotovilo hitrejše obračanje zalog in večjo stabilnost na tržišču. 

Medtem ko je bila rast potrošnje v globalu usklajena z razpoložljivimi 
sredstvi, pa je potrošnja na področju socialnega zavarovanja in delno tudi pro- 
računov še vedno naraščala hitreje od sredstev. Neusklajenost med dohodki in 
izdatkih v vseh panogah socialnega zavarovanja, ki je bila posledica prizna- 
vanja pravic in obveznosti ne glede na možnosti materialnega kritja, je povzro- 
čala stalne probleme na tem področju in zahtevala vključevanje dodatnih 
bančnih sredstev za pokrivanje presežka izdatkov nad dohodki. Čeprav so bili 
v republiškem proračunu tekoči izdatki usklajeni z dohodki, pa se je odložitev 
plačila nekaterih obveznosti iz preteklih let negativno odrazila na likvidnost 
posameznih gospodarskih organizacij, poslovnih bank ter dolgoročnega zava- 
rovanja. 

Ukrepi, ki so bili sprejeti konec I. polletja in v začetku II. polletja tako 
na področju omejevanja proračunske potrošnje kakor izdatkov socialnega zava- 
rovanja, naj bi postopno prispevali tudi k uskladitvi teh oblik potrošnje z raz- 
položljivimi sredstvi. 

4. V skladu s smernicami resolucije o usmeritvi razvoja SR Slovenije 
v letu 1966 so se republiški organi v obliki posvetovanj, zlasti pa v sodelovanju 
z Gospodarsko zbornico SRS in poslovnimi bankami prizadevali za hitrejše 
uveljavljanje proizvodno-tehničnega sodelovanja in večje specializacije proizr- 
vodnje. 2e v tem letu so republiški, organi v sodelovanju z drugimi organiza- 
cijami pripravili tudi podrobne analize o problemih in možnostih razvoja za 
posamezne panoge industrije (kovinska industrija, tekstilna in lesna industrija), 
zlasti s staliča možnosti tesnejšega poslovno-tehničnega sodelovanja ter usklaje- 
vanja proizvodnih programov. Prav tako so bile že izdelane zasnove študij o 
dolgoročnem razvoju energetike, cestnega omrežja in gozdarstva. 

S sprejetjem zakona o usmeritvi sredstev republike za investicije v gospo- 
darstvu na področju energetike ter s sprejetjem zakonov o obveznem združe^ 
vanju sredstev za financiranje energetike je republika v letu 1966 zagotovila 
sredstva, potrebna za dovršitev elektroenergetskih objektov, ki naj zagotovijo 
potrebne količine električne energije do leta 1970, ter za modernizacijo pre- 
mogovnikov, vezanih neposredno na začetek obratovanja novih termocentral. 

Na podlagi poslovnih dogovorov med bankami v SR Sloveniji, investitor- 
jem ter bodočimi koristniki so bila zagotovljena tudi sredstva za dograditev 
železniške proge Koper—Prešnica. Del za to potrebnih sredstev je prispevala 
tudi republika. 

Prizadevanja republike za večjo koncentracijo poslovnih bank v SR Slo- 
veniji niso bila realizirana, ker ni bil zaostren kriterij za ustanavljanje poslovnih 
bank. Republiškim organom v tem letu tudi ni uspelo v celoti realizirati določb 
predpisa o prenosu okrajnih družbenih investicijskih skladov na poseben račun 
republike in je postopek še v teku. 

Republiški organi so intenzivno sodelovali z zveznimi organi pri nadalj- 
njem izpopolnjevanju sistema, zlasti na področju zunanjetrgovinskega in deviz- 
nega režima, monetarno-kreditnega sistema ter sistema amortizacije, ki se uve- 
ljavlja z letom 1967. 
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V letu 1966 še ni bilo mogoče uveljaviti sprememb v financiranju cestnega 
gospodarstva. Te spremembe pa bodo omogočene v letu 1967 na podlagi dopol- 
njenega zveznega zakona o cestnih podjetjih. 

Republiški organi so v letu 1966 proučevali tudi vprašanja, povezana z 
ustreznejšo organizacijo in delovanjem uprave ter družbenih služb. Na osnovi 
že opravljenih analiz in sprejetih sprememb zveznih zakonov bo možno že 
v letu 1967 uveljaviti na teh področjih ustrezne ukrepe, ki naj zagotovijo smotr- 
nejšo porabo sredstev in večjo učinkovitost teh dejavnosti. 

Nekoliko nižja rast proizvodnje od predvidene je zahtevala v letu 1966 
podvzemanje ukrepov za uskladitev posameznih oblik splošne potrošnje z raz- 
položljivimi sredstvi. Zato je bila že v mesecu maju sprejeta odločitev o zni- 
žanju potrošnje republiškega proračuna. 

Z najetjem kredita pri poslovnih bankah so bila v letu 1966 zagotovljena 
sredstva za financiranje negospodarskih investicij na podlagi finančnih pro- 
gramov, ki jih je sprejela Skupščina. 

Na podlagi podrobnih analiz so bile ugotovljene skupne obveznosti repu- 
bliškega proračuna iz preteklih let. Z usmeritvijo sredstev, s katerimi bo raz- 
polagala republika v letu 1967, je zagotovljeno tudi kritje teh obveznosti in 
s tem sanacija republiškega proračuna. 

S sprejetimi ukrepi je bila v drugem polletju zmanjšana tudi potrošnja 
v zdravstvenem zavarovanju. Prav tako se je izvajala revizija pokojnin, prizna- 
nih v letih 1965 in 1966, kar naj bi hkrati s sistemskimi spremembami, uveljav- 
ljenimi na tem področju, prispevalo k postopni uskladitvi izdatkov z dohodki 
v dolgoročnem zavarovanju. 

II. Gibanje in problemi proizvodnje in izvoza 

1. Industrija in gradbeništvo 

1. Zmernejša rast industrijske proizvodnje, ki je bila kot po- 
sledica ukrepov za stabilizacijo gospodarstva in počasnega prilagajanja gospo- 
darskih organizacij zaostrenim pogojem gospodarjenja značilna za drugo pol- 
letje leta 1965, se je nadaljevala tudi v prvem polletju 1966. V tem obdobju se 
je povečal fizični obseg industrijske proizvodnje v primerjavi s poprečnim 
obsegom proizvodnje leta 1965 le za 1,5 %, proti istemu obdobju preteklega leta 
pa za 2,5 %. V drugem polletju so povečana investicijska dejavnost, ponovno 
naraščanje realnih osebnih dohodkov, razmeroma uspešen izvoz industrije, ki 
se je povečal za skoro 14 %, omogočili nekoliko hitrejše naraščanje proizvodnje. 
Proizvodnja se je v tem obdobju povečala za 6,5 % proti lanskemu poprečju, 
in za 5,5 % proti proizvodnji v istem obdobju lani; v vsem letu 1966 pa je bila 
tako za 4 % večja kot leta 1965. 

Hitrejše naraščanje proizvodnje v drugem polletju je spremljala tudi po- 
novna oživitev zaposlovanja. Število zaposlenih, ki se je od uvedbe reforme 
zmanjševalo in je doseglo najnižjo raven v marcu, je pričelo nato zlagoma 
naraščati ter se je do konca leta povečalo že za okoli 5000.1 Vendar je to še 
vedno manj kot v aprilu 1965, ko je dosegla zaposlenost v industriji najvišjo 
raven. Poprečno število zaposlenih v teku celega leta pa se je približalo poprečju 

1 Mesečna poročila Zavoda SRS za socialno zavarovanje. 
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v letu 1965 (indeks 99,4).1 Produktivnost dela izražena z družbenim proizvodom 
na zaposlenega se je povečala za okoli 6%. . ... 

Na zmernejšo rast industrijske proizvodnje v letu 1966 so v največji meri 
vplivale predvsem tiste industrijske panoge, katerih proizvodnja je v znatni 
meri odvisna od skupnega obsega investicijskih vlaganj. To so zlasti kovinska 
industrija, indutrija gradbenega materiala in lesna industrija, ki predstavljajo 
več kot 40 % skupne industrijske proizvodnje. Zaradi zmanjšanja gradbene de- 
javnosti proizvodnja gradbenega materiala ni dosegla ravni leta 1965. Lesna 
industrija je zaradi manjše proizvodnje stavbnega mizarstva, parketa in po- 
hištva, zlasti še šolskega in pisarniškega, kljub znatnemu povečanju proizvodnje 
žaganega lesa povečala svojo proizvodnjo samo za 1,8%. Kovinska industrija, 
ki obsega skoro 25 % celotne industrijske proizvodnje, je dosegla le za 2,6 % 
večjo proizvodnjo, predvsem zaradi omejene potrošnje sredstev za delo, katerih 
proizvodnja je bila zato do konca oktobra 1966 enaka kot leta 1965, ob koncu 
leta 1966 pa je dosegla le za 0,7 % večjo raven. 

Gospodarske organizacije so se sicer prizadevale, da bi s spremembami pro- 
izvodnih programov, ki bi bili prilagojeni izvoznemu popraševanju, dosegle 
boljše rezultate z večjo prodajo izdelkov na tujih tržiščih. Ker pa je taka pre- 
usmeritev dolgotrajnejši proces, se bo vpliv teh prizadevanj na hitrejšo rast 
proizvodnje v večji meri pokazal šele v letu 1967 in v prihodnjih letih. Ovira 
hitrejšega zboljšanja položaja strojegradnje je bilo tudi pomanjkanje sredstev 
za izvoz opreme na kredit. Kreditiranje je namreč v sedanjih razmerah edini 
način za uspešno prodajo v tujini. 

Lesna industrija je povečala izvoz predvsem na račun rezanega lesa. Med- 
tem ko je povečanje izvoza lesa omogočila intenzivnejša sečnja^ pa je poslab- 
šanje izvoznih pogojev zavrlo uspešnejše povečanje izvoza pohištva in drugih 
končnih izdelkov lesne industrije. 

Na počasnejše naraščanje industrijske proizvodnje so občutno vplivale tudi 
panoge energetike, katerih proizvodnja ni dosegla ravni leta 1965 (indeks 99) 
in predstavljajo skoro 12% skupne industrijske proizvodnje. Za proizvodnjo 
električne energije je bilo sicer ugodno hidrološko leto, vendar nekaj slabše kot 
leta 1965, ko je bila dosežena rekordna proizvodnja hidroenergije. 

Zato so termoelektrarne proizvedle nekoliko več električne energije kot 
leta 1965. Kljub temu je zakasnitev izgradnje Toplarne v Ljubljani povzročila 
v kritičnih mesecih, zlasti v oktobru, tolikšno pomanjkanje energije, da so bile 
uvedene, sicer za kratek čas, večje omejitve. To je vplivalo zlasti na nižjo pro- 
izvodnjo aluminija, kjer imajo tudi kratkoročne omejitve dolgotrajnejši nega- 
tivni učinek. Kljub nekoliko večji proizvodnji termoenergije so bile v nekritičnih 
mesecih termoelektrarne zaradi večjih dobav energije iz skupnega jugoslovan- 
skega omrežja razmeroma slabo izkoriščene (v drugih republikah so pričele 
obratovati nekatere pomembnejše nove kapacitete za električno energijo). 

Dve zaporedni mili zimi in ugodni hidrološki leti sta povzročili znatno 
zmanjšanje porabe premoga v termoelektrarnah in v gospodinjstvih. Poleg tega 
železarne in druga industrija, ki so močni potrošniki premoga, kot tehnološko 
gorivo v veliki meri zamenjujejo premog z ekonomičnejšimi gorivi. Razen tega 
se na tekoča goriva močno usmerjajo tudi gospodinjstva. Vse to je privedlo do 
povečanja zalog premoga v toliki meri, da so premogovniki omejevali proizvod- 
njo in da ta ni dosegla ravni leta 1965. 

Ker so te panoge najbolj vplivale na nizko raven industrijske proizvodnje, 
je Republiški sekretariat za gospodarstvo izdelal med letom izčrpne analize o 
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problematiki gibanja proizvodnje v kovinski in tekstilni industriji ter v oskrbi 
kovinske predelovalne industrije SR Slovenije z ozirom na spremembe pro- 
izvodnega programa železarn. O teh problemih je razpravljal Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in sprejel ustrezne sklepe ter priporočila za izboljšanje stanja. 

Na poprečju celotne industrije se je z doseženimi indeksi od 104 do 106 
gibala proizvodnja panog metalurgije, tekstilne, usnjarske in papirne ter tobačne 
in živilske industrije. Proizvodnja se je v glavnem gibala v okviru pričakovanj, 
le v črni metalurgiji je bila proizvodnja znatno nižja, kot so železarne v svojih 
programih predvidevale (indeks 105, namesto 117), ker se je nekoliko zakasnila 
aktivizacija investicij, v novi valjarni na Jesenicah pa so nastale nepričakovane 
težave pri uvajanju nove proizvodnje. V usnjarski industriji je v prvem polletju 
občutneje primanjkovalo surovih kož. 

Močno nad povprečjem je bila proizvodnja v elektroindustriji, industriji 
nekovin ter gume (indeks 109) in zlasti v kemični industriji, kjer se je povečala 
za 17 %. V vseh teh panogah so bile aktivirane nekatere pomembnejše nove 
kapacitete (steklarna Novo mesto, žveplena kislina v Celju, boraks v Belinki, 
SAVA Kranj) in dovršene večje rekonstrukcije (steklarna Hrastnik, Iskra). 
Proizvodnja bi bila lahko še znatno večja, če ne bi nastale nepredvidene težave 
pri proizvodnji ravnega stekla in ne bi občutno primanjkovalo surovin za pro- 
izvodnjo v gumarski industriji. Elektroindustrija je dosegla visok porast pro- 
izvodnje kljub podobnim težavam, kot jih je imela po uvedbi gospodarske 
reforme kovinska industrija, ker se je hitreje kot ta prilagodila spremenjenim 
pogojem in se intenzivno vključila v izvoz. Ta se je povečal za 33 % proti letu 
1965, tj. od 85 milijonov N dinarjev na 114 milijonov N dinarjev. S tem je 
postala elektroindustrija ena od pomembnejših izvoznih panog industrije v 
SR Sloveniji (v letu 1966 je prišla na 6. mesto, medtem ko je bila še v letu 1964 
na 11. mestu). 

Ob zmernejšem naraščanju fizičnega obsega proizvodnje po reformi so se 
gospodarske organizacije pričele v večji meri usmerjati na osvajanje proizvodnje 
rentabilnejših izdelkov ter na smotrnejše zaposlovanje razpoložljive delovne 
sile. Taka preusmeritev se odraža v ugodnejših finančnih rezultatih v skoro 
vseh industrijskih panogah. V proizvodnji premoga pa se je akumulativnost 
zaradi nezadostnih finančnih sredstev, ki bi omogočila hitrejšo modernizacijo 
rudnikov, zmanjšala. Glede na to so rudniki pripravili sanacijske programe. Da 
bi se zagotovilo njihovo rentabilno obratovanje, bi bilo potrebno z izvajanjem 
programov nemudoma začeti. Problem predstavljajo tudi nezadostna lastna 
sredstva gospodarskih organizacij za razdeljevanje električne energije, ki ne 
omogočajo zadovoljivega poteka modernizacije električnega omrežja. 

Pri umirjenem naraščanju proizvodnje se je obseg zalog surovin in gotovih 
izdelkov ob njihovi nezmanjšani desortiranosti še nadalje povečeval in presegal 
izkustvene okvire, ki jih dopušča naraščanje družbenega proizvoda. Zaloge 
surovin so bile konec leta 1966 za 15 %, gotovih izdelkov pa za 25 % večje kot 
konec leta 1965. Kljub globalnemu povečanju zalog surovin in reprodukcijskega 
materiala pa je zaradi njihove desortiranosti, kar je problem zlasti v kovinski 
industriji, prišlo zaradi pomanjkanja ustreznega materiala do omejevanj pro- 
izvodnje nekaterih panog in do neracionalnega povečevanja nedokončane proiz- 
vodnje (v septembru 1966 so bile za 13,2% večje kot septembra 1965). 

Zaloge gotovih izdelkov so se v primerjavi s povečanjem proizvodnje preko- 
merno povečevale tako zaradi zmanjšanega popraševanja (premog, opeka, pro- 
izvodi živilske industrije), kot zaradi prepočasnega prilagajanja proizvodnje 
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potrebam domačega tržišča in izvoza (črna metalurgija), kovinska in elektro- 
industrija, kemična in tekstilna industrija). Poleg tega je tudi mehanizem 
oskrbovanja industrije in prelivanja blaga na področje trgovine oziroma v pro- 
dajo slab, zaradi česar se zaostruje problem obratnih sredstev in je v ta namen 
angažiran velik del akumulacije v proizvajalnih organizacijah. To je neugodno 
vplivalo na raven industrijske proizvodnje in na investicije. 

2. Zmanjšanje investicijske potrošnje je imelo močan vpliv na delo grad- 
benih podjetij in na vrednost gradbene proizvodnje, ki se je v pri- 
merjavi z letom 1965 zmanjšala za okoli 6 %. Ob tem se je poprečno število 
delavcev znižalo za okoli 8 %. Pozitivno je treba oceniti napor gradbenih pod- 
jetij za zaposlitev prostih zmogljivosti v drugih republikah, kjer so gradili za 
skoraj 3-krat več ter v inozemstvu za okoli 2-krat več kot leta 1965. Glede na 
to se je v strukturi zmanjšala udeležba gradbenih del na področju republike od 
94 % leta 1965 na 86 % v letu 1966, povečal pa delež opravljenih del v drugih 
republikah od 4,6 na 9,9 %, v inozemstvu pa od 1,4 na 4,1 %. 

Cene gradbenih storitev so bile v letu 1966 v primerjavi z visokimi porasti 
cen v prejšnjih letih sorazmerno stabilne. Po statističnih podatkih so bile cene 
v gradbeništvu v letu 1965 povečane za okoli 18—20 % nasproti letu 1964. Porast 
cen v letu 1966 nasproti letu 1965 pa se ocenjuje na okoli 6 %. V stanovanjski 
gradnji so cene v letu 1966 nasproti letu 1965 porasle le za 4—5 %, seveda brez 
upoštevanja stroškov komunalnega urejanja in opremljanja zemljišč. Ti stroški 
so povečali prodajno ceno stanovanj ter so dosegli ponekod višino tudi do 40 % 
stroškov graditve. Na taka gibanja cen v gradbeništvu je vplivala predvsem 
konkurenca na gradbenem tržišču, s čimer je bila ustvarjena tudi realnejša 
možnost izbire najboljših ponudnikov gradbenih storitev. 

V takih pogojih gospodarjenja so bili finančni uspehi gradbeništva slabši 
kot v prejšnjih letih. Zato in zaradi restriktivne kreditne politike v gradbeništvu 
ni bilo večjih vlaganj za zboljšanje tehnične opremljenosti. Večji del formiranih 
sredstev se je namreč moral vlagati za obratne namene. Takšna delitev dohodka 
je prišla do izraza predvsem pri tistih podjetjih, ki grade stanovanja za trg. 
Razen tega tudi ni prišlo do zadovoljivih rezultatov pri interesnem povezovanju 
gradbenih podjetij, bank in povpraševalcev po stanovanjih, kar je ob zaosta- 
janju pri izdelavi urbanističnih projektov in zazidalnih načrtov povzročilo zastoj 
pri organizirani gradnji stanovanj. 

Predvidevanja, da se bodo gradbena podjetja v večji meri vključila tudi 
na področje gradnje zasebnih stanovanj, se niso uresničila. Večje angažiranje 
gradbenih zmogljivosti na tem področju je izostalo zaradi razdrobljenosti lokacij 
individualnih graditeljev, ker urbanistični načrti še niso omogočali organizirano 
industrijsko gradnjo na večjih kompleksih. Zaradi tega kljub ugodnejšim po- 
gojem pri nabavi gradbenih materialov, ki so veljali za družbeni sektor, grad- 
bena podjetja družbenega sektorja niso bila vselej konkurenčna gradnji v lastni 
režiji oziroma zasebnim obrtnikom. 

2. Kmetijstvo 

1. Kljub razmeroma ugodnim vremenskim razmeram, povečani uporabi 
sodobnih sredstev za proizvodnjo in spodbudnemu delovanju tržišča se je fizični 
obseg kmetijske proizvodnje leta 1966 v primerjavi z razmeroma slabo letino 
1965 povečal v povprečju samo za 6 %• V merilu SFR Jugoslavije je bil dosežen 
občutno večji porast kmetijske proizvodnje (okoli 16 %) in to predvsem zaradi 
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pridelka žita, ki je bil največji v vsem povojnem obdobju, in sorazmerno slabše 
letine v letu 1965. 

Na družbenem sektorju je znašala stopnja rasti 8 %, na zasebnem pa 5 %• 
Kooperacijska proizvodnja je padla za 8 %, kar priča, da so kmetijske organi- 
zacije, podobno kot prejšnja leta, tudi v letu 1966 omejevale svoje sodelovanje 
z zasebnimi proizvajalci v glavnem le na področju odkupa. 

V posameznih panogah je proizvodnja dokaj odstopala od poprečnega poi- 
rasta. Tako so bili doseženi naslednji indeksi: v poljedelstvu 116, sadjarstvu 173, 
v vinogradništvu zaradi občutne škode po toči samo 86 in 98 v živinoreji, kjer 
je otežkočen izvoz zavrl močno dinamiko leta 1965. 

Poraba gnojil je po 3-letnem nazadovanju v letu 1966 ponovno narasla. 
Vzroki za razmeroma skromen porast 5 % so predvsem v nezadostni izbiri 
gnojil, pomanjkanju skladišč in premajhnem prizadevanju kmetijskih organi- 
zacij oz. njihovih strokovnih služb za čim večjo in racionalno uporabo gnojil. 
Tudi občinske skupščine razen redkih izjem niso izvajale svojih odlokov o agro- 
minimumu, v katerih je predvidena izdatnejša poraba gnojil kot eden glavnih 
tehničnih ukrepov za intenziviranje proizvodnje. 

Oskrba s kvalitetnim semenskim materialom se je izboljšala. Pri pšenici 
krije že vso potrebo, pri koruzi 50 %, pri drugem žitu in krompirju pa komaj 
20 % potreb redne menjave. 

Zmogljivost kmetijske mehanizacije je napredovala tako, da se je obseg 
strojne obdelave povzpel od nepolnih 20 na okoli 25 %. Na družbenem sektorju 
je ostal strojni park v glavnem nespremenjen, precej pa se je zboljšala oprem- 
ljenost zasebnega sektorja. Medtem ko so kmetje v minulih letih nabavili le 
okoli 400 starih traktorjev od kmetijskih organizacij, so v letu 1966 nakupili 
iz domače proizvodnje in uvoza okoli 1200 lahkih traktorjev, 3000 motornih 
kosilnic in manjše število traktorskih in vprežnih priključkov, ki jih je začela 
izdelovati domača industrija. Pri nabavi opreme so jim pomagale kmetijske 
organizacije, vendar še ne v takšni meri, da bi potekala povsem načrtno. 

Oskrba tržišča s kmetijskimi pridelki je bila leta 1966 zaradi dobre letine 
v vsej Jugoslaviji znatno boljša kot leta 1965. Potrošnja grozdja, breskev in 
južnega sadja se je podvojila. Izjemo predstavljajo jabolka, ki so jih zaradi 
visokih cen v trgovini nabavili potrošniki zelo malo, čeprav je bil pridelek 
obilen. Trgovina si ni prizadevala, da bi založila tržišče tudi z manj kakovost- 
nimi jabolki, ki so jih nudili proizvajalci po znatno nižjih cenah. Prav tako se 
je povečala potrošnja zelenjave. Odkup krompirja je zaostal, ker trgovina spričo 
dobre letine ni prevzemala pogodbenih količin po zaključenih cenah. Odkup 
mleka je narasel za 20 % in tako dosegel največjo količino v povojnih letih 
(110 milijonov litrov). Na račun neorganizirane kmečke reje je napredovalo 
organizirano pitanje živine, kar kaže težnjo proizvajalcev, da se načrtno vklju- 
čijo v tržišče. V prvih 9 mesecih je bilo v primerjavi z enakim obdobjem leta 
1965 organizirano pitanje živine večje za 11%, od tega za 8% v družbenem 
sektorju in za 15 % v kooperaciji. V tem je zajeto povečanje pitanja govedi za 
14 % hi perutnine za 53 % ter zmanjšanje vzreje prašičev za 21 %. 

Vrednost izvoženih kmetijskih pridelkov je bila leta 1966 samo za 2 % 
večja kot leta 1965, medtem ko je v obdobju 1961—1965 naraščala letno za okoli 
15 %. Izvoz so zavrle dežele Evropske gospodarske skupnosti s povečanimi obre- 
menitvami na uvoz živine, ki predstavlja glavno postavko kmetijskega izvoza 
SR Slovenije. 
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Zaradi zmanjšanja investicijskih kreditov so kmetijske organizacije omejile 
nabavo opreme, obnovo nasadov pa zadržale na ravni prejšnjih let. Odkup 
zemljišč, ki je znašal leta 1965 okoli 4000 ha, je padel v letu 1966 na nekaj sto 
hektarov, kar je pripisati tudi dejstvu, da je ponudba zemljšč na ravninskih 
območjih zaradi povečanega interesa zasebnikov za kmetijsko proizvodnjo skoraj 
usahnila. 

Povečanje prodaje pridelkov je zasebnim proizvajalcem omogočilo, da so 
njihovi denarni dohodki narasli za okoli 40 %. Približno 15 % tega povečanja 
je pripisati naraslemu fizičnemu obsegu tržnih presežkov, 25 % pa podražitvi1 

pridelkov v odnosu na leto 1965. 
Večji denarni dohodki so omogočili proizvajalcem, da so krili povečane 

stroške za reprodukcijo, okrepili proizvajalna sredstva in zboljšali življenjsko 
raven. Vrednost hranilnih vlog pri hranilnih odsekih kmetijskih zadrug je sicer 
narasla za 20 % in dosegla okoli 40 milijonov N dinarjev, pri čemer pa niso 
bile izkoriščene vse možnosti za njihovo povečanje. 

3. Gozdarstvo 

V letu 1966 je bila gozdna proizvodnja v primerjavi z letom 1965 za okoli 
10% večja, zaradi česar je bilo oskrbovanje predelovalne industrije z lesno 
surovino iglavcev in listavcev boljše kot v letu 1965. 

Pri iglavcih se je povečala proizvodnja hlodovine in celuloznega lesa in 
predvsem proizvodnja ostalega tehničnega lesa kot drogov, pilotov in podobno, 
ki se lahko ugodneje prodaja. Pri listavcih je narasla proizvodnja hlodovine 
ter celuloznega in jamskega lesa, zmanjšala pa se je proizvodnja taninskega lesa 
in pragov. Spričo povečane proizvodnje ni bilo mogoče zagotoviti prodaje slabših 
sortimentov listavcev, predvsem celuloznega lisa in drv za kurjavo, zaradi česar 
so se za okoli 50 % povečale zaloge tega lesa v gozdu in na skladiščih, prodaja 
celuloznega lesa listavcev na domačem trgu pa se je v drugi polovici leta sploh 
ustavila. Hkrati pa je celulozna industrija nabavila večje količine bukovega 
celuloznega lesa v drugih republikah (okoli 44 000 m3), ker so bili pogoji nabave 
tega lesa ugodnejši od pogojev, ki so jih nudile gozdno-gospodarske organizacije 
s področja SR Slovenije. Razlika je bila predvsem v tem, da so dobavitelji iz 
drugih republik pripravili tako obdelan les kot ustreza potrebam celulozne 
industrije (maklanje). Vprašanje nabave ustrezne opreme za maklanje celuloz- 
nega lesa listavcev se v SR Sloveniji že dalj časa proučuje, vendar pa doslej 
ni bil dosežen potreben sporazum med proizvajalci in potrošniki tega lesa. 

Domača predelovalna industrija, zlasti industrija celuloze, se prepočasi 
prilagaja strukturi obstoječe surovinske baze ter prepočasi uvaja nove tehno- 
loške postopke (možnost uporabe nemaklanega celuloznega lesa listavcev in 
povečanje deleža te vrste lesa v proizvodnem procesu). Ker proizvodnja celu- 
loznega lesa iglavcev ni zadostovala za polno obratovanje kapacitet, je celulozna 
industrija uvozila 40 000 m3, ali okoli 11 % potrebnega celuloznega lesa iglavcev, 
gozdnogospodarske organizacije pa so začele omejevati proizvodnjo celuloznega 
lesa iglavcev, ker njihovega izvoza niso uspele povečati. 

V letu 1966 je dosegel izvoz okoli 150 000 m3 te lesne surovine nasproti 
140 000 m3 v letu 1965. Ugodno je, da zajema izvoz v glavnem slabšo lesno 
surovino (drva, celulozni in jamski les listavcev), ki je doma zaenkrat še ni 
mogoče predelati. 
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Popraševanje in zahteva lesnopredelovalnih organizacij po povečanju sečenj 
sta še vedno osredotočena na najkvalitetnejšo surovino iglavcev, medtem ko se 
surovina listavcev, razen hlodovine, še ne izkorišča v takem obsegu, ki bi ustrezal 
odnosu lesnih zalog iglavcev in listavcev v naših gozdovih. Zaradi tega je pri- 
zadeta gozdna proizvodnja na tistih področjih, kjer so listavci močneje zasto- 
pani (Brežice, Novo mesto, Kočevje, Tolmin). Na teh območjih se ne morejo 
intenzivno izkoriščati razpoložljive proizvodne zmogljivosti gozdov, zaradi česar 
poteka tudi premena slabših gozdov počasneje. 

Dohodek gozdnogospodarskih organizacij se je v letu 1966 povečal nasproti 
letu 1965 za okoli 35 %. To povečanje je odraz izboljšanih pogojev gospodarjenja 
uveljavljenih z reformo, delno pa tudi nadaljnjega vključevanja zasebnega sek- 
torja v družbeno proizvodnjo. Pri tem je treba upoštevati, da je v celotnem 
dohodku zajeta tudi biološka amortizacija od zasebnih gozdov, ki se je do 
uveljavitve reforme vplačevala v občinske gozdne sklade. 

Gozdno gojitvena dela so se v letu 1966 povečala. Vlaganja v ohranjene 
naravne gozdove so ostala približno na enaki ravni kot v letu 1965. Povečala pa 
so se vlaganja v dodatne vire gozdne proizvodnje, to je v plantažne in intenzivne 
nasade gozdnega drevja ter v premene degradiranih gozdov. Ta dela pa so se 
v letu 1966 izvajala le v obsegu, za katerega so mogle zagotoviti sredstva same 
gozdno-gospodarske organizacije s prizadetih območij. Od drugih organizacij 
so ta dela v okviru dolgoročnih pogodb sofinancirale le nekatere celulozne 
tovarne iz SR Slovenije in njihovo poslovno združenje ter nekatera podjetja 
lesne in celulozne industrije iz drugih republik. Zato bi morala akcija za prosto- 
voljno združevanje sredstev iz faze priprav preiti v stvarno izvajanje, četudi 
spočetka v manjšem obsegu. 

Močno so se povečala vlaganja v tehnično opremljenost gozdov in to pred- 
vsem v izgradnjo cest in nabavo opreme. 

4. Turizem 

1. Spremembe v strukturi potrošnje po reformi so vplivale na spremembo 
razmerij med domačim in inozemskim turizmom. Medtem ko je število nočitev 
domačih turistov v letu 1966 upadlo za 20 %, se je število prenočitev inozemskih 
turistov povečalo za 24 %. Izredno močan je bil porast tranzitnega in izletnega 
turizma. Število mejnih prehodov tujih vozil in potnikov se je povečal za več 
kot 150 % in niali obmejni promet za 90 %. 

Na porast inozemskega turizma so vplivali zlasti spremenjeni devizni tečaj, 
olajšane obmejne formalnosti, odprava viz in stabilne cene v penzionskem go- 
stinstvu. Rezultat povečanega inozemskega, zlasti tranzitnega in izletniškega 
turizma ter maloobmejnega prometa se kaže zlasti v povečanju deviznega pri- 
liva, ki je po oceni za 74 % večji kot v letu 1965. V tem letu so se povečale zlasti 
nočitve tujih gostov v campingih, počitniških domovih in zasebnih turističnih 
sobah, kar kaže, da se inozemski turisti preusmerjajo na cenejše nastanitvene 
zmogljivosti. 

Na upadanje prenočitev v domačem turizmu so močno vplivale spremembe 
v strukturi potrošnje in spremembe pri odobravanju popustov na prevozih in 
v počitniških domovih ter hitrejši razvoj izletniškega turizma. 

Zmanjšanje turističnega prometa v zdraviliških krajih je predvsem po- 
sledica novih predpisov s področja socialnega zavarovanja, zaradi katerih se 
je število domačih prenočitev znižalo za 37 %. Tega izpada ni mogel nado- 
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mestiti niti močan priliv inozemskih zdraviliških gostov, katerih število preno- 
čitev se je povečalo za 30 %. Glede na to, da je bila izključitev zdravljenja 
z naravnimi zdravilnimi sredstvi iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja ob- 
javljena in uveljavljena v glavni turistični sezoni, ni bila mogoča takojšnja 
širša preusmeritev zdraviliških krajev na druge domače in inozemske intere- 
sente. Prav tako zahteva taka usmeritev tudi modernizacijo zmogljivosti pred- 
vsem nastanitvenih. 

Število ležišč se je v letu 1966 povečalo za okoli 1400, od tega v hotelih 
in podobnih objektih za 400 ter v zasebnih turističnih sobah za 1000. Kljub 
temu nastanitvene zmogljivosti v sezonskih konicah niso zadoščale potrebam. 

Za obsežnejšo in kompleksno turistično izgradnjo primanjkuje lokalnih in 
regionalnih programov za razvoj turizma, za katere bi morale poskrbeti občin- 
ske skupščine v sodelovanju z delovnimi organizacijami. 

Doseženi, izredno ugodni rezultati v inozemskem turizmu bi bili lahko še 
večji, če bi bilo urejeno financiranje turistične propagande in če bi se spremlja- 
joče dejavnosti hitreje prilagajale strukturi turistov in njihovemu povpraše- 
vanju. Posebno velja to za možnosti boljšega izkoriščanja tranzitnega turizma. 
Izboljšava kvalitete storitev in večje sodobne cenene zmogljivosti za potrebe 
motoriziranih turistov bi prav tako lahko prispevale k boljšim ekonomskim 
uspehom. 

Z razširitvijo izbire in povečanjem kvalitete turističnih storitev bi lahko 
v večji meri povečali število zaposlenih v storitvenih dejavnostih, ki so udele- 
žene v turističnem prometu. 

5. Storitvene dejavnosti . 

Splošna raven gospodarske aktivnosti in umirjena tržna gibanja ter spre- 
membe v strukturi potrošnje so vplivale na razvoj trgovinskega in gostinskega 
prometa, delno pa tudi na stanje v obrti. 

V nasprotju z letom 1965, v katerem so bila za promet v trgovini značilna 
izredna nihanja pred gospodarsko reformo in v času njene uveljavitve, kaže 
promet v letu 1966 znake enakomernejšega razvoja. Stopnja njegovega nomi<- 
nalnega povečanja znaša okoli 26 %, fizični obseg prodaje pa je bil večji le za 
okoli 5 %. Na tako dinamiko fizičnega obsega prometa, zlasti v trgovini na 
drobno, je vplivala spremenjena struktura potrošnje spričo zviševanja cen in 
počasnejšega naraščanja osebnih dohodkov v prvem polletju. Manjši fizični 
obseg prometa je tudi odraz poostrenih pogojev za najemanje potrošniških 
posojil in nekonkurenčnih pogojev glede založenosti in cen v primerjavi s sosed- 
njimi državami, kamor se zlasti v zadnjem času odliva pomemben del kupne 
moči prebivalstva. 

Založenost trgovine v letu 1966 še ni ustrezala povpraševanju. Zboljšala se 
je le v trgovini z živili. Primanjkovalo je še vedno nekaterih vrst investicij- 
skega materiala, gospodinjskih aparatov in kvalitetnih volnenih izdelkov. 

Ob slabi založenosti so hkrati naraščale zaloge v proizvodnji. Vzrok za to 
so bila predvsem nizka obratna sredstva v trgovini kot posledica neustrezne 
kreditne politike poslovnih bank, zaradi česar se je nabava prvenstveno omeje- 
vala na dobro idoče vrste blaga, kar je z druge strani omejevalo njegovo izbiro. 
Nezadostno je bilo še vedno sodelovanje trgovine s proizvodnjo. Slaba založenost 
je omejevala obseg prodaje za tujo valuto, čeprav se je ta v primerjavi z letom 
1965 povečala od 16,9 milijona na okoli 50 milijonov N dinarjev. 

36 
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V turističnih krajih in v krajih malega obmejnega prometa je bila ponudba 
spričo nezadostnega omrežja prodajaln nezadovoljiva. Zaradi tega so bile le 
v manjši meri izkoriščene možnosti trgovine, ki jih nudi povečani turistični 
promet. 

Ekonomski položaj trgovine kot celote se je izboljšal; hkrati se je povečalo 
tudi število zaposlenih. 

Nominalno povečanje iztržka v gostinstvu v letu 1966 za 37 % je treba 
pripisovati v največji meri povišanju cen gostinskim storitvam, saj se je fizični 
obseg storitev povečal le za okoli 6 %. V povečanju gostinskega prometa ima 
večji delež zasebno gostinstvo. Na povečanje prometa je najbolj vplival porast 
inozemskega turizma. Kvaliteta gostinskih storitev še vedno ni ustrezala za- 
htevam potrošnikov, posebno ne potrebam sodobnega turizma. Na to vplivajo 
predvsem nezadostna opremljenost gostinstva, neustrezna kvalifikacijska struk- 
tura zaposlenih in nezadostna organiziranost gostinskega omrežja. 

Nesorazmerje med nominalnim povečanjem prometa pod vplivom poviše- 
vanja cen in njegovim realnim porastom je, podobno kot za trgovino in gostin- 
stvo, značilno tudi za obrt. Njen obseg, izražen v vrednosti po tekočih cenah, 
se je v letu 1966 v primerjavi z letom 1965 povečal za okoli 30%, po realni 
vrednosti pa le za 6 %• Vzrok za taka gibanja so zlasti slabo izkoriščene zmog- 
ljivosti v družbeni obrti, pomanjkanje reprodukcijskega materiala, kot plo- 
čevine, vseh vrst železa, bakra, kositra, bombaža, volnene preje ter podplatnega 
usnja. Zelo kritično je bilo pomanjkanje rezervnih delov za avtomobile in go- 
spodinjske ter druge aparate. 

Razlog za pomanjkanje reprodukcijskega materiala, opreme in orodja iz 
uvoza je v prenizko odobrenih deviznih kvotah, delno pa tudi v pomanjkanju 
razpoložljivih lastnih finančnih sredstev obrtništva. Razen tega proizvajalci in 
uvozniki trajnih potrošnih dobrin niso dosledno upoštevali zakonskih obveznosti 
glede preskrbe z nadomestnimi deli. 

Število organizacij družbene obrti se je v letu 1966 še nadalje zmanjševalo 
predvsem zaradi preraščanja obrti v industrijsko dejavnost ali pa zaradi zdru- 
ževanja teh obratov z delovnimi organizacijami z drugih področij. Zaradi tega 
zmanjšanje števila družbenih obrtnih obratov ne pomeni hkrati tudi zmanjša- 
nje zmogljivosti, pač pa nadaljevanje procesa združevanja odnosno preraščanja 
obrtnih podjetij v industrijo, ki se je začel že v preteklih letih. 

V zasebnem sektorju obrti se je povečalo število obrtnikov in oseb, ki 
opravljajo obrt kot stranski poklic, za okoli 5 %. 

V tem letu se ni bistveno izboljšalo stanje na področju gradbene obrti, za- 
radi česar pri zaključnih gradbenih delih in pri vzdrževanju stanovanjskega 
fonda ni prišlo do zadovoljivega napredka. Tudi na področju storitev, zlasti 
pri vzdrževanju predmetov trajnejše vrednosti ni bil dosežen pomembnejši 
napredek, čeprav se kaže večje zanimanje trgovine pa tudi posameznih pro- 
izvodnih podjetij, da organizirajo tudi ustrezne servisne delavnice, kar naj 
bi jim v novih pogojih omogočilo tudi večjo prodajo. 

V letu 1966 se je skupen obseg prometnih storitev povečal za 
okoli 10 %. Pri tem so železniški prevozi porasli, predvsem zaradi močnejšega 
izpada potniškega prometa le za okoli 1 %. Nasprotno so pa dosegli cestni 
prevozi okoli 23 % porasta. Od ostalih prometnih dejavnosti so dosegli močnejši 
porast tudi pomorski prevozi predvsem zaradi začasnega najema drugih jugo- 
slovanskih in inozemskih ladij. 

\ 
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1. Pogoji poslovanja so se po uvedbi reforme na področju celotnega proc 
meta v glavnem zboljšali in so bila ob tem, da ni nobena organizacija poslovala 
z izgubo, dosežena tudi večja sredstva skladov. 

Čeprav je prišlo do začetnih poskusov poslovnega sodelovanja s promet- 
nimi organizacijami iz drugih republik in inozemstva, je bilo sodelovanje med 
prometnimi panogami, kar se nanaša predvsem na železniške in cestne prevoze 
ter luško dejavnost neučinkovito. 

Železniške zmogljivosti v letu 1966 niso bile zadovoljivo izkoriščene. Pri 
tem pa so prišli pri rezultatih poslovanja močneje do izraza popravki prevoznih 
tarif, postopni učinki modernizacije vleke, delne mehanizacije pri vzdrževalnih 
delih ter izločitev nekaterih nerentabilnih prog. Na tej osnovi se je znižalo 
število zaposlenih, kar je omogočilo, da so se ob povečanju produktivnosti dela 
v poprečju izenačili osebni dohodki železničarjev z osebnimi dohodki na dru- 
gih gospodarskih področjih. 

Na naraščanje javnega cestnega prometa, kjer so najbolj porasli domači 
in mednarodni blagovni prevozi, so v veliki meri vplivale tudi korekture že- 
lezniških tarif po reformi, ki so še povečale konkurenčnost cestnega prometa, 
zlasti ker še ni bilo uveljavljeno predvideno povečanje obveznosti javnega cest- 
nega prometa do cestne mreže. 

2. V okviru sprejetih programov modernizacije in širjenja prometnih 
zmogljivosti so se na železnici nadaljevala predvsem dela na elektrifikaciji 
glavne proge Ljubljana—Dobova, vendar izvajanje del še vedno zaostaja za 
predvideno dinamiko. Gradnja koprske železniške povezave kakor tudi gradnja 
in opremljanje skladiščnih in obalnih zmogljivosti v luki je napredovala po 
začrtanem programu. Prav tako so napredovala dela na telefonskih napravah 
po programu avtomatizacije celotne tt mreže SR Slovenije, pri čemer je prišlo 
do manjšega zastoja pri opremi mednarodnega koaksialnega kabla Ljubljana—: 

Maribor zaradi prepočasne nabave deviznih sredstev. 
3. V letu 1966 se je vprašanje vzdrževanja in modernizacije cestnega 

omrežja nadalje zaostrovalo. Stanje cestne mreže se je poslabšalo zaradi pre- 
visokih specifičnih obremenitev cestišč in zaradi gostote prometa, čeprav so 
se pričeli uveljavljati ukrepi za prilagoditev osnih pritiskov. 

Poleg porasta javnih cestnih prevozov za okoli 23 % je porasel prehod 
tujih vozil čez mejne prehode na območju SR Slovenije za okoli 150% ter 
prehod domačih vozil za okoli 300 %. V primerjavi s sezono v letu 1965 se 
je povečal promet na cestah I. reda za okoli 40 %, na cestah II. reda pa za 
okoli 22 %. Nekateri odseki na glavnem cestnem sistemu so bili izredno močno 
obremenjeni, tako da je bil promet v sezonskih konicah resno oviran, čeprav 
so bila ob koncu tedna na turistično prometnih cestah tovorna vozila izločena. 

To kaže, da postaja hitrejše reševanje modernizacije cestnega omrežja 
v SR Sloveniji vse bolj pogoj za naraščanje inozemskega turizma tako v SR 
Sloveniji kot v SFR Jugoslaviji. 

Zaradi velikih in nujnih vzdrževalnih del na gramoznih cestah in sanaciji 
asfaltnih cestišč v letu 1966 ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev za rekonstruk- 
cijo glavnih cest. Izvajala so se le zaključna dela na odsekih Podtabor—Črnivec, 
Laško—Rimske toplice in na cesti Velenje—Slovenj Gradec pri Hudi luknji. Na 
tej osnovi se je dolžina sodobnega cestišča povečala V letu 1966 le za okoli 2lo/o> 
kar je glede na naraščajočo obremenitev glavnih cest očitno premalo. Eden od 
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razlogov za tako stanje je bil tudi nerešen sistem financiranja vzdrževanja 
modernizacije in rekonstrukcije cestnega omrežja, ki kljub številnim pred- 
logom v tem letu še ni bil rešen. 

6. Menjava s tujino 

1. Osnovne značilnosti razvojnih tendenc, ostvarjenih v letu 1966 na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino, je mogoče strniti naslednje ugotovitve: 
   izvoz je v letu 1966 naraščal znatno hitreje od proizvodnje. V drugem 

polletju je izvozna dinamika rahlo popuščala, vendar se je začela proti koncu 
leta ponovno vzpenjati;, 

— uvoz je hitreje naraščal od proizvodnje in izvoza; 
—• regionalna usmerjenost izvoza in uvoza se je bistveno spremenila. Ob- 

čutno je porasel izvoz na konvertibilno področje, medtem ko je izvoz na klirin- 
ška področja ostal približno na nivoju leta 1965. Vzporedno s tem je močno 
naraščal uvoz iz klirinških področij, medtem ko je porast uvoza iz držav s 
konvertibilno valuto nekoliko nižji od porasta izvoza na to področje; 

— neblagovni dohodki, zlasti povečani devizni priliv iz turizma, so v 
spremenjenih pogojih po reformi pokazali izreden vzpon. 

Kljub ugodnim rezultatom pri povečanju izvoza je treba ugotoviti, da 
gospodarstvo v letu 1966 ni povsem doseglo predvidenega povečanja izvoza. 
Razlog za to je predvsem zaostajanje izvoza na klirinška področja, zlasti v 
vzhodno-evropske države, kot posledica delovanja mehanizma vezave uvoza 
na izvoz in ostrejšega reguliranja menjave s klirinškimi področji. Pri ocenje- 
vanju izvoznih rezultatov je treba tudi upoštevati, da so se razmere v pretek- 
lem letu na zunanjih tržiščih glede na upadanje konjunkture zaostrile; uve- 
ljavljeni so bili tudi nekateri ukrepi na področju EGS, ki so zavirali kmetijski 
izvoz. 

Močno naraščanje uvoza v letu 1966 je predvsem posledica porasta uvoza iz 
držav klirinškega valutnega področja. Naraščanje uvoza iz konvertibilnih pod- 
ročij nad predvideno dinamiko pa je v glavnem posledica razmeroma znatnih 
sredstev, ki so bila potrošena za uvoz izven mehanizma vezave uvoza na izvoz 
(uvoz kože, nafte, dodatna sredstva za uvoz blaga široke potrošnje itd.). 

2. Skupni izvoz blaga je bil v letu 1966 za 12 % večji kot v letu 1965. 
Gibanje izvoza po posameznih področjih je bilo naslednje: 

- V milijonih deviznih din 

Indeks 
1966 1966 

1965 

Skupni izvoz  
— Industrija  
— Kmetijstvo  
— Gozdarstvo  
Uvoz reprodukcijskega materiala 

Gibanje proizvodnje in izvoza kaže, da je industrija tudi v letu 1966, 
čeprav manj intenzivno kot leta 1965, povečala izvozno usmerjenost. Delež iz- 
voza v skupni realizaciji blaga je porasel od 14,2% v letu 1965 na 15,2% v 

letu 1966. Izvoza je bistveno prispeval k povečanju proizvodnje predvsem na- 

1965 

2305 2582 112 
1868 2125 114 
405 414 102 
32 43 134 

1540 1839 119 
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slednjih panog: industrije usnja in obutve, lesne in papirne industrije ter elek- 
troindustrije. 

Kmetijski izvoz, predvsem izvoz živinoreje, je v prvem polletju leta 1966 
znatno presegel običajno dinamiko izvoza. V drugem polletju pa je začel naglo 
upadati, ker je Italija kot naš najpomembnejši uvoznik govedi in mesa zaradi 
članstva v EGS poleg uvoznih carin uvedla še dodatne uvozne takse. 

Za gibanje izvoza v letu 1966 je značilno tudi poslabšanje strukture po 
stopnji predelave. Pod vplivom deviznega režima, ki je slonel na povezovanju 
uvoza z izvozom v nekaterih primerih pa tudi zaradi ugodnejših prodajnih 
pogojev na tujih tržiščih, so se v letu 1966 močneje uveljavili v izvozu ne- 
kateri osnovni reprodukcijski materiali. To je povzročila slabšo preskrbljenost 
proizvodnje z določenimi sortimenti blaga domačega izvora v nadaljnjih stop- 
njah predelave, zlasti v kovinsko predelovalnih panogah ter tekstilni in obu- 
tveni industriji. Relativno manj smo prodali na tuja tržišča proizvodov visoke 
stopnje predelave, to je investicijske opreme ter industrijskega potrošnega 
blaga. 

Premiki v izvozni strukturi nakazujejo, da je prišlo ob spremenjenih po- 
gojih gospodarjenja po gospodarski reformi do nekoliko slabše dejavnosti pred- 
vsem tiste predelovalne industrije, ki daje tržišču proizvode najvišje stopnje 
predelave. Ker je prehod na intenzivnejše gospodarjenje in modernizacijo 
proizvodnje dolgotrajnejši proces, se predelovalna industrija še ni uspela z 
znižanjem stroškov proizvodnje prilagoditi pogojem na tujih tržiščih. Na takšna 
gibanja je vplivalo tudi pomanjkanje sredstev za prodajo opreme na kredit. 

Gospodarstvo je bilo v letu 1966 v splošnem bolje preskrbljeno z uvoznimi 
materiali kot v letu 1965. Večje težave so imela le nekatera podjetja usnjarske, 
tekstilne in gumarske industrije. Desortiranost zalog uvoznega materiala pa 
je bila značilna predvsem za industrijske panoge, kjer je proizvodnji potreben 
širok asortiment, ki ga goispodarske organizacije niso mogle dopolnjevati bo- 
disi zaradi slabega izvrševanja izvoznih obveznosti med letom, dolgotrajnosti 
postopka bank in prepočasnega priliva konvertibilnih deviz ali pa pomanjkanja 
dinarskih sredstev. 

3. Devizni dohodki na osnovi neblagovnega prometa dobivajo zaradi na- 
glega naraščanja vedno bolj pomembno mesto v ekonomskem povezovanju 
naše republike s tujino. 

— V milijonih deviznih din 

Indeks 
1965 1966 1966 
 1965 

787 1140 145 
287 500 174 
363 407 112 

25 53 212 
112 180 161 

Neblagovni dohodki skupaj 
— Turizem   
— Promet  
— Gradbeništvo  
— Ostali dohodki . . . . 

V letu 1966 smo dosegli z inozemskim turizmom rekordne dohodke, okoli 
40 milijonov dolarjev, četudi so se povečale nastanitvene zmogljivosti le v 
manjši meri. Podvojili so se devizni dohodki iz maloobmejnega prometa ter 
bistveno povečale nočitve tujih gostov. 

Zaradi stagnacije železniških tranzitnih prevozov so v letu 1966 rezultati 
deviznega poslovanja v transportu nekoliko skromnejši. Vse druge transportne 
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dejavnosti pa so izredno povečale devizne dohodke. V pomorstvu je na pove- 
čanje priliva vplival najem dveh plovnih objektov, v cestnem prometu hitrejše 
naraščanje mednarodnih prevozov, v letalskem prometu pa boljša izkorišče- 
nost letal. 

Razmere po reformi so tudi gradbeništvo v večji meri usmerile na dela v 
tujini. Vrednost izvršenih del je sicer še vedno skromna, četudi je bila v letu 
1966 še enkrat večja kot v letu 1965 in je dosegla okoli 4,3 milijona dolarjev. 
Znatno večji so bili tudi ostali devizni dohodki, predvsem zaslužki naših držav- 
ljanov v tujini in dohodki, pridobljeni na osnovi zastopanja tujih firm. 

7. Problemi zaposlovanja 

Procesi na področju zaposlovanja, ki so se začeli že leta 1965, so se nadalje- 
vali tudi v letu 1966. Nanašajo se predvsem na racionalnejše zaposlovanje de- 
lovne sile in boljšo izrabo delovnega časa ter s tem na povečanje produktiv- 
nosti dela. 

V primerjavi s stanjem na začetku leta 1966 se je število zaposlenih po- 
večalo za 1,Oio/o, glede na povprečje leta 1965 pa znižalo za 2,2%. Na osnovi 
porasta proizvodnje in zmanjšanja števila zaposlenih se je produktivnost v 
primerjavi z letom 1965 povečala za okoli 8 %. 

Ob usmerjanju v racionalnejše zaposlovanje obstoječe delovne sile, de- 
lovne organizacije v gospodarstvu niso dajale dovolj poudarka izboljšanju ka- 
drovske strukture. Parcialne ponovitve analiz1 v gospodarskih organizacijah 
v tem letu so pokazale, da se v primerjavi z letom 1964 ni izboljšala izobrazbena 
struktura zaposlenih in da se ni zmanjšala razlika med potrebno izobrazbo za 
posamezna delovna mesta in dejansko izobrazbo tistih, ki ta delovna mesta 
zasedajo. 

Znižanje števila zaposlenih nasproti poprečju leta 1965 je povzročalo poleg 
prikazanih pozitivnih rezultatov pri naraščanju produktivnosti tudi določene 
probleme zaradi povečevanja števila nezaposlenih. Medtem ko je bilo v letu 
1964 prijavljenih 7400 nezaposlenih, se je povzpelo njihovo poprečno število 
leta 1965 na 9490, leta 1966 pa jih je bilo okoli 12 000, kar predstavlja 2,3 % 
od skupnega števila zaposlenih v družbenem in zasebnem sektorju, dočim je 
znašal v enakem obdobju leta 1965 ta odstotek 1,6. 

V strukturi nezaposlenih je prišlo v primerjavi poprečij enajstih mesecev 
leta 1965 in 1966 do naslednjih sprememb: 

— v •/• 

Vsi neza- Kvalifi- Nekvalifi- ctrntnvni Nižje 
posieni cirani cirani »uoravm strokovni 

1965 100 13,2 77,2 5,8 3,8 
1966 100 14,0 72,6 7,5 5,9 

(Vir: Mesečna poročila Zavoda za zaposlovanje SRS.) 

Iz primerjave je razvidno, da se je v letu 1966 v strukturi nezaposlenih 
povečala udeležba kvalificiranih in strokovnih kadrov, kar je glede na nujnost 
uvajanja kvalitetnih faktorjev v proizvodnjo in s tem na potrebo po izboljšanju 
strokovnega sestava zaposlenih, zelo neugodno. 

1 Izdelal Zavod SRS za zaposlovanje delavcev. 
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V letu 1966 je iskalo prvo zaposlitev okoli 24 000 oseb, od tega s srednjo 
(brez poklicnih šol) in višjo izobrazbo 4000 do 5000. Kljub velikemu številu 
novih upokojencev je ostal del mladine nezaposlen. Povečal se je odliv delovne 
sile v inozemstvo. Po podatkih zavoda za zaposlovanje delavcev je bilo ko- 
nec septembra 1966 na delu v tujini preko 15 000 oseb. 

Zmanjševanje poprečnega števila zaposlenih, ki se je začelo v drugi po- 
lovici leta 1965, se je nadaljevalo do februarja leta 1966, ko je pričelo število 
zaposlenih rahlo naraščati. Zniževanje zaposlenosti leta 1966 je bilo glede na 
poprečje leta 1965 najizrazitejše v gradbeništvu kot posledica zmanjšanja 
obsega gradbenih del. 

Drugačno je bilo gibanje števila zaposlenih glede na stanje v decembru 
leta 1965. V primerjavi z decembrom 1965 se je število zaposlenih v družbenem 
sektorju do decembra 1966 povečalo za 1 %, nasproti marcu 1966, ko je bilo 
stanje najnižje, pa za 1,6 %. 

— v ooo 

Indeks XII. 1965 III. 1966 XII. 1966 vrT VTT ,nce Stanje zaposlenih stanje stanje ocena XII. 1966 XII. 1966 
XII. 1965 III. 1966 

Industrija  
Gradbeništvo   
Trgovina in gostinstvo . . . 
Obrt  
Ostale gospodarske dejavnosti 
Gospodarstvo skupaj .... 
Druge dejavnosti (družbene 

državni organi itd.) . . . 
službe 

229,4 
41.0 
50.8 
36.1 
70.9 

428,2 

91.2 

229,2 
40,0 
50.8 
35,2 
71,0 

426,2 

89.9 

234,8 
40,7 
52,9 
36,0 
70,6 

435,0 

89,6 

102,4 
99.2 

104,1 
99,9 
99,6 

101,6 

98.3 

102,5 
101,8 
104,1 
102,3 
99,4 

102,1 

99,7 

Vsi zaposleni  519,4 516,1 524,6 101,0 101,6 

Medtem ko se kvalifikacijska struktura zaposlenih v letu 1966 ni bistveno 
popravila, pa je prišlo do zboljšanja zaposlitvene strukture aktivnega prebi- 
valstva po sektorjih ekonomske aktivnosti v korist terciarnih dejavnosti: 

— V °/o 

Zaposlitvena struktura aktivnega prebivalstva 1965 1966 

Skupaj   100,0 100,0 
Primarni sektor   33,3 33,0 
Sekundarni sektor  40,3 40,1 
Terciarni sektor   26,4 26,9 

Hitrejše povečanje zaposlenosti v terciarnih dejavnostih, zlasti v trgovini 
in gostinstvu predstavlja nadaljevanje tendenc iz zadnjih let. Tako postajajo 
ta področja v novih pogojih gospodarjenja tudi vse bolj pomembna s stališča 
reševanja problemov zaposlenosti. 
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III. Spremembe v obsegu in strukturi potrošnje 

V letu 1966 je bil porast vseh oblik potrošnje v globalu usklajen z raz- 
položljivimi sredstvi. V strukturi pa je v letu 1966 prišlo v odnosu na leto 1965, 
računano po tekočih cenah, do naslednjih sprememb: 

— Struktura v % 

1965 1966 

Formirana sredstva za potrošnjo v SR Sloveniji  100,0 100,0 
Rezervna sredstva družbenega sektorja 0,7 06 
Razpoložljiva sredstva za potrošnjo  99,3 99,4 
Osebna potrošnja  59,7 61^5 
Družbene investicije  30,0 28,3 
— v osnovna sredstva  26,2 21,1 
— v obratna sredstva   3,8 7,2 
Materialni izdatki splošne potrošnje  8,3 8,3 
Ostala potrošnja zasebnega sektorja  1,3 1,3 

Spremembe v strukturi potrošnje so v veliki meri posledica spremenjenih 
odnosov v cenah ob reformi, njihovega gibanja po reformi in delnega prenosa 
financiranja izdatkov družbene potrošnje v osebno potrošnjo. To se je zlasti 
odrazilo na povečanju deleža osebne potrošnje v strukturi celotne potrošnje. 

Restriktivna kreditna politika in zaostreni pogoji kreditiranja obratnih 
sredstev iz kratkoročnih bančnih sredstev so pogojevali spremembe v potrošnji 
za investicije razpoložljivih sredstev, kjer se je zlasti povečal delež vlaganj v 
obratna sredstva. To je med drugim vplivalo na to, da se je v letu 1966 občutno 
znižala udeležba vlaganj v osnovna sredstva. 

Znižanje stopenj prispevkov posameznih vrst dohodkov za družbeno po- 
litične skupnosti in socialno zavarovanje je zadržalo nadaljnje naraščanje ude- 
ležbe splošne potrošnje v razpoložljivih sredstvih. Vendar je treba ugotoviti, 
da v proračunih ni bilo mogoče zadovoljivo rešiti kritja obveznosti iz preteklih 
let in da je v socialnem zavarovanju nastal primanjkljaj, ker niso bili pravo- 
časno storjeni ukrepi za uskladitev porabe z obsegom razpoložljivih sredstev. 

1. Kupna moč prebivalstva 

1. Skupna nominalna sredstva za osebno potrošnjo prebivalstva so se v 
letu 1966 povečala za okoli 28 %. Pri tem so se osnovne oblike prejemkov gi- 
bale takole: 

— v indeksih 
— tekoče cene 

1966/1965 

Skupna sredstva za osebno potrošnjo, v tem  128 
— osebni dohodki zaposlenih   . . . . 130 
— pokojnine in invalidnine   134 
— dodatek za otroke , . 118 
— prejemki od zdravstvenega zavarovanja 115 
— potrošniška posojila   .    89 
— prejemki v zasebnem sektorju  126 
Varčevanje in drugi odbitki   . . . 153 
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Realna kupna moč prebivalstva pa se je povečala le za 5—6 %, ker so velik 
del povečanih prejemkov absorbirali višji življenjski stroški. 

2. Kakor se je pričakovalo, se je v prvih mesecih po reformi realna raven 
osebnih dohodkov in celotne osebne potrošnje prebivalstva znižala in je bila 
tudi v prvem polletju 1966 nekoliko nižja kot v istem obdobju preteklega leta. 
2e v mesecu juliju so osebni dohodki dosegli predreformsko realno raven, v 
vsem letu 1966 pa so bili nominalni osebni dohodki na zaposlenega za okoli 
33 %, realni pa za okoli 8 % višji kot v letu 1965. 

Naraščanje osebnih dohodkov je bilo dosti hitrejše v gospodarstvu kot v 
družbenih službah in državnih organih. Medtem ko so se v gospodarstvu po 
oceni realni osebni dohodki na zaposlenega povečali za okoli 9 %, znaša njihov 
porast v negospodarskih dejavnostih le 5—6 %. 

Primerjava gibanj produktivnosti dela in realnih osebnih dohodkov v letih 
1965 in 1966 kaže, da je bila zaradi hitrejšega povečevanja osebnih dohodkov 
v letu 1966, do konca tega leta dosežena med njima večja usklajenost kot v 
letu 1965, ko je naraščanje osebnih dohodkov zaostajalo za povečevanjem pro- 
duktivnosti. 

Gibanje produktivnosti dela in realnih osebnih dohodkov: 

— v indeksih 

1966/1964 1966/1965 

Produktivnost dela v družbenem sektorju  108 112 
Realni osebni dohodki na zaposlenega v družbenem sektorju: 108 109 
— gospodarstvo  109 109 
— negospodarske dejavnosti  105—106 106—107 

Ne glede na pozitivno oceno takih tendenc v gibanju realnih osebnih do- 
hodkov bo treba skrbno spremljati sisteme notranje delitve dohodka in razvoj 
nominalnih osebnih dohodkov, da ne bi nadaljevanje njihove sedanje hitre rasti 
negativno vplivalo na proces stabilizacije trga. Posebej to velja za tiste dejav- 
nosti, v katerih je prišlo v letu 1966 do večjih deformacij, ki bi se lahko ne- 
gativno odrazile tudi na gibanje osebnih dohodkov na ostalih področjih (npr. 
zunanja trgovina, elektrogospodarstvo idr.). 

3. Naraščanje osebnih dohodkov je spremljalo tudi zviševanje cen življenj- 
skih potrebščin. Zaskrbljujoče je naraščanje maloprodajnih cen industrijskih 
proizvodov, ki so bile v novembru 1966 za okoli 8 % višje kot v novembru 1965. 
Cene tekstilnih izdelkov so bile višje za 12 %, obutve za 15 %, aparatov za go- 
spodinjstvo za 4% in cene higienskih potrebščin za okoli 17 %. To kaže, da ne 
gre samo za usklajevanje cen tistih proizvodov, ki ob reformi niso dosegle 
ekonomske ravni, temveč za tendence počasnega in prikritega naraščanja cen 
predvsem tistih proizvodov, katerih cene se postopno sproščajo. 

Zaradi povečanja cen v drugi polovici leta 1965 bi bil indeks cen življenj- 
skih potrebščin v letu 1966 za okoli 17 % višji od poprečja leta 1965. Prvi po- 
datki o gibanju cen v vsem letu 1966 kažejo, da je indeks cen življenjskih po- 
trebščin večji za okoli 23 %, kar pomeni, da je v letu 1966 prišlo do dodatnega 
globalnega povečanja cen za okoli 6 %. 
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4. Kljub temu, da je spodbuden sistem delitve osebnih dohodkov, povezan 
z ekonomskimi, organizacijskimi in psihološkimi ukrepi, eden od pomembnih 
faktorjev povečevanja produktivnosti dela, na tem področju v letu 1966 ni bilo 
vidnejšega napredka. Ankete so pokazale, da celo v bolje organiziranih indu- 
strijskih podjetjih v SR Sloveniji še vedno okoli 40 % vseh delavcev prejema 
osebni dohodek na osnovi časa, prebitega na delu, oziroma na osnovi uspeha 
celotne delovne organizacije. Med anketiranimi delovnimi organizacijami jih 
samo 30 % uporablja izključno tehnične oziroma znanstvene metode normira- 
nja v neposredni proizvodnji, okoli 70 % pa še vedno uporablja v glavnem iz- 
kustvene norme, ki marsikje bolj prikrivajo slabo organizacijo dela, kot pa 
enakopravno nadomeščajo tehnične norme. 

5. Prejemki prebivalstva od pokojninskega in invalidskega zavarovanja so 
v letu 1966 v primerjavi z letom 1965 višji za okoli 34%. Na njihov visok po- 
rast je vplivala valorizacija pokojnin v II. polletju 1965 in dodatna valorizacija 
v začetku leta 1966 pa tudi veliko število novih upokojencev v letu 1966. 

6. Skupna sredstva za osebno potrošnjo so se v letu 1966 povečala manj 
kot osebni dohodki. Na to vpliva počasnejše naraščanje drugih vrst osebnih 
prejemkov, kot so dodatki za otroke, prejemki od zdravstvenega zavarovanja 
in štipendije, ter znižanje potrošniških posojil. Obenem pa je opaziti močnejše 
nagnjenje k varčevanju, saj so se hranilne vloge v letu 1966 povečale za okoli 
320 milijonov N dinarjev. 

Ob upoštevanju, da znašajo dodatne obresti na hranilne vloge, ki jih je 
banka priznala varčevalcem za leto 1965, okoli 120 milijonov N dinarjev, pa 
znaša povečanje hranilnih vlog iz osebnih dohodkov okoli 200 milijonov N di- 
narjev. V preteklih letih je znašalo to povečanje največ okoli 110 milijonov 
N dinarjev. Na povečanje hranilnih vlog so vplivali tudi dohodki prebivalstva 
v zasebnem sektorju zaradi dviga cen kmetijskih proizvodov v letu 1965 in 
ugodne letine v letu 1966. 

7. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da se je skupna osebna potrošnja 
po nominalni vrednosti v letu 1966 povečala za okoli 28 %, po realni vrednosti 
pa je tako v družbenem kot zasebnem sektorju večja za 5—6 %. 

2. Socialno zavarovanje 

Temeljni vir dohodkov vseh skladov socialnega zavarovanja je bil osnovni 
prispevek, katerega najvišja zgornja meja je znašala za vse panoge 20,5 % od 
bruto osebnih dohodkov. V okviru te meje so bih med panogami postavljeni 
naslednji odnosi: 7 % se je uporabilo za zdravstveno zavarovanje, 11,4%' za 
pokojninsko-invalidsko in 2,1 % za otroški dodatek. 

Ob uporabi teh stopenj so znašali dohodki skladov v letu 1966 skupaj z 
dodatnim prispevkom 1812 milijonov N dinarjev. Razdelitev dohodkov na po- 
samezne panoge je bila naslednja: 

— zdravstveno zavarovanje .... 
— pokoj ninsko-invalidsko zavarovanje 
— otroški dodatki  

768 
874 
170 
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Izdatki za leto 1966 so znašali skupaj 1926 milijonov N dinarjev in sicer: 

— v milijonih N dinarjev 

Izdatki Primanjkljaji 

— zdravstveno zavarovanje  786 18 
— pokojninsko zavarovanje   . 956 82 
— otroški dodatki   184 14 

Skupaj     1926 114 

Dohodki so bili tako za 23,3 milijona N dinarjev manjši od načrtovanih, 
izdatki pa za 114 milijonov N dinarjev večji od doseženih dohodkov. Na to je 
vplivalo dejstvo, da niti osebni dohodki, ki so podlaga za plačevanje prispevkov, 
niti število zaposlenih zavarovancev niso bili tolikšni, kot je bilo predvideno. 
Neusklajenost med dohodki in izdatki pa je povzročilo predvsem priznavanje 
pravic in obveznosti ne glede na možnosti materialnega kritja. V takih pogojih 
se je iz meseca v mesec povečeval obseg neplačanih obveznosti, ki se je moral 
reševati z angažiranjem dodatnih bančnih sredstev. 

V pokojninsko-invalidskem zavarovanju so na naraščanje izdatkov vplivali 
izreden porast števila uživalcev pokojnin in višje pokojnine tistih upokojencev, 
ki so uveljavili pravico do pokojnine v letu 1966 pod posebno ugodnimi pogoji. 
Medtem ko je v letu 1965 narastlo število upokojencev za 4 % nasproti letu 1964, 
je znašal ta porast v letu 1966 nasproti letu 1965 okoli 8%. 

Intenzivnejše naraščanje števila uživalcev starostnih pokojnin v letu 1966 
je posledica možnosti, ki jo je dajal zakon, da se zavarovancem, ki so izpolnje- 
vali pogoje za starostno pokojnino, odmeri pokojnina na osnovi enoletnega 
poprečja osebnih dohodkov. Razen tega so v letu 1966 zavarovanci lahko uve- 
ljavljali starostno pokojnino ob izpolnitvi starostne in pokojninske dobe še po 
prejšnjem zakonu, torej ob ugodnejših pogojih. Delom so na povečanje izdat- 
kov vplivale tudi izredna valorizacija pokojnin v zvezi z gospodarskimi ukrepi 
v letu 1965, posebno ugodna valorizacija pokojnin vojaških upokojencev ter 
dodatne ugodnosti za upokojitev vojaških oseb. 

V zdravstvenem zavarovanju je na povečanje izdatkov vplival izredno mo- 
čan, ponekod tudi pretiran porast cen zdravstvenih storitev, zaradi močnega 
povečanja osebnih dohodkov in skladov v zdravstvenih zavodih, delno pa tudi 
zaradi višjih cen za zdravila in druge materiale. 

Povečal se je tudi obseg nadomestil osebnega dohodka v primeru bolezni 
in delovnih nezgod, zlasti v primeru nosečnosti in poroda. 

Primanjkljaji bi bili zaradi vseh naštetih razlogov še večji, če ne bi bili 
za umiritev potrošnje v letu 1966 že sprejeti nekateri ukrepi predvsem na pod- 
ročju zdravstvenega zavarovanja. 

Z reorganizacijo komunalnih skupnosti in zavodov za socialno zavarovanje 
je bilo njihovo število skrčeno, kar je povečalo rizično sposobnost skupnosti. 

Na postopno usklajevanje potrošnje z dohodki sta vplivala zlasti izpopol- 
njeni sistem sklepanja pogodb med komunalnimi in zdravstvenimi zavodi ter 
sprememba temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, s katero je od- 
pravljeno klimatsko zdravljenje v breme sklada. Razen tega je bila povečana 
udeležba zavarovancev pri nabavi zdravil, in plačevanje nadomestila osebnega 
dohodka za prve tri dni preneseno v breme sredstev delovnih organizacij. Uve- 
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ljavljena je bila tudi lista zdravil, ki se ne smejo predpisovati na račun zdrav- 
stvenega zavarovanja. 

Zdravstveno zavarovanje kmetov se je v letu 1966 izvajalo po zakonu, ki 
ga je Skupščina SR Slovenije sprejela decembra 1965. 2e v prvem letu izvajanja 
novega sistema zdravstvenega zavarovanja kmetov so se pokazali nekateri 
problemi, zaradi katerih je treba način tega zaarovanja ponovno preučiti in 
z njegovo revizijo zagotoviti trdnejšo osnovo za uspešno izvajanje. Potrebne 
spremembe temeljnega in republiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov se nanašajo zlasti na tiste njune določbe, ki opredeljujejo vire sredstev 
tega zavarovanja, njegove nosilce in uživalce. 

3. Proračuni in financiranje družbenih služb 

1. Skupna proračunska potrošnja družbeno-političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji v letu 1966 predvsem zaradi nižjega priliva prispevka od osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja ter od prometnega davka od prometa blaga na 
drobno, ki predstavljata skoraj 3/<t vseh dohodkov proračunov, ni dosegla pred- 
videne višine. 

Čeprav so bili izplačani neto osebni dohodki realizirani v predvidenih 
razmerjih, dohodki od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
niso bili doseženi. Skupen priliv je znašal 752 milijonov N dinarjev, kar je 92 % 
od pričakovane vsote. Nižja stopnja rasti prispevka od stopnje rasti osebnih 
dohodkov je posledica večjega odlivanja prispevka v druge republike zaradi 
doslednejšega izvajanja predpisov o odvajanju prispevkov po mestu stalnega 
prebivališča. 

Republiški in občinski davek od prometa blaga na drobno je bil realiziran 
le v višini 82 %. Na nižjo realizacijo so vplivali predvsem delna sprememba 
strukture potrošnje, zaostreni pogoji pri odobravanju potrošniških kreditov in 
povečanje hranilnih vlog. Nižji dohodek iz tega davka pa je delno tudi posle- 
dica povečanega nakupa predmetov trajnejše rabe izven republike ter neposre- 
den uvoz zasebnih osebnih avtomobilov, od česar se republiški in občinski 
prometni davek v letu 1966 ni zaračunaval. 

Manjša odstopanja od predvidene realizacije drugih proračunskih dohod- 
kov, ki predstavljajo v skupnih dohodkih le okoli 25 %, na realizacijo dohodkov 
proračunov niso pomembneje vplivala. 

Glede na nižje dohodke je republika v prvem polletju 1966 omejila po- 
trošnjo republiškega proračuna tako, da so bili izdatki razporejeni z zakonom 
o proračunu SR Slovenije za leto 1966, v globalu začasno zmanjšani za 5%, 
in sicer različno po posameznih uporabnikih. V mesecu maju ocenjeni nižji 
priliv dohodkov republiškega proračuna se je do konca leta v glavnem realiziral, 
tako da so bili s sprejetim rebalansom v decembru izdatki v globalu znižani za 
4 %, v njihovem okviru pa sredstva za socialno varstvo povečana zaradi zvi- 
šanja stroškov za razširjeno zdravstveno zavarovanje kmetov — borcev in 
dodatka zaposlenim borcem NOV ter priznavalnin. To je z druge strani za- 
htevalo občutnejše znižanje nekaterih drugih vrst izdatkov, kjer je bila že z 
začasnim odlokom v prvem polletju uveljavljena 10% omejitev potrošnje. 

V proračunu za leto 1966 je prišla do izraza večja skrb republike za finan- 
ciranje dejavnosti družbenih služb, zlasti šolstva, kulture in raziskovalnega 
dela ter socialnega varstva. Udeležba sredstev za te dejavnosti se je v skupnih 
sredstvih republiškega proračuna povečala od okoli 32 % v letu 1965 na okoli 
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36 % v letu 1966. Tak premik v proračunski potrošnji je bil pri nespremenje- 
nem obsegu sredstev nasproti letu 1965 možen samo z znižanjem izdatkov za 
posege v gospodarstvu, z izločitvijo vseh negospodarskih investicij iz proračuna 
ter z odložitvijo plačil nekaterih zapadlih obveznosti na leto 1967. 

Z rebalansom republiškega proračuna ni bilo mogoče rešiti vseh problemov 
financiranja, ki so se pojavili med letom 1966. Zato so se neplačane obveznosti 
republiškega proračuna v letu 1966 še dodatno povečale in so znašale konec 
leta, vključno z neplačanimi obveznostmi iz leta 1965, okoli 80 milijonov 
N dinarjev. 

Večje obveznosti republiškega proračuna od priliva sredstev so povzročale 
stalne probleme v financiranju posameznih dejavnosti iz sredstev republiškega 
proračuna. Posredno se je to odrazilo tudi na manjši likvidnosti delovnih organi- 
zacij, ki za izvršena dela niso prejele pravočasno plačila; zaradi neplačanih 
obveznosti do skladov socialnega zavarovanja so se še bolj zaostrili problemi 
v dolgoročnem zavarovanju. 

2. Republika je v skladu z resolucijo o usmeritvi razvoja SR Slovenije 
v letu 1966, ki jo je sprejela Skupščina SR Slovenije, dala prednost nadalje- 
vanju gradnje že začetih objektov na področju družbenih služb. V ta namen je 
zagotovila v letu 1966 dopolnilna sredstva izven proračuna in to v obliki kre- 
dita, ki ga je v znesku 22 milijonov N dinarjev najela pri Splošni gospodarski 
banki. S sredstvi tega kredita je bilo omogočeno financiranje posameznih ob- 
jektov s področja zdravstva (Bolnica dr. Petra Držaja, Infekcijska klinika, In- 
štitut za tuberkulozo Golnik), kulture (Drama SNG, Radio in televizija), šolstva 
(Višja šola za zdravstvene delavce v Ljubljani, Studentsko naselje — stolpič), 
raziskovalnega dela (Inštitut Jožef Štefan — reaktor, SAZU) ter socialnega 
varstva (Zavod za slepo mladino v Ljubljani) v okviru finančnih programov, ki 
jih je sprejela skupščina. 

3. Za ureditev materialnega položaja šolstva, ki naj bi ga zagotovili s pre- 
hodom na novi sistem financiranja te dejavnosti, so se v letu 1966 vršile obsežne 
priprave za izdelavo zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Razprave 
v tem letu še niso bile zaključene, zaradi česar se je sprejem zakona odložil na 
leto 1967, kar pomeni, da se bo to področje tudi v začetku leta 1967 moralo 
financirati po dosedanjih načelih. 

V razširitvi materialne osnove šolstva so bili v letu 1966 doseženi pomembni 
uspehi predvsem na področju osnovnega šolstva. Zgrajenih je bilo 35 novih šol 
in zaključenih 14 večjih dozidav. S tem se je, vključno z večjimi popravili in 
preureditvami, ki so bile zaključene pri 48 šolah, pridobilo okoli 72 000 m2 no- 
vega šolskega prostora. To je na posameznih področjih omogočilo odpravo 
III. izmene pouka, zamenjavo dotrajanih in neustreznih šolskih prostorov, 
v mestih in industrijskih središčih pa ustvarilo pogoje za širše vključevanje 
otrok v dnevno šolsko varstvo. S povečanjem šolskega prostora v osnovnih 
šolah so se hkrati ustvarili pogoji za izboljšanje kvalitete pouka. Republika je 
za te namene prispevala v letu 1966 iz proračuna 11,7 milijona N dinarjev. 

Problemi financiranja srednjega strokovnega šolstva leta 1965 so se pojav- 
ljali tudi v letu 1966. Le z največjimi napori družbenih delavcev s področja 
šolstva ter občinskih skupščin je bilo možno zagotoviti sredstva za redno de- 
javnost teh šol. V drugem polletju se je v okviru razprav o novem sistemu 
financiranja vzgoje in izobraževanja aktivneje vključila v razreševanje teh pio- 
blemov tudi Gospodarska zbornica, ki je na upravnem odboru sprejela ustrezne 
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sklepe. Taka dejavnost gospodarstva je v skladu z interesi gospodarskih orga- 
nizacij, ki so jim diplomanti teh šol v prvi vrsti namenjeni. 

V visokem šolstvu se je proučevalo vprašanje vloge in študijskih programov 
visokega in višjega šolstva v novih razmerah ter vprašanje racionalizacije 
mreže teh šol. 

Za ureditev materialnega položaja študentov je v pripravi zakon o krediti- 
ranju študentov, na podlagi katerega bi se ustvarili boljši pogoji za ureditev 
tega vprašanja in vplivalo tudi na izboljšanje strukture študentov. 

4. V letu 1966 se je nadaljeval proces ožjega povezovanja delovnih organi- 
zacij z raziskovalnimi institucijami, kar je v skladu s spremembami v sistemu 
financiranja raziskovalnega dela, ki se vse bolj prenaša na same delovne organi- 
zacije in kar hkrati kaže, da gospodarstvo vse bolj spoznava pomen raziskoval- 
nega dela za povečevanje uspešnosti gospodarjenja. 

Po oceni se je v letu 1966 v sredstvih za osnovno raziskovalno dejavnost 
povečal delež gospodarskih organizacij od okoli 69 % v letu 1965 na blizu 71 %. 
To je omogočilo, da se je delo v večini samostojnih raziskovalnih institucij, 
zlasti s področja tehničnih ved, razvijalo v skladu s sprejetimi programi. 

Razvoj raziskovalnih institucij s področja družbenih ved je bil še vedno v 
glavnem vezan na obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz proračunskih dohodkov. 
Čeprav je za povezovanje tovrstnih inštitutov z neposrednimi interesenti manj 
možnosti kot pri tehničnih vedah, bi morali tudi v tej smeri intenzivneje iskati 
rešitve in za izvajanje posameznih nalog zagotoviti udeležbo delovnih organi- 
zacij, Gospodarske zbornice SRS, poslovnih bank in raznih združenj. 

Sklad Borisa Kidriča, preko katerega je republika financirala raziskovalno 
delo, je imel s pogodbami, ki jih je sklenil v letih 1964 in 1965, vezanih okoli 
77 % v letu 1966 razpoložljivih sredstev. Zato je lahko v tem letu prevzel na 
novo le financiranje nalog, ki prvenstveno rešujejo širše družbene probleme. 

Ne glede na pozitivne tendence, ki so se v raziskovalnem delu uveljavljale 
v letu 1966, označuje to področje še vedno prevelika razdrobljenost institucij 
in njihova premajhna funkcionalna povezanost, kar ovira povečanje učinkovi- 
tosti raziskovalnega dela. 

4. Investicije 

1. Na obseg in strukturo vlaganj v osnovna in obratna sredstva v letu 1966 
so vplivali predvsem naslednji činitelji: 

—■ zaostreni pogoji v kreditiranju obratnih sredstev in restrikcije, ki jih 
je na tem področju izvajala Narodna banka zlasti v drugem polletju; 

— spremembe v delitvi dohodka, ki so bile uveljavljene ob reformi in na 
podlagi katerih se je povečal delež delovnih organizacij v ustvarjenem družbe- 
nem proizvodu od okoli 55 % na okoli 65 %; 

— počasno prilagajanje proizvodnje novim pogojem na tržišču tako doma 
kakor v tujini. To je med drugim povzročilo nadaljnje naraščanje zalog; 

;— še vedno visoke obveznosti po že sprejetih investicijskih odločitvah v 
preteklih letih tako s strani poslovnih bank, ki kreditirajo predvsem energet- 
ske objekte, rekonstrukcijo železarn ter investicije na področju prometa, kakor 
tudi s strani samih delovnih organizacij. 

Pod vplivom navedenih činiteljey se je v celotnih naložbah v osnovna in 
obratna sredstva občutno povečal delež sredstev delovnih organizacij, hkrati pa 
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se je zmanjšala dinamika vlaganj v osnovna sredstva. Primerjava skupnih vla^ 
ganj nasproti letu 1965 je naslednja: 

y — v milijonih N dinarjev 
—• v tekočih cenah 

1965 1966 Indeks 

— vlaganja v osnovna sredstva  2604 2660 102,1 
— vlaganja v obratna sredstva (zaloge) .... 1320 1120 84,8 

3924 3780 96,3 

S prikazanim gibanjem se je struktura vlaganj menjala v korist osnovnih 
sredstev. Medtem ko so bile naložbe v obratna sredstva udeležene v skupnih 
vlaganjih v letu 1965 še s 34 %, se je njihov delež v letu 1966 znižal za 30 %. 

2. Zaostreni pogoji kreditiranja obratnih sredstev iz kratkoročnih bančnih 
sredstev so že v prvem polletju vplivali na manjši porast teh kreditov. Kljub 
temu je bilo gibanje kratkoročnih kreditov še vedno v neskladju z začrtano 
kreditno politiko, po kateri naj bi bil porast teh kreditov nekoliko počasnejši 
od rasti industrijske proizvodnje. Naraščanje kratkoročnih kreditov je bilo bolj 
umirjeno v drugem polletju. Porast kratkoročnih kreditov nasproti enakemu 
obdobju lanskega leta je bil v primerjavi z gibanjem industrijske proizvodnje 
naslednji: 

V indeksih 

 junij 1966 november 1966 
junij 1965 november 1965 _ 

Kratkoročni krediti  110 106 
Fizični obseg industrijske proizvodnje .... 102,5 103,8 

Gibanje kratkoročnih kreditov in proizvodnje kaže, da je bil zlasti v dru- 
gem polletju dosežen pomemben napredek pri gospodarjenju z obratnimi sred- 
stvi ter da je bila dosežena večja usklajenost med naraščanjem fizičnega obsega 
proizvodnje in krediti. 

3. V preteklih letih je hitro naraščanje zalog vezalo velik del razpoložlji- 
vega družbenega proizvoda, V letu 1966 je prišlo na tem področju do določenih 
pozitivnih premikov in je bilo naraščanje zalog po vrednosti nekoliko počasnejše 
od povečevanja celotnega dohodka (realizacije). 

Ob delnem izboljšanju razmerij med naraščanjem zalog in realizacijo je 
desortiranost zalog še vedno povzročala zastoje v proizvodnji. Prepočasno pri- 
lagajanje proizvodnje zahtevam tržišča je vplivalo tudi na povečanje zalog go- 
tovih izdelkov. To velja zlasti za zaloge gotovih izdelkov v proizvodnji, ki so 
se vrednostno povečale za okoli 25 %. Zaloge gotovih izdelkov v trgovini so se 
povečale v istem razdobju vrednostno le za okoli 24 %, kar pomeni, da se raz- 
poreditev zalog gotovih izdelkov med industrijo in trgovino in s tem oskrblje- 
nost trgovine z blagom široke potrošnje še vedno nista izboljšali. To se je odra- 
zilo tudi na počasnejšem naraščanju prometa v trgovini na drobno, ki je zaosta- 
jal za porastom kupne moči prebivalstva. Neustrezna struktura zalog gotovih 
izdelkov je vplivala tudi na stroške proizvodnje in je bila pogosto razlog za pri- 
tisk za zviševanje cen. To kaže, da se delovne organizacije v prvem letu izvaja- 
nja reforme še niso v zadostni meri preorientirale na iskanje lastnih rešitev, med 
katere spada tudi hitrejše prilagajanje cen vseh proizvodov povpraševanju na 

Skupaj 
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tržišču, razprodaja neidočih vrst blaga po nižjih cenah ter intenzivnejša vklju- 
čitev trgovine na debelo v posredovanju prodaje presežnega dela zalog iz pro- 
izvodnje. 

Orientacije delovnih organizacij k izboljšanju gospodarjenja z obratnimi 
sredstvi niso v zadostni meri spodbujale niti poslovne banke z uveljavljanjem 
bolj selektivne kreditne politike. 

4. Vlaganja v osnovna sredstva so imela v letu 1966 nasproti letu 1965 
povsem drugačno dinamiko. Medtem ko je bila stopnja rasti v letu 1965 izrazita 
v prvem polletju in je začela po mesecu juniju naglo upadati, so vlaganja v 
letu 1966 naraščala zlasti v drugem polletju: 

— v indeksih na osnovi 
tekočih cen 

1965 1966 
1964 1965 

Januar—junij   106 94 
Julij—december  92 107 
Januar—december  96 102 

Na tako naraščanje vlaganj v drugem polletju 1966 so vplivala predvsem 
prizadevanja delovnih organizacij, da v pogojih zaostrene kreditne politike 
zmanjšajo vezavo sredstev v zalogah ter tako sprostijo del za investicije razpo- 
ložljivih sredstev za vlaganja v osnovna sredstva. Taka prizadevanja delovnih 
organizacij so med drugim omogočila tudi poslovnim bankam v SR Sloveniji, 
da so v drugem polletju povečale aktivnost na področju investicij in so v tem 
obdobju zvišale vlaganja v osnovna sredstva nasproti prvemu polletju za okoli 
dvakrat.1 

Glede na to, da so bile pod vplivom ukrepov, sprejetih ob gospodarski re- 
formi v juliju 1965, cene na investicijskem tržišču v letu 1966 za okoli 7 % nad 
poprečnimi cenami v letu 1965, je bil s prikazanim nominalnim povečanjem vla- 
ganj v osnovna sredstva realni obseg investicij za okoli 6 % P°d nivojem 
leta 1965. 

Usmeritev na večjo učinkovitost investicij bi zahtevala večjo koncentra- 
vijo sredstev na manjše število objektov, kar bi zagotovilo tudi njihovo hitrejše 
aktiviranje. Na tem področju pa v letu 1966 niso bili doseženi pomembnejši re- 
zultati. Tako poslovne banke kakor tudi delovne organizacije so le v posamez- 
nih primerih odstopile od nadaljnjega izvajanja že v peteklih letih sprejetih 
investicijskih odločitev. S tem, da so poslovne banke izdale delovnim organi- 
zacijam še tekom leta 1966 ustrezne izjave o zagotovljenih sredstvih preko svo- 
jih finančnih zmogljivosti, so se začeli proti koncu leta v bankah kopičiti ne- 
pokriti zahtevki za plačilo že izvršenih investicijskih del. To je zaostrilo problem 
likvidnosti v celotnem gospodarstvu. Hkrati bodo neplačane obveznosti iz leta 
1966 otežkočale bankam hitrejšo preorientacijo na kreditiranje programov mo- 
dernizacije tudi v letu 1967. 

V letu 1966 v SR Sloveniji ni prišlo do sprememb v organizaciji omrežja 
denarnih zavodov. Čeprav je sodelovanje med poslovnimi bankami na osnovi 
v preteklih letih sprejetih skupnih programov omogočilo delno koncentracijo 
razpoložljivih sredstev za te namene, pa je razdrobljenost poslovnih bank in 

1 Sredstva kreditnih skladov bank in oročena sredstva delovnih organizacij. 
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s tem zvezana majhna učinkovitost posamezne banke otežkočala njihovo hitrejše 
vključevanje v izvajanje selektivnejše kreditne politike, zlasti pa v financiranje 
programov modernizacije. 

5. V okviru skupnih družbenih vlaganj v osnovna sredstva so se v letu 
1966 povečala predvsem vlaganja na področju gospodarstva, ki so bila nomi- 
nalno za okoli 12 % večja kakor v letu 1965. Počasno uveljavljanje novega si- 
stema financiranja stanovanjske graditve se je odrazilo na občutnem znižanju 
vlaganj družbenih sredstev na to področje. Zaradi problemov v proračunski 
potrošnji so se delno zmanjšala vlaganja tudi za razvoj družbenih služb. V 
strukturi potrošnje je prišlo do naslednjih premikov: 

— struktura v •/• 

1965 Ocena 
1966 

— gospodarska področja  62,5 68,6 
— stanovanjsko-komunalna dejavnost  26,0 20,5 
— družbene službe  9,6 9,0 
— ostalo  1,9 1,9 

Vsa področja skupaj  100,0 100,0 

Spremembe v strukturi investicij so med drugim posledica sprememb v 
delitvi celotnega dohodka v korist gospodarskih organizacij, ki so zlasti v prvem 
letu izvajanja reforme nujno vplivale na povečanje deleža vlaganj na gospor- 
darska področja v skupnih investicijah. 

6. Neposredna intervencija republike na področju razširjene reprodukcije 
je bila v letu 1966 omejena na usmeritev sredstev za investicije v gospodarstvu 
(anuitete odpravljenih družbenih investicijskih skladov okrajev in republike). 
V mesecu juliju je republika sprejela zakon o obveznem deponiranju določenih 
sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije ter zakon o do- 
polnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 
do 1970. Pomembno vlogo pri usmerjanju investicij so imela v tem letu tudi 
sredstva republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. 

Sredstva republike za investicije v gospodarstvu, ki naj bi znašala okoli 
51 milijonov N dinarjev, so bila usmerjena na področje energetike, do zneska 
7,5 milijona N dinarjev pa za sofinanciranje izgradnje železniške proge Koper— 
Prešnica. Ker je Splošna gospodarska banka zbrala od investitorja, Združenega 
železniškega podjetja Ljubljana, bank in drugih zainteresiranih delovnih organi- 
zacij samo 10 milijonov N dinarjev, se je delež republiških sredstev za sofinan- 
ciranje proge z ozirom na pogoje v zakonu znižal na 2,5 milijona N dinarjev, 
sorazmerno pa povečal delež za financiranje energetike. 

V skladu z zakonom o prenosu sredstev odpravljenih družbenih investicij- 
skih skladov republike in okrajev, ki je bil uveljavljen v mesecu februarju, bi 
morala biti sredstva navedenih skladov s pogodbami med republiko in bankami 
prenesena na poseben račun republike pri Splošni gospodarski banki. Problemi, 
ki so se javljali pri izračunih poprečne odplačilne dobe in poprečne obrestne 
mere po kreditih, odobrenih v preteklih letih iz odpravljenih družbenih in- 
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vesticijskih skladov, pa so onemogočili pravočasno sklenitev ustreznih pogodb. 
To vprašanje se je zato pričelo reševati šele v drugi polovici leta, ko so bile 
ugotovljene tudi osnove za sklenitev pogodb. Zaradi tega so bila vplačana na 
račun republike za investicije v gospodarstvu do konca leta 1966 le sredstva 
iz anuitet po kreditih, odobrenih iz odpravljenega republiškega investicijskega 
sklada, in to v znesku okoli 27 milijonov N dinarjev. V celoti je v tem letu 
izpadel priliv iz anuitet po kreditih iz odpravljenih okrajev investicijskih skla- 
dov. Tako bo del sredstev republike za financiranje energetike razpoložljiv šele 
v začetku leta 1967, ko bo izvršen prenos okrajnih anuitet na račun republike. 

Republika bi morala v skladu z odlokom o zagotovitvi ustanovnega deleža 
in statuta Splošne gospodarske banke vplačati v kreditni sklad banke 30 mili- 
jonov N dinarjev. Ker so bila razpoložljiva sredstva republike za leto 1966 že 
v celoti usmerjena, bo morala biti ta obveznost izpolnjena tako, da se vnese 
v kreditni sklad Splošne gospodarske banke 30 milijonov N dinarjev namensko 
za financiranje energetike. Ta obveznost bo v celoti lahko izpolnjena šele po 
prenosu okrajnih anuitet na poseben račun republike. 

Z zakonom o financiranju energetike, ki sta bila sprejeta v mesecu juliju, 
naj bi se z obveznim združevanjem zagotovila sredstva za financiranje izgradnje 
elektroenergetskih objektov. Na tej osnovi so bila v letu 1966 zbrana naslednja 
sredstva: 

— v milijonih N dinarjev 

— zakon o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za pro- 
izvodnjo in,prenos električne energije  42,6 

— zakon o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih ob- 
jektov v letih 1966 do 1970 (vplačila do 20. 12. 1966)  32,0 

Skupaj  74,6 

Medtem ko so bile zapadle obveznosti po zakonu o deponiranju dela sred- 
stev elektrogospodarstva v letu 1966 v celoti vplačane, pa izhaja iz razpoložlji- 
vih podatkov o potrošnji investicijskih sredstev v letu 1966 in o vplačilu 2 % 
prispevka, da ta obveznost v letu 1966 ni bila v celoti izpolnjena. Razlika znaša 
okoli 8 milijonov N dinarjev in bo morala biti vplačana v začetku leta 1967. 

Kljub zagotovitvi dodatnih sredstev za energetiko na podlagi navedenih 
zakonov so se pri financiranju elektroenergetskih objektov tudi v letu 1966 
pojavljali določeni problemi. To velja zlasti za neredna plačila udeležb Jugoslo- 
vanske investicijske banke. Obseg razpoložljivih sredstev Splošne gospodarske 
banke je bil zmanjšan tudi zaradi predčasnega odplačila dela oročenih sredstev 
skupnosti socialnega zavarovanja. To vračilo, ki je bilo izvršeno v znesku 
49 milijonov N dinarjev, so narekovali problemi v dolgoročnem zavarovanju. S 
tem vračilom se je obveznost Splošne gospodarske banke do Skupnosti social- 
nega zavarovanja znižala od 157,4 milijona N dinarjev v začetku leta na 108 
milijonov N dinarjev. Če upoštevamo tudi nevrnjene kratkoročne kredite, ki 
jih je odobrila banka socialnemu zavarovanju v letih 1965 in 1966 v višini 
53,6 milijona N dinarjev, pa znaša saldo terjatev socialnega zavarovanja na- 
sproti banki konec leta 1966 samo še 54 milijonov N dinarjev. 
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Republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij so razpolagale v letu 
1966, vključeno z dopolnilnimi sredstvi skupnih rezerv, z okoli 174 milijonov 
N dinarjev. Ta sredstva so predstavljala pomembno osnovo za intervencije pri 
reševanju problemov, nastalih ob izvajanju reforme in so bila do zneska 158 
milijonov N dinarjev ah 91 % razpoložljivih sredstev uporabljena kot kreditna 
sredstva za naslednje namene: 

— struktura v °/o 

— rekonstrukcije in modernizacija obstoječih zmogljivosti  53,0 
— trajna obratna sredstva  27,0 
— kritje izgub     . . , 10,0 
— izplačevanje osebnih dohodkov   6,0 
— kratkoročni krediti  1,0 
— ostalo (vračila anuitet, poslovni stroški, prispevek za Skopje itd.) 3,0 

S prikazano razporeditvijo so bila sredstva skupnih rezerv pomemben čini- 
telj pri financiranju modernizacije obstoječih zmogljivosti in pri zagotavljanju 
stalnih obratnih sredstev tistim delovnim organizacijam, ki so na tej osnovi 
lahko hitro povečale proizvodnjo. 

Majhen delež sredstev, ki je bil uporabljen za sokreditiranje izgub in 
osebnih dohodkov, kaže, da je prišlo zaradi uveljavljanja reforme v letu 1966 
v SR Sloveniji le manjše število gospodarskih organizacij v resne težave, od- 
nosno da so gospodarske organizacije reševale nastale probleme mimo sredstev 
skupnih rezerv, ker niso imele pripravljenih dokumentiranih sanacijskih pro- 
gramov, ki so pogoj za odobritev kreditov iz sredstev skupnih rezerv. 

Čeprav je zaradi intervencijskega značaja sredstev skupnih rezev smotrno, 
da ostane del teh sredstev neporabljen in tako v vsakem času razpoložljiv za 
morebitne hitre intervencije, pa nastaja vprašanje ali je nujno, da znaša taka 
rezerva okoli 9%, kot je bil to primer pri gospodarjenju s temi sredstvi v letu 
1966. Smatramo, da bi se ta rezerva lahko znižala in angažiral večji del raz- 
položljivih sredstev ter s tem omogočilo še hitrejše vključevanje gospodarstva 
v nove pogoje gospodarjenja. 

5. Stanovanjska izgradnja 

Stanovanjska izgradnja se je v letu 1966 le počasi prilagajala pogojem spre- 
menjenega sistema financiranja. 

Z ukinitvijo stanovanjskih skladov in s prenosom sredstev na delovne 
organizacije in poslovne banke so nastale težave v nadaljnjem financiranju 
začete stanovanjske graditve predvsem tam, kjer je obstajala večja angažira- 
nost stanovanjskih skladov. To se je odrazilo, predvsem v znižanju števila na 
novo grajenih stanovanj v družbenem sektorju, saj se je v prvem polletju 1966 
začelo v tem sektorju graditi le 1504 stanovanj, kar je 60 % manj kot leta 1965. 
Hkrati se je ob povečanju najemnin in s prenosom sredstev na delovne organi- 
zacije ter z vključitvijo poslovnih bank v namensko varčevanje za stanovanjsko 
izgradnjo povečala gradnja zasebnih stanovanj. 
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Spremembe v obsegu in strukturi stanovanjske izgradnje so bile naslednje: 
Število zgrajenih stanovanj: 

I. poli. Ocena 1965 1966 1966 

a) Družbeni sektor 
1. Dograjena stanovanja  
2. Nedograjena stanovanja  

b) Zasebni sektor* 
1. Dograjena stanovanja  
2. Nedograjena stanovanja  

c) Odnos med gradnjo v družbenem in zasebnem 
sektorju 
1. Družbeni sektor ; • 
2. Zasebni sektor  

Glede na to, da številne delovne organizacije še niso sprejele sklepov ali 
programov o razporeditvi sredstev za stanovanjsko graditev, oziroma da so 
jih razdelile neposredno svojim članom, brez vključevanja v bančno varčevanje, 
tudi prizadevanja bank za koncentracijo sredstev stanovanjskega prispevka in 
dodatnih vlaganj iz skladov skupne porabe še niso bila dovolj uspešna. Oce- 
njujemo, da je bilo do konca leta 1966 zbranih pri bankah okoli 130 milijonov 
N dinarjev, kar je le 37% od sredstev, ki bi jih bilo mogoče' uporabiti za sta- 
novanjsko graditev iz stanovanjskega prispevka in iz skladov skupne porabe. 

Uspešnejše je bilo zbiranje sredstev občanov kljub temu, da so pogoji 
varčevanja in pridobivanja kreditov, posebno za občane z nizkimi dohodki, še 
vedno težki. Varčevalci so po pogodbah naložili do konca leta 1966 okoli 22,5 
milijona N dinarjev, kar bo glede na kreditne pogoje, ki so jih za varčevalce 
sprejele poslovne banke, že v naslednjih letih poživilo stanovanjsko graditev. 
Z razširitvijo namenskega varčevanja za stanovanjsko izgradnjo se bo menjala 
tudi struktura virov sredstev za stanovanjsko izgradnjo v korist sredstev 
občanov. 

Razmorema težki pogoji za varčevalce sredstev so posledica obveznosti, ki 
so jih prevzele poslovne banke od odpravljenih stanovanjskih skladov v višini 
okoli 320 milijonov N dinarjev po stanju 1. 1. 1966. Te obveznosti so bile v 
veliki meri poravnane že v letu 1966, kar je omogočilo bankam da so že ob 
koncu leta sprejele nekoliko stimulativnejše pogoje za kreditiranje stanovanjske 
izgradnje. 

Na novo ustanovljena stanovanjska podjetja so se bolj posvetila reševanju 
organizacijskih problemov in vprašanjem valorizacije stanovanjskega fonda, 
niso pa pokazala vidnih rezultatov pri vzdrževanju stanovanj, zlasti ne pri 
novogradnjah. 

Stanovanjsko izgradnjo je ovirala tudi neurejena zemljiška politika ter 
prepočasno prilagajanje predpisov s področja uporabe zemljišč za gradnjo ter 
urbanističnih in zazidalnih načrtov spremenjenim razmeram na področju sta- 
novanjske graditve. Pomanjkanje gradbenih zemljišč za organizirano indivi- 
dualno in blokovno stanovanjsko graditev je otežkočalo racionalizacijo in po- 
cenitev gradnje. 

5256 2 521 5 000 
8472 8 090 5 500 

2766 2 000 3 500 
9540 13 000 15 000 

65,5 55,7 58,8 
34,5 44,3 41,2 

* Ocena graditve zasebnih stanovanj temelji na podatkih zavoda za statistiko 
in republiškega sekretariata za urbanizem. 
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MOŽNOST RAZVOJA V LETU 1967 

I. Nekatera izhodišča za oceno gospodarskega razvoja 

1. Z letom 1967 se uveljavljajo nadaljnje pomembne izpopolnitve gospo- 
darskega sistema in to predvsem na področju zunanjetrgovinskega in deviznega 
režima, bančnega in kreditnega sistema ter v sistemu amortizacije. Te spre- 
membe pomenijo nadaljnjo realizacijo načel o razvoju sistema, ki so bila spre- 
jeta ob uveljavitvi gospodarske reforme. 

Na področju kreditnega sistema se bo s prehodom od kvalitetne kontrole 
na kvantitativno kontrolo omejila funkcija Narodne banke predvsem na ureja- 
nje obsega kredita. Tako bodo postale poslovne banke osnovni nosilci politike 
kreditiranja gospodarstva in bodo lahko uveljavile selektivnejšo kreditno po- 
litiko ter financirale predvsem razvoj tistih delovnih organizacij, ki s svojim 
poslovanjem zagotavljajo večje rezultate v proizvodnji in večjo rentabilnost 
poslovanja. Tako bo razvoj v letu ,1967 v veliko večji meri kot doslej odvisen 
od usposobljenosti bank, kar pomeni, da se odgovornost in skrb za likvidnost 
prenaša na poslovne banke. 

Ustvarjeni so pogoji, da delovne organizacije, ki so ustanovitelji bank, 
učinkoviteje vplivajo na oblikovanje poslovne politike bank glede kreditiranja, 
višine obrestne mere in slično. Pomembno bo vplivala na pogoje gospodarjenja 
tudi uveljavitev reeskonta pri Narodni banki, kar omogoča elastično kreditira- 
nje tistih delovnih organizacij, ki se vključujejo v mednarodno menjavo. 

Uveljavljanje ukrepov kreditne politike je tesno povezano z uveljavljanjem 
novega zunanjetrgovinskega in deviznega sistema, ki zagotavlja postopno libe- 
ralizacijo uvoza in ugodnejše pogoje za trajnejše vključevanje v mednarodno 
menjavo. Kredit bo tako postal tudi osnovni instrument reguliranja uvoza, saj 
bo obseg uvoza v večji meri kot doslej odvisen od razpoložljivih dinarskih 
sredstev. 

Novi pogoji kreditiranjai obratnih sredstev in spremembe v zunanjetrgovin- 
skem režimu bodo delovale v smeri večjega poslovnega sodelovanja tako z do- 
mačimi kot tujimi proizvajalci ter s tem k večji integraciji in specializaciji 
proizvodnje. Hkrati pa bodo novi pogoji kreditiranja obratnih sredstev omo- 
gočali boljšo izrabo zmogljivosti tistim delovnim organizacijam, ki imajo pogoje 
za rentabilnejše poslovanje, ter spodbujali gospodarstvo k večji produktiv- 
nosti dela. 

S spremembami v zunanjetrgovinskem in deviznem režimu, ki omogočajo 
delovnim organizacijam in poslovnim bankam samostojnejše in poslovnejše 
vključevanje v kreditno poslovanje s tujino, pa so dane gospodarstvu tudi mož- 
nosti za modernizacijo na osnovi zadolževanja v tujini. 

Uveljavljene spremembe pri revalorizaciji osnovnih sredstev in načinu 
obračunavanja amortizacije bodo omogočile delovnim organizacijam realnejše 
ugotavljanje proizvodnih stroškov. Hkrati pa bodo preprečevale oblikovanje 
fiktivnega dohodka ter postavile pred gospodarstvo zahtevo po dolgoročnejši 
politiki pri delitvi dohodka. Na tej osnovi povečana razpoložljiva amortizacijska 
sredstva v letu 1967 za okoli 35% predstavljajo pomembno osnovo za hitrejše 
izvajanje pogramov modernizacije. 
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Zaradi dobre letine v letu 1966 bo položaj kmetijskih proizvajalcev v letu 
1967 izboljšan. Povečani dohodki od prodaje kmetijskih pridelkov jim omo- 
gočajo obsežnejšo nabavo sodobnih proizvajalnih sredstev, potrebnih za inten- 
ziviranje proizvodnje. 

V letu 1967 je na osnovi zvezne energetske bilance možno pričakovati boljšo 
oskrbo z električno energijo. Računa se, da bo proizvodnja električne energije 
v državi v letu 1967 za 13,4 % večja kot v letu 1966, kar je posledica aktiviranja 
nekaterih pomembnejših novih elektrarn. Na tej osnovi bodo veliki potrošniki 
kot so proizvodnja aluminija in termokemični obrati razpolagali z večjimi koli- 
činami električne energije kot v letu 1966. To bo vplivalo na njihovo večjo 
proizvodnjo, čeprav v kritičnih mesecih (od julija do oktobra) še vedno ne bodo 
mogli obratovati s polnimi zmogljivostmi. Omejitve pa bodo vseeno znatno 
manjše kot v preteklih letih. 

Pomemben vpliv na gibanje proizvodnje bo imelo aktiviranje novih kapa- 
citet, zlasti v metalurgiji, kemični in elektroindustriji in v steklarstvu. To bo 
omogočilo povečanje industrijske proizvodnje za okoli 1,5%. 

Na podlagi ugodnih poslovnih rezultatov gospodarjenja v letu 1966 bodo 
vključno s povečanimi amortizacijskimi sredstvi delovne organizacije razpo- 
lagale v letu 1967 z okoli 35 % večjimi sredstvi za vlaganja v osnovna in obratna 
sredstva kot v letu 1966. Ob racionalnejšem gospodarjenju z obratnimi sredstvi 
bi se kljub restriktivni kreditni politiki na osnovi tako povečanih sredstev za 
investicije lahko poživila investicijska dejavnost, ki predstavlja pomemben 
faktor za poživitev celotne gospodarske aktivnosti. 

Pomembno osnovo pri oceni možnosti razvoja v letu 1967 predstavljajo tudi 
pozitivne tendence v oživljanju gospodarske aktivnosti v II. polletju 1966. 
V tem obdobju doseženi rezultati kažejo, da se gospodarske organizacije po- 
stopno vključujejo v nove pogoje gospodarjenja. Prav hitrejše prilagajanje 
novim pogojem gospodarjenja pa je pri danih zmogljivostih in še vedno velikih 
rezervah osnova za nadaljnjo rast gospodarske aktivnosti. 

Na podlagi sistemskih sprememb v letu 1967 ter materialnih pogojev in 
tendenc ocenjujemo, da bi bilo možno, ob upoštevanju rezerv, v letu 1967 
pričakovati nekoliko večjo stopnjo rasti celotne proizvodnje kot v letu 1966. 
Na tej osnovi cenimo, da se bo družbeni proizvod celotnega gospodarstva po- 
večal za okoli 6—7 % in to: 

II. Ocena proizvodnje 

— stopnja rasti v % 

Primarne dejavnosti . 
v tem: 
— kmetijstvo . . . 
Sekundarne dejavnosti 
v tem: 
— industrija .... 
Terciarne dejavnosti . 

3,5—4,0 

4,5—5,0 
6,5—7,0 

6,5—7,0 
8,0—8,5 

Po posameznih področjih bi se gibala proizvodnja takole: 
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1. Industrija in gradbeništvo 

1. Že navedeni sistemski ukrepi, materialni faktorji in tendence ter s tem 
povezane večje možnosti plasmaja na domačem trgu in v izvozu bodo ugodno 
vplivali tudi na spodbujanje industrijske proizvodnje v letu 1967. Pričakujemo, 
da se bo fizični obseg industrijske proizvodnje na tej osnovi povečal za 5,5 do 
6,5 %. Boljše izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, zboljšave v organizaciji 
dela, postopna modernizacija proizvodnih naprav in tehnoloških procesov bodo 
vplivali na zmanjšanje poslovnih stroškov in kvalitetnejšo proizvodnjo, tako da 
bo naraščal družbeni proizvod nekoliko hitreje od fizičnega obsega proizvodnje. 
Cenimo, da se bo v primerjavi z letom 1966 povečal v letu 1967 za okoli 6 5 
do 7%. 

V okviru teh predvidevanj bi bilo po posameznih proizvodnih skupinah 
gibanje fizičnega obsega proizvodnje naslednje: 

Indeksi 
1966 1967 
1965 1966 

Vsa industrija   104 106 
Energetika    99 102 
Metalurgija ! ! , 105 105 
Kovinska in elektroindustrija  105 106 
Kemična industrija  117 124 
Industrija gradbenega materiala in nekovine 103 107 
Lesna in papirna industrija 103 105 
Tekstilna, usnjarska in gumarska industrija  106 105 
Živilska in tobačna industrija  105 105 

V skoro vseh industrijskih panogah, ki so v letu 1966 najbolj vplivale na 
to, da je bila dosežena razmeroma nizka raven celotne industrijske proizvodnje, 
pričakujemo v letu 1967 zmerno povečanje proizvodne aktivnosti. S ponovno 
oživitvijo investicijske dejavnosti, postopnim prilaganjem novim pogojem, go- 
spodarjenja in z nadaljnjimi prizadevanji za večji izvoz se bo povečala proiz- 
vodnja v kovinski industriji in industriji gradbenega materala za okoli 4 %, 
v lesni industriji pa za okoli 5 %. Razvoj strojegradnje bo v veliki meri odvisen 
od hitrosti procesa modernizacije in predvsem od možnosti izvoza, vendar pa bo 
uspešnost poslovanja močno odvisna tudi od učinkovitega izboljšanja notranje 
organizacije in tesnejšega medsebojnega poslovnega sodelovanja. V lesni indu- 
striji pa bo treba predvsem zagotoviti prodajo končnih izdelkov, za kar bo 
potrebno okrepiti prodajno mrežo in vezi med proizvodnjo in specializirano 
lesno trgovino ter usmeriti večja sredstva v organiziranje servisov, za kar 
doslej zlasti izvozna podjetja niso dovolj skrbela. Ker se pričakuje, da bo ob 
oživitvi gradbene dejavnoti že v letu 1967 postala preskrba gradbeništva s ce- 
mentom kritična, bo potrebno pospešiti razčiščenje programa izgradnje novih 
zmogljivosti za proizvodnjo cementa in še v letu 1967 tudi že pričeti z inten- 
zivnimi pripravami za začetek njihove graditve. 

Proizvodnja električne energije v SR Sloveniji se bo po predvidevanjih 
zvezne energetske bilance, na osnovi katere se pogodbeno zagotavljajo obvezne 
dobave energije med posameznimi republikami v cilju optimalne preskrbe 
celotnega gospodarstva v državi z električno energijo, povečala v letu 1967 za 
7 %, kar bo omogočilo boljše izkoriščanje zmogljivosti termoelektrarn ter obra- 
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tovanje novozgrajene Toplarne v Ljubljani. V proizvodnji premoga pa se pri- 
čakuje nadaljnje zmerno znižanje proizvodnje (indeks 97) " zaradi povečane 
porabe ekonomičnejših goriv v proizvodnih obratih in široki potrošnji. Problem 
izkoriščanja obstoječih zmogljivosti rudnika bo zlasti pereč v Velenju zaradi 
prehodno manjše porabe lignita od možnosti proizvodnje, dokler se ne zgradi 
nova termoelektrarna v Šoštanju. 

Da bi se zagotovil racionalen izbor in pravočasen začetek gradnje novih 
energetskih objektov, ki naj bi zagotovili potrebne količine energije po letu 
1970, bodo republiški organi v sodelovanju z Gospodarsko zbornico SRS in 
združenji izdelali do konca leta 1967 energetsko bilanco na osnovi dolgoročne 
projekcije potreb po količini in vrstah energije. 

Panoge, ki so se že v letu 1966 zelo intenzivno razvijale v glavnem na 
osnovi aktiviranja novih kapacitet, bodo v letu 1967 še hitreje povečevale svojo 
proizvodnjo s celoletnim polnim izkoriščanjem kapacitet, ki so bile zgrajene 
v teku leta 1966, delno pa bodo pričele z obratovanjem še nekatere nove zmog- 
ljivosti v letu 1967. Tako se bo proizvodnja v kemični industriji povečala 
nadaljnjih 24 %, industrija gume za 20 %, elektroindustrija za 13 % in industrija 
nekovin za 12 %. Pri tem pa bo treba v kemični industriji nadaljevati intenzivno 
delo na pripravi dolgoročnejših konceptov in programov razvoja te panoge 
ter organizirati akcije za združevanje sredstev, da bi se lahko gradili tudi 
zahtevnejši objekti, ki so pomembni za nadaljnji hiter razvoj tako kemične 
industrije v SR Sloveniji kot tudi drugih industrijskih panog. V industriji 
nekovin bo treba razčistiti kompleksne programe modernizacije kapacitet 
nepregornega materiala in umestnost izgradnje novih zmogljivosti za embalažno 
steklo. V industriji gume bo tudi v letu 1967 osnovni problem preskrba s suro- 
vinami, zato si bodo prizadevali za čim večji izvoz, da bi si tako zagotovili 
dodatne količine surovin in si tako omogočili boljše izkorščanje prozvodnih 
kapacitet. V elektroindustriji pa se bo nadaljevala konsolidacija gospodarskih 
organizacij v smeri organizacijske učvrstitve in oblikovanja potrebnih sredstev 
za nadaljnji razvoj. Eden od osnovnih pogojev za uspešen razvoj pa je še 
posebej v elektroindustriji vključevanje v mednarodno menjavo, zlasti z orga- 
nizacijo kooperacije z inozemskimi partnerji, kar bi omogočilo večjo speciali- 
zacijo proizvodnje in s tem tudi potrebno rentabilnost in večjo stopnjo aku- 
mulativnosti. 

Ostale industrijske panoge — metalurgija, tekstilna, usnjarska, papirna, 
živilska in tobačna industrija, katerih proizvodnja se je v letu 1966 razvijala 
s poprečno stopnjo rasti celotne industrije (indeks 104—106), se bo s približno 
enako intenzivnostjo razvijala tudi v letu 1967. V črni metalurgiji bo še tudi 
v letu 1967 predstavljala poseben problem sprememba proizvodnega programa 
železarn v smeri večje proizvodnje kvalitetnejših in plemenitih jekel, ki jih 
domači trg v takšnih količinah še ne potrebuje, hkrati pa jih ni mogoče renta- 
bilno realizirati v tujini. Ob liberalizaciji uvoza se bo vprašanje akumulativ^ 
nosti panoge zaradi nižjih uvoznih cen jekla še zaostrilo. V proizvodnji barvastih 
kovin pa bo še vedno trajajoča konjunktura na svetovnem trgu omogočila 
intenzivnejša vlaganja za nadaljevanje rekonstrukcij predelovalnih kapacitet in 
za pospešitev raziskovalnih in odpiralnih del pri pripravljanju novih rudišč. 

Razpoložljiva večja skupna sredstva delovnih organizacij za investicije do- 
puščajo pričakovanja, da se bodo v letu 1967 direktno ali preko bank povečale 
naložbe za pospešitev procesa rekonstrukcije in modernizacije industrije z več- 
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jim poudarkom na nadaljnji specializaciji in izboljšanju kvalitete ter asorti- 
menta izdelkov. 

Predvideno povečanje proizvodnje bo v znatni meri odvisno od povečanja 
industrijskega izvoza, ki bi se glede na ocenjene možnosti lahko v letu 1967 
povečal za okoli 12 %. 

Ob takem razvoju proizvodnje je mogoče pričakovati tudi nadaljnji porast 
števila zaposlenih v industriji za okoli 3000 in povečanje produktivnosti dela 
za okoli 5 %. 

2. Vzporedno s predvideno investicijsko potrošnjo je mogoče računati* 
da se bo obseg gradbene proizvodnje v letu 1967 povečal za okoli 5 %. Realnost 
takih, sorazmerno nizkih pričakovanj, potrjuje ugotovitev, "da je po pogodbah 
za leto 1967 angažiranih celo za 15—20 % manj gradbenih zmogljivosti kot 
leta 1966. Zmanjšanje naročil pri projektantskih organizacijah pa hkrati slabi 
predpostavke o možnostih racionalizacije gradenj na osnovi pravočasne izdelave 
projektov. 

Iz navedenega sledi, da si bodo morala gradbena podjetja SR Slovenije 
še nadalje prizadevati za pridobitev naročil v drugih republikah oziroma v ino- 
zemstvu. Pri tem pa bi morala v večji meri poslovno sodelovati in koordinirati 
svoje ponudbe na inozemskih gradbenih tržiščih ter hkrati čimprej uvesti skupno 
informacijsko in konjunkturno službo. 

2. Kmetijstvo 

Pričakujemo, da bo tudi v letu 1967 prišlo do izraza intenzivnejše izkori- 
ščanje proizvodnih zmogljivosti, ki so ga sprožili reformski ukrepi v družbenem 
in zasebnem kmetijstvu. Računamo, da se bo proizvodnja povečala v družbenem 
sektorju za 6 %, v zasebnem za 4 %, v poprečju pa za 4,5 %. 

Takšno proizvodnjo bo mogoče doseči le s povečevanjem materialno tehnične 
osnove, zlasti mehanizacije in kemizacije, in s tesnejšim povezovanjem kmetij- 
stva, trgovine in živilske industrije. 

Porast proizvodnje mesa bodo v veliki meri omogočile zaloge njivske in 
travniške krme iz leta 1966. Ker je meso najpomembnejši kmetijski proizvod 
na domačem in tujem tržišču, bi morali kmetijski proizvajalci z učinkovitejšim 

. osvajanjem sodobnih tehnoloških rešitev ne le povečati proizvodnjo mesa, temveč 
hkrati tudi zniževati proizvodne stroške. Vzporedno bi bilo treba z meddržav- 
nimi pogodbami ustvariti ugodnejše pogoje za večjo stalnost izvoza. Podpreti 
kaže tudi predlog, ki je v zveznem merilu pripravljen, da se preide na prosto 
formiranje maloprodajnih cen govejega mesa na domačem tržišču in tako do- 
sežejo normalnejši odnosi v cenah. 

Pričakovana proizvodnja mleka nudi zadostno surovinsko osnovo za večjo 
predelavo. Ker je kvalitetno mleko pogoj za izboljšanje kakovosti mlečnih 
izdelkov, bi morale kmetijske organizacije vlagati več sredstev v urejanje 
naprav za hlajenje mleka, pri čemer bi jih morale podpirati mlekarne, ker je 
ta naložba njim v prid. 

Glede na to, da je potrošnja mlečnih izdelkov na prebivalca med najnižjimi 
v Evropi, bi se morale mlekarne hitreje modernizirati in specializirati proiz- 
vodnjo posameznih obratov, ker bodo samo na ta način zboljšale kakovost in 
znižale ceno mlečnih izdelkov ter omogočile njihovo večjo potrošnjo. To je hkrati 
zelo važen pogoj za nadaljnji napredek živinoreje. 



586 Priloge 

Da bi dosegli pričakovani obseg proizvodnje in potrošnje zelenjave, krom- 
pirja in sadja, kjer je neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem največja, 
bi morale kmetijske organizacije, trgovina in živilska industrija bolje sodelovati 
kot doslej in to pri programiranju in opremljanju proizvodnje, odkupu pridelkov, 
izgradnji skladišč, hladilnic in predelovalnih obratov. 

Povečani dohodki iz realizacije leta 1966 omogočajo proizvajalcem ne le 
nabavo sodobnega reprodukcijskega materiala, temveč tudi večja vlaganja 
v opremo in druga proizvajalna sredstva. Pri tem je treba upoštevati tudi sred- 
stva, ki jih je namenila federacija za to, da stimulira naložbe bank in gospoi- 
darskih organizacij v kmetijstvo. V letu 1967 bi bilo treba pripraviti tudi 
programe, da se smotrno izkoristijo v prihodnjih letih sredstva, ki jih je re- 
publika namenila za intenziviranje kmetijske proizvodnje, zlasti za urejanje 
nasadov in izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki. 

Kmetijske organizacije naj bi lastne naložbe usklajevale z naložbami za- 
sebnih proizvajalcev, da bi bila krepitev materialne osnove za razvoj koopera- 
cije načrtna. 

V interesu kmetijskih organizacij je, da širijo in izpopolnjujejo zbiranje 
hranilnih vlog ter se povezujejo z bankami, da bi bil sistem kreditiranja koope- 
rantov učinkovitejši. 

3. Gozdarstvo 

Čeprav je bila sečnja v letu 1966 razmeroma visoka (10%), pričakujemo, 
da se bo v letu 1967 nadalje povečala za okoli 4%. To povečanje se opira na 
sečnjo v degradiranih gozdovih, ki pa bo morala biti usklajena z možnostmi 
vlaganj za melioracije na teh površinah. Zato bi morale gospodarske organizacije 
s področij gozdarstva ter lesne in celulozne industrije nadaljevati s prizadevanji 
za združitev sredstev, ki bi se vlagala v razširitev surovinske osnove. 

Gozdnogospodarske organizacije naj bi ob sodelovanju poslovnega združenja, 
Biotehnične fakultete in Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo nadaljevale 
s strokovno inventarizacijo gozdnih površin, primernih za intenzivnejše gozdno 
gojitvene ukrepe ter proučile ekonomične metode za premeno takih gozdnih 
površin. 

Ker predelovalna industrija, predvsem kemična, še ni pripravljena prevzeti 
vseh količin prostorninskega lesa listavcev (celulozni les in drva), naj bi gozdno- 
gospodarske organizacije zaenkrat usmerjale te presežke v izvoz. Računamo, da 
se bo izvoz gozdnih sortimentov, predvsem prostorninskega lesa listavcev, po- 
večal za okoli 10%. Vsekakor pa bi morala celulozna in papirna industrija 
izvršiti bolj organizirane priprave kot doslej, da bi se povečal delež lesa listavcev 
v predelavi. 

V letu 1967 bodo republiški organi ob sodelovanju znanstvenih institucij 
in strokovnih združenj pripravili temeljno gradivo za sestavo dolgoročnega 
programa razvoja gozdarstva in predelave lesa, ki bo nato dokončno sestavljen 
leta 1968. 

Gozdnogospodarske organizacije bodo v letu 1967 nadaljevale s pripravami 
za prilagoditev sedanjih gozdnogospodarskih načrtov določilom zakona o go- 
zdovih. To delo je treba dovršiti do konca leta 1968. 
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4. Turizem 

Za razvoj turizma v letu 1967 obstoje ugodne možnosti, predvsem v zvezi 
z mednarodnim turističnim letom, ko'je mogoče pričakovati znatno povečanje 
dotoka inozemskih turistov. Vendar pa z druge strani v družbenem sektorju 
ni računati z bistvenim povečanjem hotelskih zmogljivosti. To bo zahtevalo 
večjo izrabo počitniških domov in drugih zmogljivosti. Zboljšati pa bo treba 
tudi kvaliteto storitev, da ne bi priliv inozemskih turistov zaradi neurejenih 
razmer v turizmu pričel v naslednjih letih upadati. 

Glede na pričakovani nadaljnji razvoj motoriziranega turizma in čedalje 
večje povpraševanje po nastanitvi pod šotori bi bilo treba povečati število pro- 
storov za kampiranje. Hkrati naj bi podjetja za vzdrževanje cest poskrbela tudi 
za vzdrževanje tistih stranskih cest, ki so pomembne za razvoj turizma. S po- 
litiko dodeljevanja kreditov bi bilo treba spodbujati tudi zasebnike za od- 
piranje manjših gostišč ob teh cestah. Prav tako naj bi trgovske delovne organi- 
zacije v času sezone odpirale sezonske poslovalnice na prostorih za kampiranje 
oziroma v turističnih krajih. 

Posebno ugodne možnosti za povečanje turistične potrošnje obstajajo v 
malem obmejnem prometu. Vendar pa prav tu ponudba blaga in storitev še 
močno zaostaja za povpraševanjem, predvsem ob koncu tedna in ob praznikih. 
Zato naj bi gostinstvo in trgovina poskrbela za povečane zmogljivosti in za boljšo 
izbiro blaga in storitev zlasti v obmejnih predelih. 

Po novem deviznem sistemu bodo v letu 1967 turistične gospodarske orga^ 
nizacije razpolagale z večjim delom ustvarjenih deviznih sredstev. Ta v turistič- 
nem gospodarstvu razdrobljena sredstva bi bilo treba združevati in pritegniti 
obenem investicijska sredstva drugih gospodarskih organizacij, da bi lahko 
najemali inozemske kredite za izgradnjo takih objektov, ki bodo s svojim po- 
slovanjem zagotavljali možnosti za devizno odplačilo anuitet. Republiška gospo- 
darska zbornica bo v ta namen proučila možnosti za ustanovitev posebnih 
organizacij, ki naj bi z udeležbo sredstev članov zainteresiranih gospodarskih 
dejavnosti in poslovnih bank bile sposobne nastopati kot investitor z dolgoroč- 
nim kapitalom in obenem najemati tuje kredite za obsežnejše investicije v 
turizmu. 

Pomemben činitelj v turističnem gospodarstvu je zasebna gostinska dejav- 
nost. Njen širši razmah omejujejo zastareli predpisi glede števila delovne sile 
in poslovnih prostorov. Te predpise bi bilo zato treba čimprej spremeniti in 
uskladiti s potrebami. 

V letu 1967 bo urejen ustreznejši način financiranja turistične propagande, 
ki bo temeljil predvsem na prispevkih vseh dejavnosti, ki so udeležene v turistič- 
nem prometu. Ta sredstva bo združevala Gospodarska zbornica. Republika pa 
bo v proračunu za leto 1967 zagotovila sredstva, s katerimi bo sofinancirala 
splošno turistično propagando. 

V letu 1967 bi morale biti izvršene potrebne priprave za realizacijo turi- 
stične izgradnje, ki jo predvideva srednjeročni plan za obdobje 1966—1970. 
Zato naj občinske skupščine v sodelovanju z delovnimi in turističnimi družbe- 
nimi organizacijami poskrbe za izdelavo programov razvoja turizma na svojih 
območjih. 

Računamo, da se bo v letu 1967 povečalo število prenočitev za okoli 10 %, 
v tem inozemskih za 17 %. Obenem z nadaljnjim naraščanjem tranzitnega in 
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izletnega turizma ter maloobmejnega prometa bo predvidoma mogoče doseči 
skupni devizni priliv okoli 50 milijonov dolarjev. 

5. Storitvene dejavnosti 

Gibanja prometa v trgovini na drobno, zlasti z industrijskim blagom, 
v letu 1966, kažejo, da je založenost trgovin neustrezna in da ni v skladu z mož- 
nostmi, ki jih zagotavlja povečana industrijska proizvodnja ter povečani uvoz 
potrošnega blaga. Zato bi morala biti v letu 1967 osnovna naloga trgovine, da 
izpopolni asortiment blaga in ga v večji meri prilagodi povpraševanju domačih 
kupcev kakor tudi inozemskih turistov. 

Nakazana usmeritev bo zahtevala hitrejše prenašanje zalog blaga iz indu- 
strije v trgovino, ki bi ga morale s svojo kreditno politiko podpreti tudi poslovne 
banke. To bodo bankam omogočile spremembe, ki bodo uveljavljene v kredit- 
nem sistemu. Večje nabave blaga in boljšo založenost pa omogoča trgovini tudi 
večja akumulativnost, ki jo je dosegla po reformi. 

Čeprav se je prodajni prostor trgovine v zadnjih letih občutno povečal, 
zlasti z odpiranjem številnih samopostrežnih trgovin, je prodajna zmogljivost 
trgovine v tedenskih konicah in na obmejnih področjih še vedno premajhna. 
Za hitro reševanje teh problemov naj bi trgovina začela hitreje vključevati tudi 
delavce s skrajšanim delovnim časom v dnevih, tedenskih in sezonskih konicah 
prometa, kar bi hkrati prispevalo tudi k reševanju problema večje zaposlenosti. 

Večja trgovinska podjetja, zlasti za promet z industrijskim blagom, naj bi 
se podobno kot trgovina s prehrambenimi proizvodi vključila v odpiranje sezon- 
skih prodajaln v turističnih krajih. Za to imajo ta podjetja vse možnosti, saj 
ustvarjajo v primerjavi s trgovino na drobno večja sredstva, ki naj bi jih upo- 
rabila predvsem za te namene. 

S predvidenim povečanjem turističnega prometa bo nujno, da trgovina 
v letu 1967 prilagodi svoj obratovalni čas zahtevam turistov. To naj bi urejale 
v večji meri kot doslej tudi občinske skupščine, zlasti v tistih krajih, kjer je 
večja koncentracija turistov. 

Pričakujemo, da se bo v letu 1967 povečal promet v trgovini za okoli 7 %, 
povečalo pa se bo tudi število zaposlenih. 

Predvidenemu razvoju turizma in povečanju osebne potrošnje se bo moralo 
poleg trgovine hitreje prilagoditi tudi gostinstvo. Predvsem velja to za 
področje gostinstva, ki služi inozemskemu turizmu. Ob tem je treba upoštevati, 
da so možnosti prodaje naših gostinskih storitev na inozemskem turističnem 
trgu odvisne predvsem od konkurenčnosti naših cen, ki pa so se njeni zgornji 
sprejemljivi meji glede na kvaliteto uslug že tesno približale. Zato bo moralo 
gostinstvo iskati rezerve predvsem v kvalitetnejših storitvah in v ustrezni pro- 
pagandi ter poslovnem sodelovanju s turističnimi organizacijami. Da bi se 
moglo gostinstvo prilagajati zahtevam naraščanja turističnega prometa, naj bi 
tudi občinske skupščine pri določanju obveznosti upoštevale njegov ekonomski 
položaj in mu omogočile hitrejšo modernizacijo z ustreznejšim predpisovanjem 
obveznosti. 

Še nadalje je treba spodbujati zasebno inciativo pri razširjanju omrežja 
zasebnega gostinstva, posebno na področjih izletnega in tranzitnega turizma ter 
malega obmejnega prometa, kar bo omogočilo pestrejšo ponudbo gostinskih 
storitev. 
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Ob upoštevanju splošnih gospodarskih gibanj, zlasti predvidenega pove- 
čanja turističnega prometa, pričakujemo v letu 1967 za okoli 7% večji gostinski 
promet, hkrati pa tudi povečanje števila zaposlenih za okoli 3 %. 

Razvoj obrti v letu 1967 bo v veliki meri odvisen predvsem od hitrej- 
šega odpravljanja vzrokov, ki so ovirali njeno širšo dejavnost v letu 1966. 

Sproščanje deviznega poslovanja daje možnost za boljšo preskrbo z defi- 
citarnim uvoznim materialom. Pristojni organi bodo morali zagotoviti dosled- 
nejše izvrševanje predpisov o zagotovitvi servisnih uslug in rezervnih delov za 
predmete široke potrošnje trajnejše rabe. 

Pomanjkanje zmogljivosti v storitvenih dejavnostih narekuje potrebo, da 
Gospodarska zbornica SR Slovenije in poslovna združenja proučijo možnosti 
in ukrepe za razširitev te dejavnosti, tako s povečanjem števila obratov, kakor 
tudi z uvedbo druge izmene v že obstoječih obratih. Taka usmeritev storitvenih 
dejavnosti, zlasti servisov, bi hkrati v večji meri zadovoljila tudi potrebe po- 
večanega turizma in omogočila zaposlenim delavcem na drugih področjih upo- 
rabo teh uslug izven rednega delovnega časa. 

Pričakujemo, da se bo obseg storitev v družbeni in zasebni obrti povečal 
za okoli 7 %. 

6. Prometne dejavnosti 

1. V letu 1967 se ob ocenjenem razvoju gospodarstva, zlasti proizvodnje ter 
notranje- lin zunanjetrgovinske menjave, kakor tudi inozemskega turizma, pred- 
videva v SR Sloveniji naslednja rast prometnih storitev: 

Indeks 
1966 1967 
 1965 1966 

Ves promet  110 109 
— železniški  101 104 
— pomorski  110 111 
— letalski  126 102 
— luški   105 115 
— javni cestni   123 115 
— mestni  100 103 
— ptt  116 113 

Predvideni prometni tokovi iz drugih republik in iz tujine nakazujejo po- 
večanje tranzitnega prometa in s tem povečanje vloge magistralnih železniških 
prog in cest v SR Sloveniji. 

Glede na to, da je tudi iz narodno gospodarskih razlogov treba doseči 
smotrno delitev prevozov med cestnim prometom in železnico, bi se moral 
posebni odbor pri Gospodarski zbornici SR Slovenije prizadevati za tesnejše 
poslovno tehnično sodelovanje med različnimi transportnimi panogami, upošte- 
vajoč pri tem racionalnejše in ekonomičnejše izkoriščanje razpoložljivih trans- 
portnih sredstev ter realnih zmogljivosti cestnega omrežja. 

Ker se stanje cestne mreže v letu 1967 še ne bo moglo bistveno izboljšati, 
je treba računati tudi v tem letu z ostrejšim omejevanjem prometa težkih vozil, 
zlasti v času odjuge in v turistični sezoni. Zato bi se moral javni cestni promet 
pri obnavljanju voznega parka postopoma usmerjati tudi na vozila z manjšimi 
osnimi pritiski. 
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Zaradi varnosti in reda v javnem cestnem prometu bo potrebno v letu 1967 
sprejeti pravilnike o tehnično-eksploatacijskih pogojih za motorna vozila in 
o gradnji, opremljanju, vzdrževanju in označevanju postaj ter postajališč v jav- 
nem potniškem prometu. 

2. V letu 1967 se bodo nadaljevala dela na elektrifikaciji in modernizaciji 
glavne proge Zalog—Dobova v tolikem obsegu, da bo do konca leta vpeljana 
elektro vleka na odseku Zalog—Zidani most. Vendar se bo ekonomski učinek 
modernizacije proge in vleke na tem odseku v celoti pokazal šele v letu 1968. 
Prav tako se bo šele v letu 1968 odrazil ekonomski učinek železniške povezave 
Koper—Prešnica in učinek novih vlaganj v koprski luki, ki bodo aktivirana 
do konca leta 1967 obenem z železniško povezavo. 

Pretežen del sredstev, s. katerimi bo razpolagala ptt dejavnost, bo v letu 1967 
vložen za širjenje tt omrežja in širjenje medkrajevnih in krajevnih avtomatskih 
telefonskih central, kar bo omogočilo do konca leta vključiti v avtomatsko tele- 
fonsko omrežje SR Slovenije tudi centrale v Murski Soboti, Mariboru, Celju in 
Postojni. 

Pomembno zboljšanje zmogljivosti bo dosežen tudi v pomorstvu, kjer bodo 
vključene v promet dve novi tramperski in ena linijska ladja, s čimer bo mogoče 
zagotoviti večji obseg prevozov kljub izločitvi starejših ladij, zaradi generalnih 
popravil ali odprodaje. 

3. Stanje in potrebe cestnega omrežja narekujejo za leto 1967 ne glede na 
izredne poškodbe, ki ise pojavljajo ob povodnjih in neugodnih zimah, posebno 
skrb za njegovo osnovno in investicijsko vzdrževanje. 

S povečanjem prispevka za ceste iz prometnega davka na pogonsko gorivo, 
ki je bil uveljavljen s 1. 1. 1967, bodo porasli izvirni dohodki za ceste od 82 mi- 
lijonov na 130 milijonov N dinarjev. Ta sredstva predstavljajo trajnejšo osnovo 
za redno vzdrževanje in delne zboljšave na obstoječi cestni mreži. 

Spremembe zveznega zakona o cestnih podjetjih omogočajo, da se že v 
letu 1967 uveljavljajo nove oblike financiranja vzdrževanja, modernizacije in 
rekonstrukcije cestnega omrežja ter nove oblike organizacije cestnega gospo- 
darstva in bo v tej smeri potrebno prilagoditi tudi republiško zakonodajo. 

Za leto 1967 so zagotovljena sredstva za dovršitev dolgoročne projekcije 
razvoja cestne mreže v SR Sloveniji in za nadaljevanje projektiranja magi- 
stralne ceste Nova Gorica—Ljubljana—Šentilj. 

III. Menjava s tujino 

1. Zaradi izpopolnitve gospodarskega sistema bodo v letu 1967 postali po- 
goji gospodarjenja za gospodarske organizacije zahtevnejši glede ekonomičnosti 
in rentabilnosti poslovanja. Ker pomeni uveljavljanje politike reforme v bistvu 
tudi proces spajanja notranjega in zunanjih tržišč, sodimo, da se bo začel na 
tej podlagi in zaradi spremenjenega zunanjetrgovinskega in deviznega sistema 
v letu 1967 proces postopne preorientacije gospodarskih organizacij v politiki 
izvoza in uvoza. 

Bistvo v letu 1967 uveljavljenih sistemskih sprememb na področju zunanje- 
trgovinske menjave je v tem, da se v večji meri uveljavljajo gospodarske 
organizacije kot samostojni dejavniki v zunanjetrgovinskem, deviznem in kre- 
ditnem poslovanju s tujino. Novi devizni in zunanjetrgovinski režim uvajata 
postopno devizno, blagovno in organizacijsko liberalizacijo zunanjetrgovinske 
menjave. Gospodarske organizacije samostojno razpolagajo z vsem deviznim 
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prilivom, ki ga ustvarijo s svojo dejavnostjo, čeprav pravica razpolaganja ni 
za vsa devizna sredstva enaka, je s samostojnim razpolaganjem z vsemi ustvar- 
jenimi deviznimi sredstvi uveljavljena tesna povezava med deviznimi in dinar- 
skimi sredstvi. S tem bo zagotovljena odvisnost gibanja plačilne bilance od 
monetarne in kreditne politike, vezane na stabilizacijo notranje potrošnje. 

Liberalizacija uvoza v okviru novega blagovnega režima bo že v letošnjem 
letu delno odprla jugoslovanski trg vplivu tujih tržišč ter s tem zaostrila po- 
goje prodaje na notranjem trgu, predvsem na tržišču surovin in reproma- 
terialov, pa tudi končnih proizvodov. Ostale spremembe v zunanjetrgovinskem 
in deviznem sistemu, ukrepi za stabilizacijo dinarja ter večje delovanje meha- 
nizma tržišča postavljajo povečanje proizvodnje v bistveni meri v odvisnost od 
večjega vključevanja gospodarskih organizacij v mednarodno delitev dela. Če- 
prav z novim deviznim režimom znaten del gospodarstva ni več prisiljen iz- 
važati po mehanizmu vezave uvoza na izvoz, postaja za večino gospodarskih 
organizacij izvoz bistven pogoj za kontinuiteto proizvodnje in za njihov nadalj- 
nji razvoj. Osnovno gibalo izvoza gospodarskih organizacij postaja s tem pred- 
vsem težnja za razširitvijo trga in nujnosti prodaje proizvedenega blaga. Tak- 
šen položaj bo zahteval boljše poznavanje potreb domačega trga, posebno pa 
tujih tržišč, in hitro prilaganje proizvodnje pogojem prodaje. 

V letu 1967 bistveno lahko prispeva k povečanju izvozne sposobnosti go*- 
spodarstva okrepitev dolgoročnega proizvodnega sodelovanja med domačimi 
proizvajalci, predvsem pa pospešitev povezovanja gospodarskih organizacij z 
inozemskimi podjetji na osnovi proizvodne kooperacije. 

Na večanje izvoza bo vplivala tudi devizna stimulacija v obliki deviznih 
sredstev, s katerimi gospodarske organizacije prosto razpolagajo, druge oblike 
deviznih stimulacij in pogodbeno povezovanje uvoza z rezultati izvoza, ki ostane 
v veljavi v novem sistemu za gospodarske organizacije tekstilne industrije, 
kovinske in elektroindustrije ter za podjetja živilske industrije, ki predelujejo 
in konservirajo ribe. 

Pomemben činitelj pri usmerjanju gospodarskih organizacij k izvozu je 
možnost uporabe retencijske kvote za uvoz opreme in najemanje kreditov 
v tujini. 

Cenimo, da bo industrija tudi v letu 1967 povečevala izvoz v celoti hitreje 
od proizvodnje. Po ocenah bi se delež na tuja tržišča prodanega industrijskega 
blaga povečal približno od 15,2%, doseženih lani, na okoli 16% v letu 1967. 
Izredno pomembno pa bo urediti financiranje izvoza opreme na kredit. 

Na področju kmetijskega izvoza se predvidevanja za leto 1967 odmikajo 
od dinamike preteklih let. Zaradi visokih stroškov proizvodnje v živinoreji je 
prodaja na tuja tržišča precej negotova, posebno, če Italija kot naš najpomemb- 
nejši kupec, ne bo ublažila zaostrenih pogojev uvoza. 

V letu 1967 je mogoče pričakovati, da se bo izvoz blaga in storitev povečal 
za okoli 14%, v tem izvoz blaga za 10—11 %. 

— v milijonih deviznih din 

1966 1967 Indeks 
1967/1966 

Skupni izvoz 2582 2855 110,6 
— Industrija 
-— Kmetijstvo 
— Gozdarstvo 

2125 
414 
43 

2377 
430 

48 

112 
104 
112 
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Na podlagi predvidene rasti celotne proizvodnje za okoli 6—7 % in pri- 
čakovanega povečanja uvoza v merilu države cenimo, da bo uvoz reprodukcij- 
skega materiala v letu 1967 za okoli 15% večji. Pri cenitvah so upoštevane 
obstoječe zaloge uvoznih materialov (v decembru lani so bile za 17 % večje od 
povprečja, doseženega v letu 1965) kot tudi postopna liberalizacija uvoza. Zaradi 
usklajevanja strukture devizne bilance je treba računati z nadaljnjim hitrejšim 
porastom nabav v državah vzhodno-evropskega kliringa ob zmernejši rasti 
uvoza s konvertibilnega področja. 

2. V letu 1967 bi iztržili z inozemskim turizmom okoli 50 milijonov dolar- 
jev. Pričakujemo namreč, da bo obisk tujih gostov večji zaradi mednarodnega 
turističnega leta. Zato bo nujno, da bolje uredimo obmejne prehode, zboljšamo 
organizacijo turizma in kvaliteto gostinskih storitev ter intenzivneje vključimo 
v turizem trgovino, promet in ostale storitvene dejavnosti. 

Pri cenitvi deviznih dohodkov od prometa je upoštevano, da bo koprska 
železnica dograjena šele ob koncu leta 1967, zaradi česar v tem letu še ne bodo 
podani pogoji za občutnejše povečanje tranzitnega prometa. Razen tega bo 
večja izkoriščenost vozil za prevoze v notranjem cestnem prometu v letu 1967 
ovirala hitrejše naraščanje mednarodnih prevozov. Tudi letalski promet bo 
letos težko bistveno povečati z zastarelimi letali. Pričakujemo pa povečane 
dohodke v pomorskem prometu zaradi zamenjave dotrajanih plovnih objektov 
z novimi. 

Ce sklepamo po pogodbah, ki so že sklenjene, se bo gradbena dejavnost 
v tujini letos povečala za več kot 50 % in sicer od približno 4,3 milijona dolar- 
jev, ostvarjenih v letu 1966, na okoli 6,5 milijona dolarjev v letu 1967. Znatno 
večji bodo tudi devizni dohodki, ki izvirajo- iz zaslužkov naših državljanov v 
tujini in zastopanja tujih firm. 

Cenimo, da se bodo tudi v letu 1967 devizni dohodki od neblagovnega pro- 
meta znatno povečali. 

v milijonih deviznih din 

Indeks 1966 1967 1967/1966 

Neblagovni dohodki skupaj 
— Turizem  
— Promet  
— Gradbeništvo .... 
— Osebni dohodki . . . 

1140 1395 122 
500 638 128 
407 440 ■ 108 

53 82 155 
180 235 131 

IV. Gibanje zaposlenosti in produktivnosti 

V letu 1967 je potrebno računati, da se bodo delovni kolektivi še nadalje 
prizadevali za smotrno razvrstitev delovne sile v okviru obstoječega števila za- 
poslenih le zmerno naraščalo. Stopnjevana ekonomska selekcija bo navajala 
delovne kolektive tudi k racionalnejši proizvodnji in s tem k večjemu zaposlo- 
vanju strokovnih delavcev in intenzivnejšemu usposabljanju že zaposlenih. 

Ocenjujemo, da bo pri predvidenem povečanju proizvodnje rast zaposle- 
nosti v letu 1967 približno enaka kot v letu 1966, kar pomeni, da se bo število 
zaposlenih v družbenem sektorju gospodarstva približalo povprečju zaposlenih 
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v letu 1964. Hkrati računamo z naraščanjem zaposlenosti v zasebnem nekmetij- 
skem sektorju, kjer bi se glede na sedanjo dinamiko in možnosti za njegov 
razvoj povečalo število zaposlenih med 5 in 6 %. 

Ob navedenih predpostavkah bi bilo gibanje zaposlenosti v letu 1967 v 
zasebnem in družbenem sektorju naslednje: 

Povprečno število Indeks 
zaposlenih v 000  

1966 1967 1966 

Družbeni sektor skupaj   522,9 526,9 100,7 
Gospodarski skupaj  432,8 437,2 101,0 
v tem: 
Industrija  232,3 235,3 101,3 
Kmetijstvo   27,0 26,6 98,4 
Gradbeništvo   41,0 41,0 100,0 
Terciarne dejavnosti  97,9 100,3 102,5 
Dejavnosti izven gospodarstva  90,1 89,7 99,6 
Zasebni sektor skupaj  33,8 35,5 105,0 

1. Ob predviđeni rasti zaposlenosti v zasebnem in družbenem sektorju ra- 
čunamo, da bo pri prirastu aktivnega prebivalstva, ki bo znašal okoli 11 tisoč 
oseb, ostajal tudi v letu 1967 del razpoložljivega zaposlitvenega kontingenta 
nezaposlen. Glede na to, da je bilo mogoče v obdobju 1965—1966 zaposliti le 
del mladine iz šol (po oceni med 40 in 50 %) ter ob upoštevanju, da se bo pred- 
vidoma obseg zaposlenosti v zasebnem in družbenem sektorju povečal za pri- 
bližno 1 %, računamo, da bo tudi v letu 1967 ostal še vedno del te mladine 
nezaposlen. Zaradi tega je treba pričakovati, da bo tudi v letu 1967 prišlo do 
nadaljnjega odliva mlajšega prebivalstva v inozemstvo oziroma do nadaljnjega 
zaostrovanja problemov začasne nezaposlenosti. 

Da bi se ublažili problemi zaposlovanja, bo potrebno v ekonomsko upra- 
vičenih mejah iskati možnosti za večjo aktivizacijo prebivalstva s povečanim 
obsegom izmenskega dela v proizvodnji in zlasti v storitvenih dejavnostih. Sto- 
ritvene dejavnosti naj bi v širšem obsegu uvajale tudi dodatno zaposlitev s 
skrajšanim delovnim časom v dnevnih, tedenskih in sezonskih konicah. Pri 
tepi bi morale občinske skupščine s predpisi oziroma olajšavami, ki so v njihovi 
pristojnosti, še nadalje podpirati razvoj individualne storitve dejavnosti, zlasti 
gostinsko-turistične dejavnosti, servisnih delavnic ipd. 

Ob nakazni usmeritvi zaposlovanja v storitvenih dejavnostih in ukrepih 
občinskih skupščin bi bilo možno na teh področjih povečati število zaposlenih 
tudi preko predvidevanj. Ker predstavlja to osnovo za reševanje problemov 
zaposlovanja v letu 1967, bi morale pri izvajanju take politike sodelovati kot 
pobudniki tudi Gospodarska zbornica SRS in združenja proizvajalcev. 

2. Poseben problem bo v letu 1967 vključevanje mladine z nepopolno 
osnovno izobrazbo, oziroma mladine, ki si bo to izobrazbo pridobila, pa šolanja 
ne bo mogla nadaljevati. 

Po ocenah bo v celotnem prilivu generacije mladine med 15. in 16. letom 
okoli 22 % z nepopolno osnovno izobrazbo. Zaradi omejenih možnosti za na- 
daljnje šolanje pa okoli 17 % mladine z dokončano osnovno šolo ne bo moglo 
nadaljevati šolanja. Ta problem bo potrebno reševati s širšim vključevanjem 
te mladine v storitvene dejavnosti (trgovina, obrt in gostinstvo). Republiški 
organi bi morali v sodelovanju z občinskimi skupščinami, družbeno-političnimi 

38 
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organizacijami, Gospodarsko zbornico SRS ter združenji proizvajalcev to vpra- 
šanje posebej proučiti in predlagati tudi ustrezne rešitve. 

3. Izobrazbena raven zaposlenih v gospodarskih organizacijah zahteva od- 
ločnejše izboljšanje izobrazbene strukture. Zato bodo morale delovne organi- 
zacije spremeniti kadrovsko politiko v smeri večjega usklajevanja strokovne 
sposobnosti delavcev s potrebami delovnih mest, zlasti pri zasedni vodstvenih 
in strokovnih. Dosledno izvajanje take politike pa bo možno le ob sodelovanju 
družbeno-političnih skupnosti ter družbeno-političnih in strokovnih organizacij. 
Republika naj bi proučila tudi smotrnost in umetnost sprejetja predpisa o 
uveljavitvi posebnih pogojev za posamezna delovna mesta (strokovna iz- 
obrazba itd.). 

Ker se pri zaposlitvi mladine, ki zaključi strokovne šole in fakultete, po- 
javlja problem prilagojevanja njihovega znanja potrebam delovnih mest, bodo 
morale delovne organizacije tem kadrom omogočiti sistematično funkcionalno 
usposabljanje za ožje specializirana in organizacijsko-vodstvena dela. Pri tem 
bi morale z delovnimi organizacijami sodelovati tudi zbornice, strokovna dru- 
štva, strokovne šole in posamezne fakultete. 

4. Republiški organi bi morali že v tem letu pristopiti k izdelavi analize 
o potrebah po kadrih, ki izhajajo iz programiranega razvoja in predvidenih 
gibanj v gospodarstvu ter napredka družbenih služb. Glede na zahtevnost in 
potrebno kompleksnost te naloge bi moral pri njeni sestavi poleg republiških 
organov sodelovati čim širši krog odgovornih organizacij, zlasti pa Gospodarska 
zbornica SRS, Inštitut za ekonomska raziskovanja in druge strokovne institucije. 

5. Ob upoštevanju tendenc zaposlovanja v letu 1966 ter predvidene rasti 
družbenega proizvoda in gibanja zaposlenih v letu 1967 pričakujemo, da se bo 
produktivnost dela v družbenem sektorju gospodarstva povečala za okoli 6 %. 

Ob predvidenih gibanjih bi se povečal delež produktivnosti v naraščanju 
družbenega proizvoda družbenega sektorja gospodarstva na okoli 80 %, med- 
tem ko je znašal v letu 1961—1964 okoli 57 %. 

V. Ocena posameznih oblik potrošnje 

1. Osebna potrošnja 

1. Na osnovi razvoja proizvodnje ocenjujemo, da bo v letu 1967 realni 
obseg sredstev za osebno potrošnjo za okoli 6 % višji kot v letu 1966. Rast 
realnih osebnih dohodkov bo morala biti čim tesneje povezana z naraščanjem 
produktivnosti dela, tako da bi se v letu 1967 realni osebni dohodki na zapo- 
slenega povečali za 5—6 %. 

V preteklih letih je bil razkorak med gibanjem realnih in nominalnih 
osebnih dohodkov zelo velik in je dosegel celo 20—30%. Politika stabilizacije 
zahteva, da se gibanje nominalnih in realnih osebnih dohodkov čimbolj uskladi, 
vendar pa moramo pričakovati, da bodo v letu 1967 nominalni osebni dohodki 
še vedno rasli nekoliko hitreje od realnih. Na to bodo vplivali razni faktorji: 
gibanje cen življenjskih potrebščin, ki so bile v zadnjem trimesečju leta 1966 
že za okoli 3% višji od letnega povprečja; povečanje najemnin za stanovanja 
in uvedba prispevka za uporabo mestnega zemljišča. Ocenjujemo, da bo celotni 
sklad nominalnih dohodkov v družbenem sektorju za 9 do 10% višji kot v 
letu 1966. 
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2. Prejemki prebivalstva od pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
se bodo predvidoma povečali za okoli 10 % in to tako zaradi porasta števila 
uživalcev kot tudi zaradi valorizacije pokojnin glede na gibanje cen življenj- 
skih potrebščin po reformi. Prejemki prebivalstva od zdravstvenega zavarova- 
nja bodo v letu 1967 za okoli četrtino manjši kot v letu 1966. Na to bo vplivalo 
dosledno izvajanje ukrepov, ki so bili sprejeti v lanskem letu, ter novi ukrepi 
za varčevanje na področju zdravstvenega varstva, ki prenašajo nekatere ob- 
veznosti na delovne organizacije in zavarovance, da bi tako zagotovili njihovo 
zainteresiranost za čim racionalnejšo porabo sredstev skladov zdravstvenega 
zavarovanja. 

Razmerje med obsegom varčevanja in potrošniškimi posojili se je v letu 
1966 izboljšalo v korist varčevanja, tako da so hranilne vloge ob koncu leta 
bile več kot dvakrat višje od potrošniških posojil. To je sicer pozitivno za sta- 
bilizacijo tržišča, vendar ima zmanjšanje potrošniških posojil negativen vpliv 
na prodajo industrijskih izdelkov trajnejše rabe, zaradi česar se zaloge neka- 
terih industrijskih izdelkov močno povečujejo. Zato pričakujemo, da bo v letu 
1967 na bolj umirjenem tržišču postopoma prišlo do večjega odobravanja po- 
trošniških posojil s strani delovnih organizacij, kar bi spodbudilo rast pro- 
izvodnje in prispevalo k usmerjanju potrošnje. 

3. Skupni osebni prejemki prebivalstva v družbenem sektorju bodo v letu 
1967 predvidoma za okoli 7% večji kot v letu 1966. Razne odbitne postavke 
od osebne potrošnje kot splošno in namensko varčevanje za stanovanje, zava- 
rovanje, udeležba pri stroških zdravstvenih storitev, pa se povečujejo hitreje, 
tako da bi sredstva, razpoložljiva za osebno potrošnjo, porasla za okoli 6 %■ 

V zasebnem sektorju bodo predvidoma sredstva za osebno potrošnjo večja 
za okoli 5 %, kar je v skladu s predvidenim povečanjem proizvodnje in z delnim 
prenosom kupne moči kmečkega prebivalstva zaradi dobre letine v letu 1966. 

4. Osnovni problem na področju osebne potrošnje v preteklih letih in tudi 
v letu 1967 bo še nadalje, kako doseči tesnejšo povezanost gibanja osebnih do- 
hodkov s produktivnostjo dela in uspešnostjo poslovanja. Delitev dohodka in 
osebnih dohodkov je v pristojnosti samoupravnih organov delovnih organizacij 
in doslej znani administrativni posegi na tem področju niso dali zaželenih 
rezultatov. Vendar pa bi bilo treba proučiti način družbenega usmerjanja gi- 
banja osebnih dohodkov, da bi delitev dohodka in osebnih dohodkov potekala 
v skladu s smernicami ekonomske politike. 

Pri družbeni akciji za usklajevanje rasti osebnih dohodkov in produktiv- 
nosti dela bi morali sodelovati združenja proizvajalcev, zbornica, sindikati in 
predstavniški organi družbeno-političnih skupnosti. Težišče teh prizadevanj bi 
moralo biti zlasti na nadaljnjem razvijanju sistemov notranje delitve dohodka 
in osebnih dohodkov. Sistem delitve po delu bi bilo treba uspešneje razvijati 
ne samo v neposredni proizvodnji, ampak tudi v upravi gospodarskih organi- 
zacij ter v družbenih službah in državnih organih. 

2. Socialno zavarovanje 

1. Izvajanje socialnega zavarovanja bo v letu 1967 potekalo v že deloma 
spremenjenih pogojih. Konec leta 1966 uveljavljeni ukrepi morajo namreč 
zagotoviti, da se bo s čimbolj smotrno in varčno potrošnjo v teku leta 1967 
dosegalo ravnovesje potrošnje z dejanskimi možnostmi in usklajenost izdatkov 
z dohodki. Delovne organizacije in organi skupnosti socialnega zavarovanja 

38» 
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bodo v sodelovanju s predstavniškimi organi družbeno-političnih skupnosti in 
pristojnih upravnih organov zagotovili učinkovito izvajanje uveljavljenih spre- 
memb. Sprejeti ukrepi niso le prehodnega značaja, ampak predstavljajo za- 
četek uvajanja sistemskih sprememb v socialnem zavarovanju, ki ga bo treba 
še naprej razvijati. 

Delovne organizacije bodo s svojimi splošnimi akti uredile zlasti višino 
nadomestila osebnega dohodka za prvih 30 dni odsotnosti z dola zaradi bolezni, 
nesreč pri delu ali nege obolelega družinskega člana, s čimer se bodo neposredno 
vključile v urejanje nekaterih zadev s področja socialnega zavarovanja. Z 
zdravstvenimi zavodi bodo sklepale pogodbe o določitvi zdravnikov, pristojnih 
za ocenjevanje delovne sposobnosti njihovih delavcev, in o zdravstvenih sto- 
ritvah, ki jih bodo zdravstveni zavodi opravljali zanje. S prevzemom stroškov 
za ugotavljanje zdravstvenega stanja delavcev bodo prevzele hkrati večjo od- 
govornost za takšno razporejanje delavcev, ki ustreza tudi njihovemu zdrav- 
stvenemu stanju. Poskrbele pa bodo tudi za čim bolj urejeno službo varstva 
pri delu, ki naj zagotovi varne delovne pogoje in torej čim manj nesreč pri 
delu, katerih posledice so delovni invalidi. Hkrati bodo skrbele za pravilno 
zaposlitev delovnih invalidov. 

Komunalne skupnosti socialnega zavarovanja se bodo v prizadevanju za 
usklajenost potrošnje z realnimi možnostmi in za razumno varčnost na področju 
socialnega zavarovanja vključile z vrsto ukrepov, med katerimi je pomembna 
zlasti določitev, v kolikšnem obsegu bodo zavarovanci prispevali neposredno 
h kritju stroškov posameznih zdravstvenih storitev ter v katerih primerih bo 
uveljavljeno zmanjšanje oziroma oprostitev od te udeležbe; uredile bodo višino 
nadomestil za osebne dohodke za prvih 30 dni za primere, ko to ne spada v 
pristojnost delovnih organizacij, in za primere odsotnosti z dela zaradi bolezni 
nad 30 dni. Določile bodo nove stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje tako, da bodo upoštevale zmanjšanje obveznosti skladov zaradi 
novih obveznosti delovnih organizacij (prevzem nadomestila za prvih 30 dni) 
in zavarovancev (participacija). Določile bodo tudi stopnje dodatnega piispevka 
za nove zavezance, to je zavarovance — člane kmečkih gospodinjstev in zavaro- 
vancev, ki imajo dopolnilne dohodke. Zaradi uvedbe plačila dodatnega pri- 
spevka za invalidsko zavarovanje bodo določile število razredov in način raz- 
vrščanja delovnih mest v razrede. 

Pri izvajanju teh nalog bo komunalnim skupnostim s svojimi sklepi, navo- 
dili in priporočili pomagala zlasti republiška skupnost socialnega zavarovanja. 

Republiški zavod za socialno zavarovanje bo moral sistematično skrbeti 
za to, da se bo že v teku 1967. leta izboljšala in racionalizirala organizacija 
dela, da se bo izboljšal sistem dela ter z izpopolnitvijo kadrovske zasedbe za- 
gotovilo kvalitetnejše izvrševanje nalog, ki jih morajo opravljati zavodi za 
socialno zavarovanje. 

Tudi občinske skupščine se bodo morale s svojimi organi, zlasti pa s sveti, 
pristojnimi za delo ter za zdravstvo in socialno varstvo v letu 1967 mnogo bolj 
ukvarjati s tem, kako se izvaja socialno zavarovanje, kako priznavajo pravice 
zavarovanim osebam na njihovem območju, kakšna je uporaba sredstev skla- 
dov zdravstvenega zavarovanja in obremenitev delovnih organizacij in zavaro- 
vancev s prispevki ter kakšna je kakovost zdravstvenih storitev. Se posebno 
skrbno pa bodo morale spremljati, kako v delovnih organizacijah spremljajo 
in izvajajo splošne akte o nadomestilih osebnega dohodka za prvih 30 dni od- 
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sotnosti, kako vpliva participacija zavarovancev pri stroških zdravstvenih 
storitev in kako jo bodo uvedli organi skupnosti socialnega zavarovanja. 

Za ureditev nekaterih zadev, pomembnih za izvajanje ukrepov na področju 
socialnega zavarovanja, bo z republiškimi predpisi zlasti potrebno: 

— določiti osnove za pravilno vzpostavljanje pogodbenih odnosov med 
organizacijami socialnega zavarovanja in zdravstvenimi zavodi (smernice in 
kriteriji za sklepanje, elementi pogodb, ukrepi za stabilizacijo cen zdravstve- 
nih storitev, organi za oceno sklenjenih pogodb, postopek za uskladitev pogodb 
z zakonom); 

— urediti način reševanja sporov, ki nastajajo med udeležencema ob skle- 
panju pogodb; 

— določiti merila, normative in elemente, po katerih se določa povračilo 
zavodom za socialno zavarovanje za njihovo delo v breme skladov; 

— določiti dohodke gospodinjstva (cenzus) uživalca otroškega dodatka, ki 
izključuje pravico do dodatka in po katerem se uživalci razvrščajo v cenzusne 
skupine s polnim ali zmanjšanim zneskom otroškega dodatka; 

— urediti pokrivanje primanjkljajev skladov zdravstvenega zavarovanja 
za leto 1966 (s kreditom iz obveznega deponiranja dela razpoložljivih sredstev 
zdravstvenih zavodov ali z uvedbo izrednega prispevka ali iz obeh virov hkrati); 

— na novo urediti zdravstveno zavarovanje kmetov na novih temeljih 
tako, kot bodo uveljavljeni v spremenjenem temeljnem zakonu o zdravstvenem 
zavarovanju kmetov. 

2. Z realizacijo navedenih ukrepov in še drugimi ukrepi, ki jih bodo spre- 
jeli samoupravni organi socialnega zavarovanja, bo v letu 1967 doseženo ravnor- 
vesje izdatkov z dohodki skladov socialnega zavarovanja. Računa se s tem, 
da bosta tudi federacija in republika izpolnili svoje obveznosti do invalidsko- 
pokojninskega sklada ter da bo mogoče s postopno sprostitvijo pri Splošni go- 
spodarski banki še oročenih sredstev in s formiranjem valorizacije in varnostne 
rezerve doseči stabilizacijo tega področja. 

V letu 1967 bo dopolnjen zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov tako, 
da bodo bolje urejena vprašanja, ki se tičejo zlasti financiranja tega zavarova- 
nja in kritja primanjkljajev. 

3. Proračuni in financiranje družbenih služb 

1. Pogoji za formiranje proračunskih dohodkov v letu 1967 ne bodo spre- 
menjeni. Prav tako do sprejetja zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja 
tudi ne bo možno izvesti predvidene izločitve financiranja te dejavnosti iz pro- 
računov. Zato v delitvenih razmerjih proračunskih sredstev med republiko in 
občinami kljub spremembam nekaterih stopenj prispevkov zaenkrat ne bo pri- 
šlo do večjih sprememb. 

Stopnja rasti proračunskih dohodkov bo odvisna predvsem od porasta 
celotne proizvodnje in osebnih dohodkov ter gibanja prometa industrijskega 
blaga v trgovini na drobno. 

Na podlagi predvidenih gibanj v letu 1967 pričakujemo, da se bodo v tem 
letu formirala naslednja sredstva za pokrivanje dejavnosti, ki se financirajo 
iz proračunov: 

— v milijonih N dinarjev 

1966 1967 indeks 

Skupaj dohpdki  1190,8 1270,1 106,6 
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Prilagoditev potrošnje razpoložljivih sredstev zahteva tudi v letu 1967 
nadaljevanje prizadevanja za njihovo smotrno uporabo, ki se je začelo uveljav- 
ljati na področju proračunske potrošnje že v drugi polovici leta 1965 in v letu 
1966. Pri tem bo potrebno v prvi vrsti zagotoviti v republiškem proračunu sred- 
stva za pokritje že nastalih neplačanih obveznosti in oblikovati 2% obvezno 
rezervo v skladu z določili družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 
1966—1970. 

Neplačane obveznosti republiškega proračuna iz preteklih let bodo delno 
pokrite s sredstvi, ki se bodo oblikovala iz 1,5% dodatnega prometnega davka 
v znesku 38 milijonov N dinarjev ter sredstvi republike za investicije v gospo- 
darstvu v znesku 32 milijonov N dinarjev. Razen tega bo treba iz proračuna 
zagotoviti za celotno pokritje obveznosti še okoli 12 milijonov N dinarjev, 
oziroma vključno z anuitetami za kredite iz preteklih let, ki zapadejo v letu 1967, 
okoli 44 milijonov N dinarjev. Taka usmeritev je v skladu s politiko, začrtano 
v družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970. V okviru preostalih 
razpoložljivih sredstev bo potrebno v skladu s planom zagotoviti predvsem 
hitrejši porast sredstev za financiranje izobraževanja in vzgoje ter kulture in 
raziskovalnega dela. 

Federacija prenaša v letu 1967 na republiško obveznost financiranja službe 
državne varnosti in obmejne službe del izdatkov za nuklearne raziskave ter 
pokrivanje nekaterih regresov v prometu. Za te namene prenaša federacija na 
republiko namenska sredstva v višini 21,1 milijona N dinarjev. Ta sredstva 
ne zadoščajo za polno pokritje prenesenih obveznosti, kar dodatno otežuje po- 
ložaj v republiškem proračunu. 

2. Ob vse večjem pomenu, ki ga ima v novih pogojih gospodarjenja raz- 
iskovalno delo za učinkovitejše gospodarjenje, pričakujemo, da bodo gospodar- 
ske organizacije v tem letu namenile za raziskovalno delo več sredstev. Taka 
prizadevanja gospodarstva bo podpirala tudi republika s sredstvi, ki jih je za to 
dejavnost zagotovila iz sredstev proračuna ter iz drugih virov v skupnem 
znesku 21,5 milijona N dinarjev. Predvideno je, da bo republika najela tudi 
kredit v znesku 1 milijon N dinarjev za nadaljevanje del pri izdelavi regionalno- 
prostorskega plana. 

V skladu s sprejetimi sklepi skupščinske komisije za visoko šolstvo se 
predvideva okrepitev raziskovalnega dela na univerzi, kar bo ugodno vplivalo 
na kvaliteto raziskovalnega in pedagoškega dela. 

Sodelovanje pri skupnih raziskavah naših raziskovalnih organizacij z orga- 
nizacijami v drugih republikah in v tujini bi se moralo razširiti. To je pomembno 
tako zaradi boljšega izkoriščanja razpoložljivih raziskovalnih zmogljivosti kakor 
tudi za hitrejše spoznavanje dosežkov v tujini in za vrednotenje našega razisko- 
valnega dela. 

V letu 1967 bo predvidoma sprejet zakon o znanstveno-raziskovalni dejav- 
nosti ter zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, s čimer bodo 
rešena sistemska vprašanja razvoja raziskovalnega dela in najvišje slovenske 
znanstvene institucije ter omogočen hitrejši razvoj samoupravnih odnosov na 
tem področju. 

3. Financiranje vzgoje in izobraževanja iz sredstev proračuna je samo 
začasno, ker bo zakon, ki bo urejal to področje, sprejet šele v prvi polovici leta. 
Po sprejetju tega zakona bo potreben rebalans proračuna in tudi sprememba 
delitvenih razmerij glede na vlogo in naloge republiške oziroma ostalih izobra- 
ževalnih skupnosti. Z uveljavitvijo zakona o financiranju vzgoje in izobraže- 
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vanja bodo podane trdnejše materialne osnove za razvoj tega področja, ter 
ustvarjena večja povezanost med izobraževanjem strokovnega kadra in po- 
trebami po tem kadru v gospodarstvu. S tem naj bi se dosegla večja učinkovitost 
izobraževanja in smotrnejša poraba sredstev. Predvideno je tudi sprejetje za- 
kona o srednjih šolah, s čimer bo podana osnova za uskladitev mreže šol 
I. stopnje s potrebami gospodarstva in družbenih služb. 

Izsledki obširnih analiz v visokem, šolstvu, izdelanih v letu 1966 ter sprejeti 
sklepi in načelna stališča komisije za visoko šolstvo pri republiški skupščini 
bodo strnjeni v resolucijo o visokem šolstvu, na podlagi katere bo sestavljen 
zakon o visokem šolstvu. Z izvajanjem tega zakona se bodo lahko že v letu 
1967 začela uresničevati načela, ki bodo omogočila organizacijsko utrditev in 
intenzifikacijo visokega šolstva. 

V letu 1967 še ne bo možno zagotoviti sredstev za financiranje dograditve 
nekaterih že začetih visokošolskih objektov iz sredstev dodatnega 1,5% pro- 
metnega davka. Kljub temu bo potrebno intenzivno delati na izdelavi finančnih 
programov za te objekte, predvsem pa določiti prioritetni vrstni red izgradnje 
navedenih objektov. Le tako bo možno pravočasno izdelati predlog o usmeritvi 
sredstev tega davka za leto 1968. 

3. Za sodelovanje republike pri financiranju graditve osnovnih šolo bodo 
na razpolago sredstva anuitet, ki bodo v tem letu vplačane iz kreditov, odobrenih 
za te namene v preteklih letih, na poseben račun republike pri Splošni gospo- 
darski banki. Po sklenjenih pogodbah bodo ta sredstva znašala okoli 2,4 mili- 
jona N dinarjev. 

4. Za dokončanje objektov, ki so se začeli graditi na področju raziskovalne 
dejavnosti in kulture po finančnih programih, sprejetih v letu 1966, bo po- 
trebno zagotoviti okoli 8 milijonov N dinarjev in to iz sredstev proračuna 
ter iz kredita, ki ga bo republika najela iz sredstev republike za investicije 
v gospodarstvu. 

5. Za pokritje obveznosti republike pri graditvi kliničnega centra kot 
učne baze medicinske fakultete za leto 1967 v višini 9 milijonov N dinarjev se 
zagotavljajo sredstva iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno. 

4. Investicije 

1. Rezultati spremenjenih pogojev gospodarjenja in zlasti sprememb v de- 
litvi dohodka v korist delovnih organizacij so se delno odrazili na oblikovanje 
sredstev delovnih organizacij že v letu 1966. V polni meri pa bodo te spremembe 
prišle do izraza v letu 1967, ko bodo delovne organizacije razpolagale s sredstvi 
iz delitve čistega dohodka po zaključnih računih za leto 1966. Pomemben vpliv 
na obseg za investicije razpoložljivih sredstev bodo imele v tem letu tudi 
spremembe, uveljavljene na področju amortizacije. Ocenjujemo, da se bodo na 
podlagi navedenih osnov sredstva delovnih organizacij za vlaganja v osnovna 
in trajna obratna sredstva povečala nasproti letu 1966 takole: 

— v milijonih N dinarjev 

1966 1967 Indeks 

— sredstva delovnih organizacij iz delitve či- 
stega dohodka (poslovni sklad in sklad skupne 
porabe), zmanjšana za odplačila posojil . . . 

— razpoložljiva sredstva amortizacije  
1723,5 2007,0 
911,8 1548,0 

116,5 
169,8 

Skupaj 2635,3 3555,0 134,9 
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Ze v letu 1966 so bila sredstva delovnih organizacij udeležena v skupnih 
sredstvih za investicije z okoli 73 %. To razmerje se bo v letu 1967 še nadalje 
izboljševalo v korist delovnih organizavij. Ocenjujemo, da bo njihov delež 
v skupno razpoložljivih sredstvih za investicije znašal okoli 77 %, oziroma po 
znižanju za obvezno združevanje sredstev za financiranje energetike še vedno 
okoli 73%. 

Skupno razpoložljiva sredstva za vlaganja v osnovna in trajna obratna 
sredstva v letu 1967 bodo po oceni znašala: 

— v milijonih N dinarjev 

1966 1967 Indeks 

— sredstva delovnih organizacij . . . . . . . 2635,3 3555,0 134,9 
v tem: obvezno združ. sredstva za energetiko 85,0 166,0 195,3 

— sredstva poslovnih bank, republike in drugih 
nosilcev sredstev  965,0 1077,0 111,6 

Skupaj   3600,3 4632,0 128,7 

Ob taki razporeditvi sredstev bosta struktura in učinkovitost vlaganj 
v osnovna in obratna sredstva v največji meri odvisni od odločitev, ki jih bodo 
sprejemale same delovne organizacije, in od uspešnosti združevanja teh sred- 
stev za postopno realizacijo širših programov modernizacije. 

Procesi integracije na področju gospodarstva še niso dali zadovoljivih 
rezultatov. Zato je bila tudi potrošnja razpoložljivih sredstev še vedno v veliki 
meri rezultat individualnih odločitev posameznih delovnih organizacij, ki so 
usmerjale sredstva predvsem s stališča lastnega in od poslovnih partnerjev 
izoliranega razvoja. Zato bo moralo biti težišče dela poslovnih bank, Gospo- 
darske zbornice in združenj proizvajalcev predvsem na pripravi skupnih pro- 
gramov modernizacije, ki morajo temeljiti na večji usklajenosti razvoja posa- 
meznih interesnih grupacij. 

V skladu z ukrepi in nalogami, nakazanimi v družbenem planu razvoja 
SR Slovenije do leta 1970, bi morali biti taki programi tudi osnova za vlaganje 
razpoložljivih sredstev poslovnih bank, sredstev skupnih rezerv in drugih no- 
silcev sredstev. 

2. Ob ugodnejših pogojih za oskrbo gospodarstva s surovinami in repro- 
materialom, zlasti pa s hitrejšim prenosom zalog blaga v trgovino ocenjujemo, 
da bi bilo možno realizirati predvideno povečanje celotne proizvodnje (družbe- 
nega proizvoda) za 6—7 % z okoli 6% povečanjem skupnih zalog. To bi zahtevalo 
glede na potrebe kreditiranja prodaje (zlasti serijske opreme na domačem 
tržišču) in povečane udeležbe delovnih organizacij in poslovnih bank v krediti- 
ranju izvoza opreme porast obratnih sredstev v gospodarstvu za 7 do 7,5 %. 
To povečanje bo potrebno v novih pogojih kreditiranja obratnih sredstev v 
glavnem pokriti iz razpoložljivih sredstev za investicije. 

Ob takih vlaganjih v trajna obratna sredstva bi bilo možno v letu 1967 
povečati vlaganja v osnovna sredstva za okoli 7 %. Porast vlaganj v osnovna 
sredstva bi bil tako v letih 1966 in 1967 naslednji: 
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ig67 Letna stop- 
1QB. 

1 nja rasti 1365 1966—1967 

vlaganja v tekočih cenah .    109,4 4,6 
vlaganja po stalnih cenah  101,3 0,6 
porast družbenega proizvoda družbenega sektorja po stal- 
nih cenah   113,3 6,4 

S prikazanim gibanjem vlaganj v osnovna sredstva bi v letih 1966—1967 
realizirali osnovna razmerja, predvidena v srednjeročnem družbenem planu, po 
katerem naj bi vlaganja naraščala nekoliko počasneje od rasti družbenega pro- 
izvoda, čeprav so ta gibanja na nekoliko nižjem nivoju od predvidenih poprečij 
za razdobje 1966 do 1970. Vendar je bil tak razvoj za prva leta srednjeročnega 
plana tudi predviden. 

3. Sredstva, ki jih usmerja republika v letu 1967, dajejo večje možnosti za 
intervencije na področju investicij kot v preteklem letu. To velja zlasti za 
financiranje izgradnje energetskih objektov. Ocenjuje se, da bodo na podlagi 
že sprejetih zakonov zbrana sredstva v višini okoli 166 milijonov N dinarjev. 
Računi kažejo, da bo potrošnja sredstev v letu 1967 za te namene sicer večja od 
predvidenega priliva, vendar so razlike takega značaja, da jih bo banki možno 
premostiti iz lastnih sredstev. Upoštevati je treba tudi, da bodo poslovne banke 
na podlagi dogovora, ki je bil sklenjen v letu 1963 med njimi in Splošno gospo- 
darsko banko glede skupnega financiranja nekaterih važnejših objektov, vpla- 
čale v letu 1967 še preostalo razliko neplačanih obveznosti v znesku 7 milijonov 
N dinarjev. 

Sredstva republike za investicije v gospodarstvu, ki naj bi po odbitku 
obresti federacije znašala v letu 1967 okoli 46 milijonov N dinarjev, se bodo 
uporabila do zneska 32 milijonov N dinarjev za kreditiranje investicijskih ob- 
veznosti proračuna, do zneska 3,9 milijona N dinarjev za izpolnitev obveznosti 
odpravljenega družbenega investicijskega sklada republike, sprejetih iz preteklih 
let, preostanek sredstev pa za kreditiranje obratnih sredstev v gospodarstvu. 

Ker je v letu 1967 republika zagotovila dodatna sredstva za energetiko in 
sredstva za pokritje obveznosti republiškega prorarčuna, se bo poslovnim ban- 
kam sprostil del njihovih sredstev, ki bi bil sicer vezan za te namene. Poleg 
objektov črne metalurgije kreditirajo poslovne banke po skupnem programu 
še izgradnjo nekaterih drugih važnejših objektov, kot so: proga Koper—Prešnica, 
Iskra Kranj, valjarna aluminija v Impolu, za kar bodo v letu 1967 predvidoma 
porabile okoli 53 milijonov N dinarjev. Iz prej navedenih razlogov bodo imele 
večje možnosti za kreditiranje programov modernizacije in za usmeritev dela 
svojih sredstev že v letu 1967 na področju turizma in kmetijstva, zlasti še, ker 
odobravanje kreditov za ti področji stimulirata federacija in republika. 

Republika bo na področju investicij intervenirala tudi s sredstvi iz dodat- 
nega 1,5% prometnega davka. Ta sredstva bodo v letu 1967 po izločitvi 2% 
obvezne rezerve znašala okoli 47 milijonov N dinarjev. V skladu z družbenim 
planom razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970, ki predvideva, da se najprej 
zagotovijo sredstva za poravnanje že obstoječih obveznosti, se bodo v letu 1967 
ta sredstva uporabila v znesku 38 milijonov N dinarjev za kreditiranje nepo- 
ravnanih obveznosti proračuna SR Slovenije, nastalih do konca leta 1966, ter 
v znesku 9 milijonov N dinarjev za udeležbo republike pri financiranju graditve 
kliničnega centra v Ljubljani. Na račun pričakovanega priliva sredstev tega 
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davka v letu 1968 bo republika že v letu 1967 najela kredit do zneska 4 milijonov 
N dinarjev za projektiranje novih cestnih odsekov. 

Republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij bodo razpolagale 
v letu 1967 z okoli 64 milijonov N dinarjev. Skupaj s sredstvi republike za inve- 
sticije v gospodarstvu in s sredstvi 1,5% dodatnega prometnega davka pred- 
stavljajo sredstva, ki jih usmerja republika na področju investicij okoli 5,5% 
celotnih inveticij, predvidenih v letu 1967. 

Izvirna sredstva za vzdrževanje cest se bodo povečala od 82 v letu 1966 
na okoli 129 milijonov N dinarjev v letu 1967. Obseg sredstev in vloga cestnega 
sklada SRS sta odvisna od sprejetja zakona o cestnih podjetjih in odločitve 
republike o bodoči organizaciji cestnega gospodarstva. Povečan obseg izvirnih 
sredstev in stanje cest pa zahteva, brez ozira na bodočo organizacijo, čimprejšnje 
sprejetje dolgoročnega programa o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v SR 
Sloveniji, ki naj bo podlaga za čimbolj učinkovito reševanje vzdrževanja in 
rekonstrukcije cest. 

4. V letu 1967 se pričakuje, da bodo povečana vlaganja na področju stano- 
vanj sko-komunalne izgradnje. Taka predvidevanja temeljijo na ocenjenih sred- 
stvih, ki se bodo oblikovala v letu 1967 ter na prenesenih in neizkoriščenih 
sredstvih iz leta 1966. Hkrati je treba upoštevati, da so bile v letu 1966 sklenjene 
med delovnimi organizacijami in poslovnimi bankami številne pogodbe, ki ure- 
jajo oročanje sredstev oziroma kreditiranje stanovanjske izgradnje, kar bo tudi 
vplivalo na povečanje vlaganj na tem področju. Pričakujemo, da bo v družbe- 
nem sektorju dograjenih okoli 5000 novih stanovanj. 

Pomembni uspehi, ki so bili v letu 1966 doseženi na področju varčevanja 
sredstev občanov za stanovanjsko izgradnjo, ter velik obseg začetih gradenj 
stanovanj zasebnikov dajejo osnovo, da se bo v tem sektorju število dograjenih 
stanovanj povečalo od 3500 v letu 1966 na 4000 v letu 1967. 

Novi predpisi, ki se pripravljajo glede urbanističnega načrtovanja in zem- 
ljiške politike, bodo omogočili tudi povečanje števila začetih stanovanjskih 
gradenj. 

Na večjo potrošnjo sredstev za komunalno dejavnost pa bodo vplivala 
sredstva od prispevka za uporabo mestnega zemljišča. 

Na osnovi vseh navedenih predvidevanj pričakujemo v letu 1967 na pod- 
ročju družbenih investicij naslednje spremembe v strukturi in potrošnji: 

— v milijonih N dinarjev 

Ocena 
1966 1967 

Struktura v °/o 
1966 

Gospodarska področja  1825 1925 68,6 67,5 
Stanovanjsko-kom. dejavnost . . . 545 625 20,5 21,9 
Družbene službe  240 255 9,0 9,2 
Ostalo  50 45 1,9 1,4 

Skupaj ^ . . 2660 2850 100,0 100,0 

OCENA RAZVOJA V LETIH 1966—1967 GLEDE NA PREDVIDEVANJA 
SREDNJEROČNEGA PLANA 

Leti 1966 in 1967 predstavljata prvi leti izvajanja smotrov reforme, ko se 
hkrati s prilagajanjem gospodarstva in družbenih služb pogojem gospodarjenja, 
uveljavljenih ob reformi, izvaja tudi izpopolnjevanje gospodarskega sistema 
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v skladu z načeli, sprejetimi ob reformi. Zato se gospodarska in družbena gibanja 
v teh letih uresničujejo v razmerah, ko že uveljavljeni ukrepi še ne delujejo 
v polni meri in ne dovolj učinkovito na odločitev vseh nosilcev razvoja. Leti 1966 
in 1967 predstavljata obenem začetno obdobje srednjeročnega plana. 

Srednjeročni plan izhaja iz predpostavke, da bo uveljavljanje novih pogojev 
gospodarjenja v prvem obdobju nujno vplivalo na nekoliko počasnejšo ras.t 
gospodarske aktivnosti. Pri tem pa naj bi kvalitetne spremembe v proizvodnji 
in potrošnji, ki bodo dosežene v tem obdobju, predstavljale osnovo za hitrejši 
razvoj v naslednjih letih. Zato je potrebno pri ocenjevanju rezultatov v letih 
1966 1967 izhajati predvsem iz tistih kvalitetnih dosežkov in sprememb, ki so 
osnovnega pomena za nadaljnji razvoj. 

Na podlagi doseženih rezultatov v letu 1966 in ocene možnosti razvoja 
v letu 1967 bi dosegli v tem obdobju v primerjavi s predvidevanji srednjeroč- 
nega plana naslednje: — poprečna letna stopnja 

rasti v "/« 

Realizacija 
1966 

Ocena 
1967 

do 

Družbeni proizvod celotnega gospo- 
darstva (stalne cene)  6,0 6,0—7,0 

Produktivnost  8,0 6,0 
Izvoz blaga in storitev  20,0 14,0 
Realni oseb. dohodki na zaposlenega 8,0 5,0—6,0 
Investicije (stalne cene) 
— v osnovna sredstva  — 6,0 7,0 
— v obratna sredstva  7,0 7,0—7,5 
Zaposlenost v družbenem sektorju 

gospodarstva  — 2,2 0,5—1,0 

Doseženo 
1966—1967 
od do 

6,0— 7,0 
6,5— 7,5 

15,0—16,0 
6,5— 7,0 

0,5— 1,0 
7,0—7,5 

Predvideno 
1966—1970 
od do 

7,5— 8,5 
7,0— 7,5 

13,0—15,0 
7,5— 8,0 

5,5- 
6,5- 

6,5 
7,5 

■1 0,5 1,5— 2,0 

Najpomembnejši rezultati so bili v prvih dveh letih izvajanja srednjeroč- 
nega plana doseženi na področju produktivnosti, izvoza in usklajevanja celotne 
potrošnje z razpoložljivimi sredstvi. 

1. Celotno povečanje družbenega proizvoda v letih 1966—-1967 temelji na 
povečanju produktivnosti dela. To kaže, da so se delovne organizacije v začetni 
fazi izvajanja reforme usmerile predvsem na iskanje najbolj očitnih rezerv, ki 
so se glede na razvoj v preteklem obdobju kazale v prevelikem številu zapo- 
slenih na vseh področjih gospodarstva, zlasti pa v proizvodnih dejavnostih. 
Taka usmeritev je sicer dala želene rezultate pri povečevanju produktivnosti, 
vendar pa ustvarja določene probleme pri zaposlovanju. Premalo je bilo stor- 
jenega za izboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih, zato se zaostruje 
predvsem problem zaposlovanja šolanih kadrov. 

2. Pomemben kvalitetni premik se v tem obdobju kaže pri vključevanju 
gospodarstva v mednarodno menjavo. Z doseženo stopnjo rasti izvoza blaga in 
storitev, ki je nekoliko višja od predvidevanj srednjeročnega plana, se bo delež 
izvoza, od celotne proizvodnje in storitev povečal od 11 % v 1965 na okoli 
13,5 % v letu 1967, v tem delež industrijske proizvodnje od 14 % na okoli 16 %. 
Zelo pomemben uspeh predstavlja tudi povečanje neblagovnega izvoza ter na- 
pori gospodarstva, da se v večji meri usmeri na zahtevnejša tržišča. V strukr- 
turi blagovnega izvoza se je delež izvoza na konvertibilno področje povečal od 
64,5% v letu 1965 na okoli 69% v 1966. 
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3. Stabilnejši odnosi v gospodarskih gibanjih predstavljajo osnovo za ures- 
ničitev ciljev reforme. Čeprav je bila na posameznih ožjih področjih potrošnja 
v letu 1966 večja od razpoložljivih sredstev, so bila v potrošnji kot celoti do- 
sežena skladna gibanja z rastjo razpoložljivih sredstev. S takšnim gibanjem 
računamo tudi v letu 1967. 

4. Realni osebni dohodki rastejo skladno z naraščanjem produktivnosti, 
čemur je v srednjeročnem planu dan poseben poudarek. Občutno hitreje od 
realnih pa so v letu 1966 rastli nominalni osebni dohodki kot posledica nara- 
ščanja cen življenjskih potrebščin. Poleg sprememb v odnosih cen ob reformi 
je na taka gibanja vplival tudi porast cen v letu 1966, kar kaže, da se v tem 
letu tržišče še ni stabiliziralo. 

5. V potrošnji za investicije razpoložljivih sredstev so dosežene pomembne 
spremembe in to predvsem v korist vlaganj v obratna sredstva. S tem, da se 
gibljejo celotne investicije izpod razmerij predvidenih v srednjeročnem planu, 
je ta sektor potrošnje prenehal biti žarišče inflacijskih teženj. Nadaljnje za- 
ostajanje investicij v osnovna sredstva pa bi lahko v prihodnjih letih negativno 
vplivalo na dinamiko razvoja. Vendar so že v letu 1967 dane možnosti za po- 
živitev investicijske dejavnosti. 

Čeprav je bila ustvarjena izgradnja manjšega števila objektov, na področju 
investicijske potrošnje še ni prišlo do večje ekonomske selekcije, kar še vedno 
onemogoča koncentracijo razpoložljivih sredstev na manjše število objektov in 
s tem hitrejše aktiviranje in večjo učinkovitost vloženih sredstev. 

Z že sprejetimi zakoni o obveznem združevanju sredstev za financiranje 
elektroenergetskih objektov je podana osnova za pravočasno dograditev elektro- 
energetskih objektov in modernizacijo premogovnikov, katerih proizvodnja je 
neposredno vezana na začetek obratovanja novih termocentral. S tem so ustvar- 
jeni pogoji, da se skladno z družbenim planom odpravi eno bistvenih nesoraz- 
merij, ki je doslej zaviralo hitrejši razvoj proizvodnje. 

6. V socialnem zavarovanju, ki predstavlja poleg proračunov najpomemb- 
nejši vir financiranja splošne potrošnje, so izdatki v vseh panogah zavarovanja 
v letu 1966 presegali dohodke. S sprejetimi ukrepi v letu 1966, zlasti pa z ukrepi, 
ki se uveljavljajo v letu 1967, so tudi na tem področju ustvarjeni pogoji za 
uskladitev potrošnje z razpoložljivimi sredstvi. 

7. S sprejetimi ukrepi ob reformi so se znižale stopnje prispevkov za po- 
krivanje proračunske potrošnje. Zato v proračunu za leto 1966, kljub omeje- 
vanju potrošnje ni bilo mogoče zagotoviti sredstev za pokrivanje obveznosti, 
ki so na podlagi v prejšnjih letih sprejetih odločitev zapadle v plačilo v tem 
letu. Z usmeritvijo dela sredstev, s katerimi razpolaga republika izven prora- 
čuna, pa bo že v letu 1967 omogočena sanacija republiškega proračuna. S tem 
bodo odpadle tudi motnje, ki so jih povzročale neplačane obveznosti proračuna 
v gospodarstvu in socialnem zavarovanju. 

8. Prilagajanje gospodarstva in družbenih služb novim pogojem gospo- 
darjenja je proces, ki ga ni mogoče v celoti realizirati v kratkem obdobju, zato 
so se zaostreni pogoji gospodarjenja nujno morali odraziti na stopnji rasti celot- 
nega gospodarstva. 

Medtem ko se naraščanje družbenega proizvoda celotnega gospodarstva 
v letih 1966—1967 približuje predvidenim stopnjam v srednjeročnem planu, 
pa rast industrijske proizvodnje zaostaja za predvidevanji. Spremembe pogojev 
gospodarjenja so se najbolj odrazile prav na področju industrije in je zato 
razumljivo, da se tu pojavljajo v prehodnem obdobju tudi največje težave, 
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zlasti glede prilagajanja proizvodnje zahtevam tržišča, uvajanja sodobne tehno- 
logije, organizacije razvojnih in drugih strokovnih služb in izboljšanja organi- 
zacije poslovanja. 

Razvoj v letu 1966 kaže, da je prišlo proti koncu leta tudi v industrijski 
proizvodnji do povečane aktivnosti, kar opravičuje oceno, da se bodo take 
tendence nadaljevale tudi v letu 1967. Za ocenjevanje nadaljnjega razvoja pa 
je tudi pomembno dejstvo, da so bile doslej le v manjši meri izkoriščene znatne 
rezerve, ki obstoje na vseh področjih gospodarstva in tudi v industriji. 

9. Na podlagi doseženih rezultatov v letu 1966 in predvidenega razvoja 
v letu 1967 ocenjujemo, da se v glavnem realizirajo osnovne postavke srednje- 
ročnega plana v predvideni dinamiki. Z izpopolnitvami sistema in z ukrepi 
tekoče gospodarske politike pa bo možno v večji meri aktivirati rezerve ter 
pospešiti modernizacijo gospodarstva in družbenih služb, s tem pa tudi zago- 
toviti v prihodnjih letih srednjeročnega plana dinamičnejši razvoj. 

V zvezi s tem pa bo zlasti pomembna pravočasna priprava akcijskih pro- 
gramov za izpolnitev nalog, ki izhajajo iz srednjeročnega plana. 

PREDLOG MNENJ 

Prosvetno-kulturnega in Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu resolucije 
o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 34. seji dne 21. fe- 
bruarja 1967 razpravljal o značilnostih razvoja v letu 1966 in oceni razvojnih 
možnosti v letu 1967 ter obravnaval predlog resolucije o izvajanju gospodarske 
politike v letu 1967; ob tem pa je na podlagi 160. člena v zvezi s 149. členom 
ustave SR Slovenije sprejel naslednje mnenje: 

Zbor se v načelu strinja z oceno razvoja v letu 1966 in z izhodišči za razvoj 
v letošnjem letu, ki upoštevajo naloge republike, ki izhajajo iz srednjeročnega 
družbenega načrta. 

Glede na to in izhajajoč iz ugotovitev ter stališč, ki jih je zbor oblikoval ob 
obravnavi predloga družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970, 
zbor k obravnanem gradivu nima pripomb in podpira sprejem resolucije o 
izvajanju gospodarske politike v letu 1967. 

Št.: 30-31/67 
Ljubljana, 21. 2. 1967 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na 29. seji dne 21. fe- 
bruarja 1967 razpravljal o značilnostih razvoja v letu 1966 in oceni razvojnih 
možnosti v letu 1967 ter obravnaval predlog resolucije o izvajanju gospodarske 
politike v letu 1967. Ob tem je na podlagi 160. člena v zvezi s 150. členom ustave 
SR Slovenije sprejel naslednje mnenje: 

Zbor se v načelu strinja z oceno razvoja v letu 1966, ki je realna, in s 
temeljnimi izhodišči za razvoj v letu 1967. Le-ta v skladu z nalogami, določe- 
nimi za srednjeročno obdobje, pravilno opredeljujejo naloge republike za letoš- 
nje leto na področju zdravstva, socialnega zavarovanja in otroškega varstva. 
Meni pa, da področje socialnega varstva v resoluciji ni dobilo ustreznega mesta. 
Republika bi morala temu področju posvetiti večjo skrb, ker občutno zaostaja 
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za družbeno gospodarskim razvojem. Reševanje številnih perečih problemov na 
tem področju ni mogoče v celoti prepustiti le občinam, delovnim organizacijam 
in občanom. 

Glede na to Socialno-zdravstveni zbor podpira sprejem resolucije o izvaja- 
nju gospodarske politike v letu 1967 in predlaga: 

K 7. t o č k i : 
Doda naj se nov prvi odstavek, ki naj se glasi: 
»Republika bo v letu 1967 sprejela akcijski program na področju socialnega 

varstva, s katerim bo dana jasnejša usmeritev razvoja na tem področju.« 
Sedanji prvi odstavek naj postane drugi odstavek. 
Sedanji drugi odstavek naj postane tretji odstavek, v njem pa naj se v prvi 

in drugi vrsti črtajo besede »socialnega varstva ter«. 
Doda naj se nov četrti odstavek, ki naj se glasi: 
»Republika bo sprejela zakon o usposablajnju otrok in mladine, motenih 

v telesnem in duševnem razvoju.« 

St.: 30-31/67 
Ljubljana, 21. 2. 1967 

AMANDMAJI 
k -resoluciji o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, ki jih je sprejel 

Gospodarski zbor na seji dne 22. 2. 1967 

V drugem odstavku (na prvi strani) besedila se v četrti vrsti za 
besedo »proizvodnje« vnesejo besede »železniškega prometa«. 

V prvi alinei se besedilo na prvi strani dopolni tako, da se glasi: 
»— prizadevanja znatnega števila delovnih organizacij za povečanje pro- 

duktivnosti dela so se omejevala še vedno le na zmanjševanju števila za- 
poslenih;« 

besedilo druge alinee se priključi neposredno k prvi alinei brez odstavka. 
V četrti alinei na drugi strani se na koncu dostavi besedilo »in pro- 

metnih poti;« 
V 1. točki resolucije se vnese nov tretji odstavek (nov drugi od- 

stavek na četrti strani), ki se glasi: 
»Za realizacijo nakazane usmeritve k modernizaciji bo zlasti pomembna 

uporaba pooblastil o oblikovanju amortizacije. Zato bi morale delovne organi- 
zacije pri tem upoštevati stanje svojih osnovnih sredstev in program svojega 
nadaljnjega razvoja.« 

V 2. to-čki (na 5. strani) se za drugo alineo vnese nova tretja alinea, ki 
se glasi: 

»— z združenimi sredstvi gospodarstva podpreti vlaganja v tiste perspek- 
tivne dejavnosti, ki bodo omogočile odpiranje novih delovnih mest in pospešile 
izboljšanje izobrazbene strukture;« 

Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea. 
V 3. točki (na 5. strani) se besedilo prve alinee dopolni tako, da se 

alinea glasi: 
»— izpopolnjevati sisteme notranje delitve v delovnih organizacijah, da bo 

delitev osebnih dohodkov v skladu z rastjo produktivnosti in potrebami dolgo- 
ročnejšega razvoja delovnih organizacij;«. 
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V isti točki (na 6. strani) se besedilo tretje alinee spremeni, tako da se 
glasi: 

>»— republiški organi bodo spremljali razvoj osebnih dohodkov tudi po 
področjih in panogah ter predlagali ustrezne ukrepe, da bi zagotovili skladno 
rast osebnih dohodkov s produktivnostjo dela in poslovnimi rezultati;« 

V 9. t o č k i se vnese nova četrta alinea (prva začeta alinea na deveti 
strani), ki se glasi: 

»— republika bo podpirala prizadevanja Združenega železniškega trans- 
portnega podjetja za načrtno izvajanje programa modernizacije železnic;« 

V 10. točki se v predzadnji vrsti četrte alinee črtajo besede: 
»s čimer bodo rešena sistemska vprašanja« 
in nadomestijo z besedami: 
»kar bo pripomoglo k reševanju sistemskih vprašanj«. 
Sprejeti so bili tudi amandmaji: 
zakonodajno-pravne komisije k 1., 3., 4., 5., 8., 10., 11. in 12. točki, 
Socialno-zdravstvenega zbora k 7. točki. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1967 obravnavala predlog resolucije o izvajanju gospodarske po- 
litike v letu 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija se v skladu s svojo vlogo pri obravnavi predloga resolucije ni 
ukvarjala z vsebinskimi rešitvami, temveč se je omejila na vprašanja pravne 
pravilnosti in pravne skladnosti predlaganega akta ter redakcijske ustreznosti 
njegovega besedila. 

Glede pravne pravilnosti in pravne skladnosti predlaganega akta komisija 
ni imela pripomb. V redakcijskem pogledu pa je predlagala naslednje spre- 
membe besedila: 

K 1. točki: — V zadnji vrsti prvega odstavka (3. stran) se besedilo 
»pristopanje k širšim razvojnim programom« spremeni tako, da se glasi: »da se 
pripravijo širši razvojni programi«. 

— V tretjem, odstavku (4. stran) se v četrti vrsti besedi »racionalen izbor« 
nadomestita z besedama »racionalno izbiro«; v peti vrsti istega odstavka pa se 
besede »se bodo proučile« nadomestijo z besedama »bodo proučene«. 

— Besedilo devetega odstavka (4. stran) se spremeni tako, da se glasi: 
»V zvezi z mednarodnim letom turizma bo Skupščina SR Slovenije sprejela 

sklepe o nalogah, ki naj bi jih v zvezi s pričakovanim večjim prilivom inozem- 
skih turistov izvajali občani, delovne in druge organizacije ter občinske skup- 
ščine.« 

K 3. točki: V tretji vrsti besedila zadnje alinee se beseda »predpisi« 
nadomesti z besedama »splošni akti«. 

K 4. t o č k i : Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi: »— repu- 
blika bo proučila obstoječo organizacijo republiške uprave ter možnosti njene 
spremembe, da bi bila zagotovljena njena večja učinkovitost ter izboljšanje 
nagrajevanja zaposlenih;«. 

Besedilo zadnje alinee se spremeni tako, da se glasi: »— s spremembami 
v strukturi proračunske potrošnje naj tudi občinske skupščine zagotovijo pred- 
vsem hitrejšo rast sredstev za vzgojo in izobraževanje.«. 
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K 5. t o č k i : Prvi stavek besedila druge alinee se spremeni tako, da se 
glasi: »— zaradi čimprejšnje ureditve financiranja socialnega zavarovanja naj 
bi poslovne banke hitreje sproščale depozite sklada invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja, ki so pri njih vloženi in vezani na rok.« 

K 8. točki-: Zadnji stavek besedila tretjega odstavka (8. stran) se spre- 
meni tako, da se glasi: »To bo zahtevalo večjo integracijo bančništva v SR Slo- 
veniji ter odločno usmeritev k izboljšanju kvalifikacijskega sestava v bankah 
zaposlenih delavcev, zlasti tistih, ki so zaposleni na strokovnih in vodstvenih 
delovnih mestih, ter tesnejše povezovanje bank z znanstveno-raziskovalnimi 
institucijami in z republiškimi organi.« 

K 10. točki: V drugi vrsti besedila se besede »srednjeročnem družbenem 
planu« nadomestijo z besedilom »družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 
1966 do 1970«. 

K 11. točki: V četrti vrsti prvega odstavka se beseda »grupacijami« 
nadomesti z besedo »skupinami«. 

K 12. točki: — V sedmi vrsti drugega odstavka se med besedo »ter« in 
besedo »geodetska« vstavi beseda »ustrezna«. 

— Na koncu besedila prvega stavka v zadnjem odstavku se črta pika, 
besedi »republika bo« pa se nadomestita z besedo »ter«. 

Št.: 30-31/67 
Ljubljana, dne 20. 2. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 13. februarja 1967 obravnaval gradivo »Značilnosti razvoja v letu 1966« in 
»Oceno razvojnih možnosti v letu 1967«, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da so v predloženem gradivu nakazane 
osnovne značilnosti razvoja v letu 1966 in da predstavlja gradivo ustrezno osnovo 
za oceno razvoja v letu 1967. Pri tem je treba upoštevati, da je SR Slovenija za 
usmeritev družbenega razvoja že sprejela srednjeročni plan za obdobje od leta 
1966 do 1970 in da je vloga predložene analize v tem, da se na njeni podlagi 
določi naloge in ukrepe, ki so potrebni za uskladitev razvoja s predvidevanji. 

Za leto 1966 je značilna počasnejša rast proizvodnje, zmanjšanje poprečnega 
števila zaposlenih, uspešno gibanje produktivnosti dela, povečanje izvoza, ugo- 
den razvoj inozemskega turizma in začetek procesa usklajevanja potrošnje z 
razpoložljivimi sredstvi. 

Na osnovi takih gibanj v letu 1966 in glede na spremembe v gospodarskem 
sistemu se v letu 1967 računa na nadaljnjo rast proizvodnje, tako da bi se 
stopnja rasti približala predvidevanjem v srednjeročnem planu. Tolikšna rast 
proizvodnje naj bi prispevala tudi k večjim možnostim za zaposlovanje, pove- 
čanju izvoza in povečanju produktivnosti dela. Pri usklajevanju potrošnje 
z razpoložljivimi sredstvi pa bo za leto 1967 značilno, da bo republika krila 
večino svojih obveznosti iz prejšnjih let in da bo s sprejemom vrste ukrepov 
prispevala k uskladitvi potrošnje na področju zdravstvenega varstva. 

Odbor je načel tudi vprašanje, s kakšnimi ukrepi se bo republika posebej 
vključila v izvajanje osnovne naloge reforme t. j. v stabilizacijo gospodarstva. 
Ugotovljeno je bilo, da je stabilizacija gospodarstva v glavnem odvisna od ure- 
ditve vrste sistemskih vprašanj, ki so v zvezni pristojnosti. Republika pa lahko 
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v mnogočem prispeva k stabilizaciji tržišča s pospeševanjem proizvodnje tistih 
izdelkov, ki jih najbolj primanjkuje. V zvezi s tem je bilo načeto vprašanje 
pospeševanja kmetijske proizvodnje, ki bi ga bilo treba razširiti tudi na zasebni 
sektor. Kot pospeševalni ukrep na področju zasebnega kmetijstva se v oceni za 
leto 1967 računa le z davčnimi olajšavami, medtem ko se ne omenjajo drugi 
ukrepi, ki bi prav tako vplivalo na povečanje kmetijske proizvodnje (organizi- 
ranje varčevalne službe, kreditiranje nakupa drobne mehanizacije, izboljšanje 
organizacije odkupa kmetijskih pridelkov, izboljšanje pospeševalne službe). 

Nadalje je bilo v zvezi s stabilizacijo gospodarstva načeto vprašanje uskla- 
jevanja rasti osebnih dohodkov s povečanjem proizvodnje in produktivnosti 
dela. Pri tem je bilo opozorjeno, da je na eni strani pojem produktivnosti dela, 
zlasti pa način njegove meritve premalo proučen, na drugi strani pa družba ne 
razpolaga z ukrepi, da bi delovne kolektive lahko prisilila, da bi delili dohodek 
v skladu z rastjo produktivnosti dela. V obstoječih pogojih bi zato predstavljala 
vsaj delno rešitev izpopolnitev notranje delitve dohodka v delovnih organiza- 
cijah in spremljanje skladnosti gibanja osebnih dohodkov s strani občinskih 
skupščin. 

Kot posledica uveljavljenih sprememb v gospodarskem sistemu odločajo 
o razširjeni reprodukciji delovni kolektivi sami. Vrsta odločitev, ki so povezane 
z razširitvijo proizvodnje, pa je take narave, da so pomembne za razvoj vrste 
delovnih organizacij oziroma za vse narodno gospodarstvo. Pri usklajevanju 
takih odločitev se, glede na nove pogoje gospodarjenja, vse bolj povečuje vpliv 
gospodarske zbornice SR Slovenije, poslovnih združenj in poslovnih bank. Pri 
tem je bilo opozorjeno, da so banke še vse premalo poslovne; poslovna zdru- 
ženja in Gospodarska zbornica pa tudi še ne izpolnjujejo svoje vloge. Poudar- 
jeno je tudi bilo, da bi moral Zavod SRS za planiranje dobiti močnejšo koordi- 
nacijsko vlogo med delovnimi organizacijami, Gospodarsko zbornico SRS in 
bankami pri odločanju o investicijah z narodno gospodarskih vidikov. 

Posebej se je odbor zadržal pri problemih zaposlovanja, ker se bodo ti pro- 
blemi letos še zaostrili. Pri tem je bilo omenjeno, da si od razširitve terciarnih 
dejavnosti ni mogoče obetati, da se bodo v teh področjih zaposlili nekvalificirani 
in priučeni delavci, katerih je sedaj največ nezaposlenih, ker ta področja 
zahtevajo strokovno usposobljene delavce. Odbor je smatral, da je bistveno 
vprašanje, ki ga je pri zaposlovanju potrebno najprej rešiti, vprašanje pravilne 
razporeditve že zaposlenih kadrov in sprememba izobrazbene strukture zapo- 
slenih na vodilnih delovnih mestih. 

V podrobni obravnavi sta na skupni seji odbor za družbeni plan, finance in 
proračun Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora sprejela, ob upoštevanju pripomb odborov Republi- 
škega in Socialno-zdravstvenega zbora, k osnutku resolucije o izvajanju gospo- 
darske politike v letu 1967 naslednje dopolnilne in spremin je valne predloge: 

k 3. strani: V drugem odstavku 1. točke se v zadnji vrsti za besedo 
»pomoč« postavi pika, nadaljnje besedilo se črta. 

Republiški organi lahko nudijo delovnim organizacijam pomoč le v okviru 
svoje pristojnosti in zato to ni treba posebej poudarjati. 

Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Hkrati se bodo proučile tudi možnosti perspektivnega razvoja premogov- 

nikov v SR Sloveniji.« 
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve z določili plana družbenega raz- 

voja v letih 1966—1970. 
39 
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K 5. strani: Prvi odstavek 2. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»2. Ob odločnejši usmeritvi gospodarstva na trajno večanje produktivnosti 

dela kot odločilnem činitelju gospodarske politike za reševanje problemov za- 
poslenosti, zlasti zaposlovanja mladine, bo potrebno:« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Besedilo tretje alinee postane prva alinea, besedilo zadnjega stavka te 

alinee pa se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Proučili bodo tudi smotrnost sprejetega predpisa o uveljavitvi posebnih 

pogojev za posamezna, zlasti vodilna delovna mesta.« 
Besedilo prve alinee postane tretja alinea. 
S spremembo besedila in vrstnega reda alinej se poudarja potrebo- po 

izboljšanju izobrazbene strukture v delovnih organizacijah, zlasti na vodilnih 
delovnih mestih. 

V 3. točki se v drugi vrsti med besedi »naraščati« in »v« vstavi beseda »le«. 
Sprememba je potrebna zaradi poudarka na skladnosti naraščanja osebnih 

dohodkov in produktivnosti dela. 
K 6. strani: V besedilu prve alinee 5. točke se v prvi vrsti beseda 

»služba« nadomesti z besedo »službe«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V besedilu druge alinee se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški zavod za socialno zavarovanje bo izdelal program kritja izdat- 

kov tega sklada za leto 1967 in načrt za kritje primanjkljajev iz preteklih let;« 
Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. 
Besedilo pete alinee se spremeni tako, da se glasi: 
»Republika bo sprejela zakon o organizaciji zdravstvene službe in zakon 

o zdravstvenem varstvu. Sprejela bo okvirni program zdravstvenega varstva 
za srednjeročno obdobje, izdelala sistem, financiranja zdravstvenega varstva 
ter določila načela za oblikovanje dohodkov zdravstvenih zavodov;« 

Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti. 
Za peto alineo se doda nova alinea, ki se glasi: 
»— republika se bo zavzela za realizacijo akcijskega programa na področju 

zdravstvenega varstva ter sprejela akcijski program na področju socialnega 
zavarovanja.« 

Sprememba je potrebna zaradi opredelitve nalog republike na področju 
zdravstvenega varstva in socialnega zavarovanja v letu 1967. 

V drugem odstavku 6. točke se v prvi vrsti med besedi »uresničitev« in 
»popolnega« vstavi besedi »socialnega in«. 

S spremembo se razširja naloge republiških organov tudi na področju 
socialnega varstva otrok. 

K 9. strani: V četrti alinei se v drugi vrsti za besedo »tehnologijo« 
postavi pika, nadaljnje besedilo tega stavka v drugi in tretji vrsti pa črta. 
Besedilo, ki se v peti vrsti začne z besedami »s čimer bodo ...« se do konca 
stavka nadomesti z besedami: »kar bo pripomoglo k reševanju sistemskih vpra- 
šanj organizacije razikovalne dejavnosti;« 

Prva sprememba je potrebna zaradi tega, ker je uporaba izsledkov znan- 
stveno-raziskovalnega dela pogoj za vsak razvoj in ne samo za uspešno vključe- 
vanje v mednarodno delitev dela. Druga sprememba pa zato, ker od sprejema 
zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti in zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti ni mogoče pričakovati rešitev vseh sistemskih vprašanj 
organizacije raziskovalne dejavnosti. 
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K 10. s t r an i : Pred zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Posebno skrb bo republika posvečala zemljiški politiki v okviru svoje 

pristojnosti tako, da bo s svojimi predpisi pospeševala racionalno stanovanjsko 
in komunalno graditev.« 

Sprememba je potrebna zaradi poudarka na skrbi republike na racionalnem 
izkoriščanju zemljišča. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico, da se o spreminjevalnih 
in dopolnilnih predlogih, ki sta jih odbora sprejela, izjavi naknadno. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Ivana Rosa. 

Št.: 30-31/67 
Ljubljana, 14. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na svoji 63. seji dne 13. 2. 1967 obravnaval značil- 
nosti razvoja v letu 1966 in ocene razvojnih možnosti v letu 1967 ter na skupni 
seji z odborom za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora istega 
dne osnutek resolucije o ukrepih gospodarske politike v letu 1967. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da sta tako analiza stanja go- 
spodarstva v letu 1966 kakor tudi ocena za leto 1967 dobro utemeljeni in iz- 
delani na realnih podatkih, čeprav so člani odbora menili, da so nekatera pred- 
videvanja v gradivu vendarle preoptimistična. 

Pri poglavju o realnih osebnih dohodkih in porastu realne osebne potroš- 
nje je bil izražen pomislek ali sedanji parcialni sistemi delitve zagotavljajo 
smotrno delitev sredstev, kajti praksa dokazuje, da se tiste gospodarske organi- 
zacije, ki vodijo pravilno perspektivno politiko, znajdejo pogosto v težavah 
glede osebnih dohodkov, dočim nekatera srednja in manjša podjetja, ki ne 
mislijo na prihodnost, lahko delijo visoke osebne dohodke, kar je le kratko- 
trajno. Problem je v tem ali naj to stanje prepustimo stihijskemu razvoju, ali 
naj poiščemo možnosti za vezavo delitvenih sistemov na realna merila druž- 
bene produktivnosti. 

Gradivo bi moralo bolj poudariti ta problem, ki je bil že tudi obravnavan 
v zveznih predstavniških in izvršnih organih. 

Glede koncentracije sredstev je razprava ugotovila, da je ves naš bančni 
potencial zelo skromen in da gospodarske organizacije pričenjajo vezati svoja 
sredstva na poslovne banke v drugih republikah, kar bi v širšem obsegu imelo 
lahko tudi določene posledice za reševanje problemov infrastrukture v Sloveniji. 

Ocena razvoja ne nakazuje rešitev za uvoz tujega kapitala, ki se pred- 
videva v obravnavah raznih osnutkov zunanjetrgovinskih predpisov. Člani od- 
bora tudi pripominjajo, da kmetijski izvoz, zlasti izvoz živine, pada predvsem 
zaradi neurejenih meddržavnih odnosov in raznih omejitev, in ne toliko zaradi 
visokih stroškov proizvodnje v živinoreji. 

Zelo zaskrbljujoča je ugotovitev, da cene in življenjski stroški še vedno 
nesorazmerno naraščajo in da obstaja neusklajenost med potrošnjo in mož- 
nostmi gospodarstva. 

V razpravi so člani odbora poudarili še nekatere druge pereče probleme, 
kot npr. vprašanje zaposlenosti. Ugotovljeno je, da je v Sloveniji kadrovska 
struktura najslabša. Glede na tako slabo kvalifikacijsko strukturo zlasti vodil- 
nih delavcev v gospodarstvu, odbor opozarja, naj gospodarske organizacije pri 
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zaposlovanju dajejo prednost izobrazbi in kvalifikaciji. Z vso nujnostjo naj 
se tudi pristopi k rešitvi vprašanja cestnega gospodarstva in združevanja sred- 
stev. Republika je glede vzdrževanja in gradnje cest zaokrožena celota in bi 
bilo vsako drobljenje sredstev nesmiselno in neučinkovito. 

V gradivu ni dovolj kritično obdelano poglavje glede poslovno-tehničnega 
sodelovanja in vključevanja raziskovalnega dela, kajti do sedaj smo dosegli 
dokaj slabe rezultate na tem področju. Zopet zadevamo na še odprto vprašanje 
zaposlovanja strokovnjakov na strokovnih delovnih mestih v gospodarstvu. Ve- 
čina gospodarskih organizacij se ne zaveda, da je sodelovanje z inštituti in 
drugimi raziskovalnimi ustanovami naložba, ki prenese rezultate v daljši dobi. 
Na drugi strani pa se še vedno ni pričel proces nujne koncentracije naših raz- 
iskovalnih naporov in sredstev. 

V podrobni obravnavi je odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora na skupni seji z odborom za družbeni plan, finance 
in proračun Republiškega zbora sprejel k osnutku resolucije o ukrepih gospo- 
darske politike v letu 1967 naslednje dopolnilne in spremin je valne predloge: 

K 1. točki: V drugem odstavku se v zadnji vrsti za besedo »pomoč« 
postavi pika, nadaljnje besedilo se črta. 

Republiški organi lahko nudijo delovnim organizacijam pomoč le v okviru 
svoje pristojnosti in zato to ni treba posebej poudarjati. 

Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Hkrati se bodo proučile tudi možnosti perspektivnega razvoja premogov- 

nikov v SR Sloveniji.« 
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve z določili plana družbenega raz- 

voja v letih 1966—1970. 
K 2. točki : Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Ob odločnejši usmeritvi gospodarstva na trajno večanje produktivnosti 

dela kot odločilnem činitelju gospodarske politike za reševanje problemov za- 
poslenosti, zlasti zaposlovanja mladine, bo potrebno:« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Besedilo tretje alinee postane ^rva alinea, besedilo zadnjega stavka te 

alinee pa se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Proučili bodo tudi smotrnost sprejetja predpisa o uveljavitvi posebnih 

pogojev za posamezna, zlasti vodilna delovna mesta.« 
Besedilo prve alinee postane besedilo tretje alinee. 
S spremembo besedila in vrstnega reda alinej se poudarja potrebo po iz- 

boljšanju izobrazbene strukture v delovnih organizacijah, zlasti na vodilnih 
delovnih mestih. 

K 3. t o č k i : V drugi vrsti prvega odstavka se med besedi »naraščati« 
in »v« vstavi beseda »le«. 

Sprememba, je potrebna zaradi poudarka na skladnosti naraščanja osebnih 
dohodkov in produktivnosti dela. 

K 5. točki: V besedilu prve alinee se v prvi vrsti beseda »služba« na- 
domesti z besedo »službe«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
V besedilu druge alinee se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški zavod za socialno zavarovanje bo izdelal program kritja izdat- 

kov tega sklada za leto 1967 in načrt za kritje primanjkljajev iz preteklih let;« 
Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. 
Besedilo pete alinee se spremeni tako, da se glasi: 
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»Republika bo sprejela zakon o organizaciji zdravstvene službe in zakon 
o zdravstvenem varstvu. Sprejela bo okvirni program zdravstvenega varstva 
za srednjeročno obdobje, izdelala sistem financiranja zdravstvenega varstva ter 
določila načela za oblikovanje dohodkov zdravstvenih zavodov;« 

Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti. 
Za peto alineo se doda nova alinea, ki se glasi: 
»■— republika se bo zavzela za realizacijo akcijskega programa na področju 

zdravstvenega varstva ter sprejela akcijski program na področju socialnega 
zavarovanja.« 

Sprememba je potrebna zaradi opredelitve nalog republike na področju 
zdravstvenega varstva in socialnega zavarovanja v letu 1967. 

K 6. točki: V drugem odstavku 6. točke se v prvi vrsti med besedi 
»uresničitev« in »popolnega« vstavi besedi »socialnega in«. 

S spremembo se razširja naloge republiških organov tudi na področju so- 
cialnega varstva otrok. 

K 9. točki: V četrti alinei se v drugi vrsti za besedo »tehnologijo« po- 
stavi pika, nadaljnje besedilo tega stavka v drugi in tretji vrsti pa črta. Be- 
sedilo, ki se v peti vrsti začne z besedami »s čimer bodo ...« se do konca stavka 
nadomesti z besedami: »kar bo pripomoglo k reševanju sistemskih vprašanj 
organizacije razikovalne dejavnosti;«' 

Prva sprememba je potrebna zaradi tega, ker je uporaba izsledkov znan- 
stveno-raziskovalnega dela pogoj za vsak razvoj in ne samo za uspešno vklju- 
čevanje v mednarodno delitev dela. Druga sprememba pa je potrebna zato, 
ker od sprejema1 zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti in zakona o Slo- 
venski akademiji znanosti in umetnosti ni mogoče pričakovati rešitev vseh 
sistemskih vprašanj organizacije raziskovalne dejavnosti. 

K 11. točki: Pred zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Posebno skrb bo republika posvečala zemljiški politiki v okviru svoje 

pristojnosti tako, da bo s svojimi predpisi pospeševala racionalno stanovanjsko 
in komunalno graditev.« 

Sprememba je potrebna zaradi poudarka na skrbi republike na racional- 
nem izkoriščanju zemljišča. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico, da se o spremin je valnih 
in dopolnilnih predlogih, ki sta jih odbora sprejela, izjavi naknadno. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
predlaga Gospodarskemu zboru, da sprejme resolucijo o ukrepih gospodarske 
politike v letu 1967 z navedenimi dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Tesovnika. 

St.: 30-31/67 
Ljubljana, 17. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 13. februarja 1967 razpravljal o značilnostih razvoja SR 
Slovenije v letu 1966 in oceni razvojnih možnosti v letu 1967; gradivo je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Hkrati s predloženim gradivom so 
člani odbora obravnavali tudi osnutek resolucije o izvajanju gospodarske po- 
litike v letu 1967. 
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Odbor se je v načelu strinjal z oceno razvoja SR Slovenije v letu 1966 kot 
tudi z izhodišči za razvoj v letošnjem letu, pri čemer so predvsem upoštevane 
naloge republike, kot izhajajo iz srednjeročnega družbenega plana razvoja. 

Odbor se je v obravnavi omejil predvsem na področja vzgojno-izobraževal- 
nega dela ter kulturne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 

Izhajajoč iz ugotovitev in stališč, ki jih je Prosvetno-kulturni zbor obli- 
koval v razpravi o predlogu plana družbenega razvoja SR Slovenije do leta 
1970, je odbor podprl hitrejšo rast sredstev za financiranje vzgoje in izobra- 
ževanja ter kulture in raziskovalnega dela. Pri tem je opozoril, da se je udeležba 
sredstev za področje šolstva v narodnem dohodku znižala v lanskem letu od 
4,7% na 4,3%. S tem v zvezi je nizko povprečje osebnih dohodkov prosvetnih 
delavcev, ki stalno zaostajajo za osebnimi dohodki drugih področij, kar tudi 
vpliva na kvaliteto dela na šolah. Zato so člani odbora menili, da bi področju 
izobraževanja in vzgoje glede na njegov specifični položaj morali v resoluciji 
posvetiti večjo pozornost. 

Odbor je podprl mnenje, naj bi delovne organizacije izboljšale strukturo 
in strokovno usposobljenost svojih kadrov. Zato naj bi republika čimprej 
proučila umestnost uveljavitve predpisa o posebnih pogojih za posamezna de- 
lovna mesta v delovnih organizacijah. 

Za svojo poročevalko na seji Prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil 
podpredsednico odbora Lojzko Gostenčnik-Zmavc. 

Št,: 30-31/67 
Ljubljana, 16. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. 2. 1967 razpravljal o zna- 
čilnostih razvoja v letu 1966 in oceni razvojnih možnosti v letu 1967 na podlagi 
gradiva, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. Nadalje je razpravljal o 
osnutku resolucije o ukrepih gospodarske politike v letu 1967, ki jo je Skupščini 
predložil Zavod SRS za planiranje. 

Pri obravnavi predloženega gradiva se je odbor omejil na področja, ki 
sodijo v delokrog Socialno-zdravstvenega zbora. Odbor je ugotovil, da je raz- 
voj v letu 1966 realistično prikazan, da pa so vzroki za določena gibanja in po- 
jave pomanjkljivo analizirani. Ni točna ugotovitev, da je bila neusklajenost 
med dohodki in izdatki v vseh panogah socialnega zavarovanja posledica pri- 
znavanja pravic in obveznosti ne glede na možnosti materialnega kritja. Taka 
ugotovitev velja le za dolgoročno zavarovanje, ne pa tudi za zdravstveno za- 
varovanje, saj so bile v letu 1966 na tem področju že omejene pravice zavaro- 
vancev (zdravljenje v zdraviliščih, prenos izplačevanja nadomestil za prve tri 
dni v breme delovnih organizacij, povečana udeležba zavarovancev za zdravila, 
negativna lista zdravil). Eden pomembnih razlogov za povečanje izdatkov skla- 
dov zdravstvenega zavarovanja je neustrezna organizacija zdravstvene službe 
ter nezadostna in neracionalna izkoriščenost kapacitet, opreme in kadrov v 
nekaterih zdravstvenih institucijah. 

Najnovejši podatki o gibanju dohodkov in izdatkov skladov socialnega 
zavarovanja kaže, da so ob koncu leta 1966 imeli posamezni skladi naslednje 
dohodke, izdatke oziroma primanjkljaje: 
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— v mio N din 

Sklad Dohodki Izdatki Primani. 

— zdravstveno zavarovanje  771 797 26 
— invalidsko-pokojninsko zavarovanje .... 916 958 42 
— otroški dodatek  168 185 17 

V zvezi z ugotovitvijo, da se je z reorganizacijo komunalnih skupnosti po- 
večala rizična sposobnost skupnosti, je odbor poudaril, da nekatere komunalne 
skupnosti rizično niso dovolj močne ter da bi bilo treba sprejeti ukrepe za for- 
miranje močnejših rizičnih skupnosti. 

V predloženem gradivu ni dobilo ustreznega mesta področje zdravstva in 
socialnega varstva. Večja skrb republike za financiranje socialnega varstva 
se je odrazila le v pogledu borcev, medtem ko je bila intervencija republike na 
širšem področju socialnega varstva le neznatna. Republika bi morala posvetiti 
socialnemu varstvu večjo skrb, ker to področje občutno zaostaja za družbeno- 
gospodarskim razvojem. Reševanje številnih. perečih problemov na tem pod- 
ročju ni mogoče v celoti prepustiti le občinam, delovnim organizacijam in 
občanom: npr. habilitacija otrok in mladine, motenih v telesnem in duševnem 
razvoju, aziliranje težje duševno prizadetih oseb, zdravljenje in aziliranje 
alkoholikov itd. 

Razvojne možnosti in naloge republike na področju zdravstva so po- 
manjkljivo nakazane. Ena od pomembnih nalog na tem področju je reorgani- 
zacija zdravstvene službe, katere izvedba bo zahtevala sprejem ustreznih re- 
publiških ukrepov in aktivno delovanje republiških organov. Republiški organi 
bodo morali aktivno sodelovati pri izvajanju tudi drugih nalog akcijskega 
programa na področju zdravstvenega varstva. 

Ni prav, da je med nalogami komunalnih skupnosti na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja dan poudarek predvsem določitvi udeležbe zavarovancev 
za kritje stroškov zdravstvenega varstva. Ta udeležba je le eden od številnih 
ukrepov za racionalnejšo potrošnjo na tem področju. 

Razumljivo je, da bodo morale komunalne skupnosti pri določitvi stopnje 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje upoštevati spremembe na 
področju socialnega zavarovanja, uveljavljene z zveznimi predpisi, pri tem pa 
ne bi smeli prezreti, da so bile te spremembe že upoštevane pri limitiranju te 
stopnje s strani republike. 

Odbor je pozitivno ocenil dejstvo, da je za leto 1967 v primerjavi s prejš- 
njimi leti mnogo bolj realistično ocenjeno gibanje proizvodnje, produktivnosti, 
zaposlenosti, splošne in osebne potrošnje ter razvojne možnosti posameznih 
panog in služb. 

Ob obravnavi osnutka resolucije o ukrepih gospodarske politike v letu 1967 
je odbor predlagal naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

K 5. točki : Besedilo prve alinee naj se spremeni tako, da se glasi: 
»— republika se bo aktivno vključila v priprave novega sistema zdrav- 

stvenega in invalidsko-pokojninskega zavarovanja;« 
Tretji stavek v drugi alinei naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški zavod za socialno zavarovanje bo izdelal program pokrivanja 

tekočih izdatkov tega sklada za leto 1967 in načrt za pokritje primanjkljajev 
iz preteklih let;« 
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Besedilo peti alinei naj se spremeni tako, da se glasi: 
»— republika bo sprejela zakon o organizaciji zdravstvene službe in zakon 

o zdravstvenem varstvu. Sprejela bo okvirni program zdravstvenega varstva 
za srednjeročno obdobje, izdelala sistem financiranja zdravstvenega varstva ter 
določila načela za oblikovanje dohodkov zdravstvenih zavodov;« 

Dodati je novo, šesto alineo, ki naj se glasi: 
»— republika se bo zavzela za realizacijo akcijskega programa na področju 

zdravstvenega varstva ter sprejela akcijski program na področju socialnega 
zavarovanja.« 

K 6. točki : Doda naj se nov prvi odstavek z besedilom: 
»Republika bo v letu 1967 sprejela akcijski program na področju social- 

nega varstva, s katerim bo podana jasnejša usmeritev razvoja na tem področju, 
ki je doslej zaostajalo.« 

Sedanji 1. in 2. odstavek naj postane 2. in 3. odstavek. 
Doda naj se nov četrti odstavek, ki naj se glasi: 
»Republika bo -sprejela zakon o usposabljanju otrok in mladine, motenih 

v telesnem in duševnem razvoju.« 
Odbor bo naknadno obravnaval predlog resolucije, ki jo bo predložil Iz- 

vršni svet in predložil zboru predlog mnenja k tej resoluciji. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Srečka Rota. 

5t.: 20-31/67 
Ljubljana, 15. 2. 1967 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks 

1. člen 

V zakonu o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 
(Uradni list SRS, št. 36-364/65) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja se 
plačuje po stopnji 2,8 %.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Proračunski dohodki v SR Sloveniji 
Realizacija proračunskih dohodkov v letu 1966 

Ob sprejemanju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks in zakona o republiškem 
proračunu za leto 1966 se je ocenjevalo, da bodo znašali proračunski dohodki 
v SR Sloveniji okoli 1424 milijonov. Po odbitku sredstev za zvezo v višini 
203 milijonov bi ostalo za potrebe republiškega proračuna in občinskih pro- 
računov okoli 1221 milijonov. 
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2e v prvi polovici leta 1966 se je ugotovilo, da zlasti nekateri dohodki pro- 
računov ne pritekajo skladno s predvidevanji. Zato so morale tako republika, 
kakor tudi mnoge občine uskladiti proračunsko potrošnjo s predvideno reali- 
zacijo dohodkov. Večina družbeno-političnih skupnosti j» morala z rebalansi 
uskladiti in znižati proračunsko potrošnjo. Tako znaša ocena proračunskih do- 
hodkov za leto 1966, ki ostanejo v republiki, okoli 1191 milij. ali 97,5 % nasproti 
predvidevanjem za leto 1966. V okviru te ocene odpade na republiški proračun 
okoli 396 milij. ali 96% nasproti letnemu planu, na občine pa odpade 795 milij. 
ali 98 % nasproti letnemu planu za 1966. Med občinami je realizacija prora- 
čunskih dohodkov različna. Tako je 24 občin, ki so presegle proračunske do- 
hodke na plan za leto 1966, medtem ko 38 občin ni doseglo 100 % realizacije 
dohodkov. 

Ocena proračunskih dohodkov za leto 1967 

Izhodišče za oceno dohodkov za leto 1966 temelji na oceni dohodkov za 
leto 1966 in na projekcijah o razvoju in gibanju gospodarstva za leto 1967. 
Najtesnejši vpliv na oblikovanje proračunskih dohodkov je v gibanju neto 
osebnih dohodkov. Gibanje osebnih dohodkov se odraža v prispevku od oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja in pri tistih proračunskih dohodkih, ki so 
posredno ali neposredno odvisni od gibanja kupne moči, kar velja zlasti za 
davek od prometa blaga na drobno. 

Po obstoječih predpisih je prepuščena pravica vodenja davčne politike pre- 
težno občinskim skupščinam. Ta široka pravica pa bi morala imeti za posledico, 
da bi občinske skupščine ob situaciji, kakršna je, posvetile vso skrb iskanju 
proračunskih dohodkov. Možnosti za ustvaritev večjih dohodkov so podane s 
pravilnim obračunavanjem in doslednim plačevanjem prometnega davka, kot 
tudi z obdavčenjem vsega obdavčljivega prometa. V ta namen bi bilo treba 
zaostriti kontrolo tako v družbenem, kot tudi v privatnem sektorju. 

Zakon o prispevkih in davkih občanov daje vse možnosti, da zajamejo 
občinske skupščine vse vire dohodkov zasebnega sektorja. Menimo, da ni prav 
zavestno prepuščati v tem obdobju obrtnikom in drugim izvrševalcem svobod- 
nih poklicev prekomernih dohodkov na račun skupnosti. Pri tem mislimo zlasti 
na zvezni, republiški in občinski prometni davek, ki ga davčni zavezanec po- 
trošniku zaračuna, zato ga nima smisla prepuščati davčnemu zavezancu. Revi- 
dirati bi bilo treba tudi preobširne olajšave in oprostitve, ki so jih odobrile 
nekatere občinske skupščine v zvezi s predpisovanjem prispevkov in davkov 
občanov. Zajeti bi bilo treba dalje z obdavčitvijo slučajnostne dohodke od raz- 
nih Spekulativnih preprodaj premičnin in nepremičnin, ki so zelo pogoste, 
vendar pa nedosledno obdavčene. To velja tudi za opravljanje raznih obrtnih 
dejavnosti, ki ustvarjajo visoke dohodke, nimajo pa za opravljanje take dejav- 
nosti dovoljenja pristojnega organa. 

Delo finančnih organov se ne bi smelo usmerjati le na interno administra- 
tivno delo, temveč zlasti tudi na iskanje virov dohodkov in kontrolo na terenu, 
predvsem tistih virov dohodkov, za katere ne velja avtomatizem pri obračuna- 
vanju in plačevanju, ker bo le tako možno realneje obdavčevati po virih do- 
hodkov in po njihovi višini. 

Pri oceni bruto proračunskih dohodkov je treba upoštevati, da se stopnja 
prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja zvišuje od 10,5% v 



618 Priloge 

letu 1966 na 12,9'%, kar daje v globalu tudi višja proračunska sredstva. Ce- 
lotno povečanje pa gre v korist zveznega proračuna, ker se stopnja prispevka 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za zvezo zvišuje od 2,5 % v letu 
1966 na 4,9 % v letu 1967. Poleg zvišane stopnje na prispevku od osebnega 
dohodka je za zvezni proračun zvišana tudi stopnja za prispevek iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti od 3 % °d KD na 6 % od katastrskega 
dohodka. 

Na osnovi gornjega se ocenjuje, da bodo proračunski dohodki v SR Slo- 
veniji za leto 1967 znašali okoli 1675,7 milijona, kar predstavlja na leto 1966 
povečanje za 21 %. Proračunska sredstva, ki pripadajo na osnovi gornjih in^ 
strumentov za potrebe zveznega proračuna, znašajo okoli 402,6 milijona ali 
indeks 209 na leto 1966. Za republiški proračun in vse občinske proračune bodo 
na razpolago proračunska sredstva v višini okoli 1273 milij. ali indeks na leto 
1966 okoli 106,9. 

K posameznim, važnejšim postavkam proračunskih dohodkov dajemo tele 
obrazložitve: 

1. Ocena prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja: 
Gibanje proizvodnje za leto 1967 ocenjuje Zavod SR Slovenije za plani- 

ranje v višini 7 %, medtem ko znaša za leto 1966 okoli 6 %. Na osnovi gibanja 
osebnih dohodkov v letu 1966 in upoštevaje oceno za gibanje proizvodnje za 
leto 1967 je računati, da bo porast nominalnih osebnih dohodkov za leto 1967 
nasproti letu 1966 največ 10 %, tako da bi znašali neto osebni dohodki za 
leto 1967 okoli 5560 milijonov. 

Za leto 1967 je uzakonjena zbirna stopnja prispevka od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja 12,9%, od tega za zvezni proračun 4,9%, za republike 
in občine pa ostane kakor v letu 1966 stopnja 8 %. Poleg tega je predpisana 
maksimalna stopnja prispevka za socialno zavarovanje 19 %, stopnja prispevka 
za zaposlovanje pa 0,2. Upoštevaje te stopnje in gibanje neto osebnih dohod- 
kov bi znašal prispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja okoli 
1056 milijonov. Glede na to, da se prispevek iz. osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja odvaja tisti družbeni politični skupnosti, kjer ima delavec 
stalno prebivališče oziroma, če zavezanec za prispevek nima stalnega prebi- 
vališča na območju družbeno politične skupnosti, v kateri stalno živi njegova 
ožja družina, se prispevek plačuje družbeno-politični skupnosti, v kateri stalno 
živi njegova ožja družina. Drugi del gornjega določila je uzakonjen šele v 
decembru 1966, iz česar sledi, da se bo v letu 1967 še bolj zaostrilo odvajanje 
prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja v druge republike. Zato 
pri oceni prispevka iz delovnega razmerja upoštevamo odvode v druge re- 
publike v višini 42 milij. ali 4% od celotnega prispevka od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja. 

V letu 1967 pa odpade 2% stopnja prispevka od OD iz delovnega razmerja, 
ki se je odvajala v skupne rezerve gospodarskih organizacij. 

2. Prispevek od kmetijstva za leto 1967 predvidevamo v višini 65 milijonov 
N dinarjev. V primerjavi z oceno vplačil za leto 1966 v višini 60 milij. N. dinar- 
jev predstavlja to 8 % povišanje. Vzporedno s tem pa je upoštevati, da. je za 
leto 1967 na novo uveden še 1 % vodni prispevek. Glede na kritično finančno 
stanje skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki izkazujejo zaradi po- 
rasta obsega in cen zdravstvenih storitev iz meseca v mesec večje primanjkljaje, 
je računati tudi na zvišanje, teh dajatev, predvsem na račun uvedbe prispevka 
za kritje deficita preteklega obdobja. V opisani situaciji torej s prispevkom 
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od kmetijstva ne bi bilo možno v večji meri zajemati dohodkov kmetovalcev, 
doseženih na račun višjih cen kmetijskih proizvodov. Pojav, da se davščine od 
kmetijstva umikajo na račun vse večjega porasta obveznosti za zdravstveno 
zavarovanje, je iz leta v leto občutnejši. 

Tako je prispevek od kmetijstva opadel po letih: 1964 indeks 100, 1965 
— 83, 1966 — 81, nasprotno pa je prispevek za zdravstveno zavarovanje po- 
rastel od 100 v letu 1964 na 149 v letu 1965 in na 227 v letu 1966. Pripomniti 
je tudi, da odstotek izterjave odmerjenih davščin ni zadovoljiv, saj bo ob za- 
ključku leta ostalo preko 10 % neizterjanih davščin, dočim samo v preteklih 
letih beležili ugodnejšo izterjavo (1961 — 93 %, 1962 — 92 %, 1963 — 93 %, 
1964 — 94 %, 1965 — 88 %). Tudi ta pojav v določeni meri vpliva na možni 
obseg obveznosti. 

3. Prispevek od obrtnih dejavnosti za leto 1967 predvidevamo v višini 
48 milijonov N dinarjev. Povečanje v letu 1967 proti končni realizaciji leta 1966 
bo znašalo okrog 9 %. 

Pripominjamo, da vpliva sedanja davčna politika do obrtnikov in gostišč 
na porast njihovega števila, povečuje pa se tudi število obrtnih storitev, ki jih 
opravljajo občanom zaposleni delavci v svojem prostem času. 

Menimo, da bi morale občinske skupščine izkoristiti vse možnosti, ki jih 
daje zakon o prispevkih in davkih občanov ter zajeti z obdavčitvijo temeljiteje 
in dosledneje vse obdavčljive dohodke kot so npr. dohodki od prodaje raznih 
stvari in zemljišč ter realnejše ugotavljati prispevne in davčne osnove, zlasti 
pri zasebnih obrtnikih, kar bi bilo tudi v skladu z gospodarsko reformo. 

4. Predvidena prispevka od intelektualnih storitev in od avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav se povečujeta v skladu s povečanjem osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja. 

5. Pri predvidevanju višine prispevka iz skupnega dohodka občanov smo 
upoštevali dejstvo, da se plačuje prispevek, če presega čisti dohodek posamez- 
nega zavezanca iz vseh virov 20 000 N dinarjev. Ta prispevek se bo v letu 1967 
odmerjal in plačeval namreč od dohodkov doseženih v letu 1966. 

V bodoče se bodo štele v osnovo za odmero prispevka iz skupnega dohodka 
občanov tudi pokojnine. Ker pa velja ta določba šele od 1. 1. 1967, zato po- 
kojnin v letošnjem letu še ne bo možno zajeti v osnovo in ne bodo vplivale 
na povečanje prispevka iz skupnega dohodka občanov. 

6. Udeležba na zveznem prometnem davku je predvidena v višini 180,8 
milij. zaradi ocenjenega porasta blagovnega prometa in zaradi zvišanih stopenj 
zveznega prometnega davka za 0,5 do 2 % ter zaradi povečanja prometnega 
davka od pogonskih goriv. 

7. Občinski kot tudi republiški davek od prometa blaga na drobno se 
povečujeta z indeksom 107, torej nekoliko manj kot se povečujejo osebni do- 
hodki iz delovnega razmerja. Razlog za taka predvidevanja je v spremenjeni 
strukturi osebne potrošnje, zaradi povečanja stanarin in uvedbe participacije 
pri zdravstvenih storitvah. 

8. Indeks porasta pri prometnem davku od alkoholnih pijač se bo nasproti 
realizaciji 1966 močneje povečal pri tistih občinskih skupščinah, ki so doslej 
predpisovale davčne stopnje od količine alkoholnih pijač, namesto od doseže- 
nega prometa. 

9. Prometni davek od plačil za storitve se povečuje nasproti letu 1966 za 
okrog 10 %. 
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Menimo, da bi bila dolžnost občinskih skupščin, da bi poskrbele za pra- 
vilno in dosledno obračunavanje in vplačevanje vseh prometnih davkov, saj 
je davčni zavezanec prometnega davka le inkasant davka za proračune ter si ga 
ne bi smel prisvajati, kajti prevali ga na potrošnika. 

10. Ostali dohodki, med katere spadajo davek na dohodke od stavb, davek 
na dediščine in darila, davek na orodje, davek na tujo delovno silo, denarne 
kazni ter dohodki uradov in ustanov ter drugi dohodki so za leto 1967 pred- 
videni v glavnem v skladu z realizacijo v letu 1966. Presežka dohodkov po 
proračunu za leto 1966 ne bilansiramo, ker bi sicer morali upoštevati tudi ne- 
pokrite obveze iz leta 1966. 

11. Sprememba zakona o uvedbi in stopnjah republi- 
ških prispevkov, davkov in taks 

Glede na nakazane možnosti oblikovanja proračunskih dohodkov bodo v 
SR Sloveniji v letu 1967 na razpolago naslednja sredstva: 

— v milijonih din 
Plan Ocena Plan 
1966 1966 1967 3:2 3:1 
12 3 

Skupaj vsa proračunska sred- 
stva   1424,1 1383,1 1675,7 121,0 117,0 

Sredstva za zvezo: 4,9% pri- 
spevek iz OD in 6% od KD 203,1 192,3 402,6 209,0 198,0 

Ostane za proračunsko potroš- 
njo republike in občin . . . 1221,0 1190,8 1273,1 106,9 104,3 

2e ob uveljavitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks, kakor tudi s spremembo tega zakona se je uveljavila težnja, 
da se povečuje delež občinskih proračunov v skupnih proračuskih dohodkih 
Slovenije. Tako je znašala udeležba republiškega proračuna v planu za leto 
1965 okoli 35,7 %, po rebalansu 1965 okoli 34,4 %, po planu za leto 1966 okoli 
33,6 %, po ocenjeni realizaciji za leto 1966 pa okoli 33,3 %. Republika je s pre- 
mikom napravila napor, ki naj bi olajšal občinskim skupščinam reševanje 
nekaterih osnovnih problemov. 

Z dosedanjimi prizadevanji za povečanje deleža občin v letu 1967 ne bo 
mogoče nadaljevati, ker preidejo na republiški proračun nove pristojnosti 
oziroma plačila obvez: 

1. Iz zveznega proračuna je preneseno financiranje službe državne var- 
nosti in mejne službe. Zveza je republiki sicer zagotovila sredstva v višini 
21,1 milij. kar predstavlja 98 % potrošnje v letu 1966. To pa ne zadostuje za 
ureditev in uskladitev financiranja zlasti mejne službe. Zato bo morala re- 
publika dodatno zagotoviti za te namene 1,7 milij. N din. 

2. Iz zveznega proračuna in iz zveznega sklada za znanstveno razisko- 
valno delo se delno prenaša na republike financiranje nuklearnih in geoloških 
raziskav. Na našo republiko odpade 6,5 milij. N din, vendar bo iz sredstev re- 
publiškega proračuna dodeljenih le 5,5 milij. 

3. Ze s 1. septembrom 1966 je zveza ukinila regres za prevoze dijakov in 
študentov na železnici. Republika je v ta namen v letu 1966 zagotovila iz pro- 
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računa 2 milij. N din. Ker bo treba v letu 1967 zagotoviti sredstva za vse leto, 
se ta obveznost povečuje na 3 milij. N din. 

4. Republika bo morala plačati del stroškov JAT za vzdrževanje redne 
proge Ljubljana—Beograd. V ta namen bo potrebno zagotoviti ca. 0,6 milij. 

5. Republika je v letu 1966 zagotovila v proračunu le del obveznosti za 
leto 1965 do sklada invalidsko pokojninskega zavarovanja za beneficirane po- 
kojnine borcev NOV v višini 13 milij. Neurejene pa so ostale obveznosti za 
leto 1965 v višini 11 milij. N din. Skupaj znašajo torej obveznosti iz preteklih 
let 36 milij. Te obveznosti bodo plačane iz sredstev 1,5% dodatnega promet- 
nega davka od prodaje blaga na drobno. 

Zaradi izredno kritične finančne situacije v skladu invalidsko pokojnin- 
skega zavarovanja mora SR Slovenija v letu 1967 preiti na tekoče plačevanje 
obveznosti do tega sklada. Zato je v predlogu republiškega proračuna pred- 
vidno 28 milij. N din, kar je za 15 milij. več, kot v letu 1966. 

Poleg tega pa zagotavlja republika še posebna sredstva za kritje razlik 
osebnih dohodkov zaposlenih borcev NOV in sredstva za kritje stroškov zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov borcev v višini 9,1 milij. 

6. V republiškem poračunu za leto 1966 niso bile pokrite obveze za ne- 
gospodarske investicije iz leta 1965, obveznost plačila dodatnega prispevka za 
invalidsko pokojninsko zavarovanje za beneficiran delovni staž delavcev služb 
za notranje zadeve. Vse te obveznosti znašajo za leto 1967 okoli 11,8 milij. 

Večina navedenih nalog oziroma obveznosti je takega značaja, da bi jih 
po svoji vsebini morale plačevati občine, ali pa so posebnega pomena za celotno 
republiko Slovenijo, zato je nujno, da se sredstva za te namene zagotovijo. 

V republiškem proračunu se predvidevajo tudi splošna dopolnilna sredstva 
občinam. V letu 1967 se zmanjšujejo dopolnilna sredstva v globalu, s tem pa 
tudi v številu občin, ki naj bi prejemale dopolnilna sredstva. 

Spričo prevzemanja novih nalog na republiko, bo možno zagotoviti sred- 
stva le z naslednjimi instrumenti in vrstami dohodkov: 

Znesek 
  milij. 

2,8% stopnja za prispevek iz osebnega dohodka  220,1 
2,0% prometni davek od prometa blaga na drobno 54,5 

20,0% udeležba na zveznem prometnem davku 180,8 
9,0% prispevek od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav .... 3,0 

Sodne takse — gotovinski del 28,1 
Ostali dohodki 11,5 
Skupaj    498,0 

V letu 1966 je republiški proračun bil udeležen na prav istih dohodkih, 
kakor se predlagajo za leto 1967. Razlika je le v tem, da se stopnja za pri- 
spevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja zniža od 3% veljavnih v 
letu 1966 na 2,8 % za leto 1967. Znižanje stopnje prav na tem dohodku je od- 
ločujoče, ker gre za najpomembnejši proračunski dohodek in za dohodek e. 
najbolj enakomerno disperzijo. Glede na navedeno je v zakonu o spremembah 
in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks potrebno spremeniti le člen, s katerim se določa stopnja za republiški 
prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja in sicer od sedanjih 
3 % na 2,8 %. 
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V okviru navedenih republiških stopenj in s tako formiranimi proračun- 
skimi dohodki bi se kril republiški proračun s 445,0 milij., za dopolnilna sred- 
stva občinam pa bi ostalo na razpolago 53,0 milij. 

Tako bi občine v letu 1967 razpolagale z okoli 828 milij. V teh sredstvih 
pa niso zajeta prenesena sredstva iz leta 1966 niti ne prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča, s čimer se global za proračune občin povečuje. 

Ob oceni proračunskih dohodkov, kakršna se predvideva za leto 1967, je 
računati, da bodo vse družbeno-politične skupnosti lahko v okviru takih planov 
redno izvrševale svoje proračune in ne bo potrebno med letom zaradi nerealne 
ocene zniževati predvidene proračunske potrošnje, k čemur so morale pri- 
stopati doslej. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 9. februarja 1967 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisija 
je ugotovila, da se s predlaganim zakonom spreminja obstoječi zakon o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks v toliko, da se znižuje 
stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja. 
Zakonski predlog pri tem, v skladu z novim sistemom financiranja družbeno- 
političnih skupnosti ter s tem povezanim sistemom določanja prispevkov in 
davkov, izhaja iz samostojnosti republike glede odločanja o stopnjah prispev- 
kov in davkov, ki so po zveznem zakonu njen dohodek. K zakonskemu pred- 
logu je z novo določitvijo stopnje republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
od delovnega razmerja upoštevana tudi omejitev, ki je dana v zveznem zakonu 
o najvišji meji, do katere smejo republike in občine določiti stopnje prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja (Ur. 1. SFRJ, št. 52/66). Po zakon- 
skem predlogu se stopnja republiškega prispevka v skupno dovoljenem obsegu 
8 % znižuje v korist stopnje občinskega prispevka iz osebnega dohodka od 
delovnega razmerja. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala, 
da se spremeni naslov zakona, in sicer tako, da se besedilo »o spremembah in 
dopolnitvah« nadomesti z besedilom »o spremembi«. 

Sprememba naslova je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi sklad- 
nosti z vsebino zakonskega predloga, s katerim se predlaga le ena sprememba 
obstoječega zakona in nobenih dopolnitev. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je s predlagano 
spremembo strinjal in je tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 422-10/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — po- 
ročilo z dne 9. 2. 1967, št. 422-10/67. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ je na seji dne 9. februarja 1967 
obravnaval in sklepal o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da predlagani zakon o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks temelji na realni oceni pro- 
računskih dohodkov. Republika je vseskozi težila za povečanjem deleža občin- 
skih proračunov v skupnih proračunskih dohodkih Slovenije. Tudi predlagani 
zakon povečuje delež občinskih dohodkov. S takim prizadevanjem pa v enem 
tempu verjetno ne bo mogoče nadaljevati, ker preidejo na republiški proračun 
nove obveznosti, kot posledica prenosa pristojnosti. Zveza je namreč prenesla 
v republiški proračun financiranja službe državne varnosti in mejne službe, 
za kar je sicer zagotovila sredstva do višine 98 %, toda to ne zadostuje, ker 
je prav v teh službah potrebna modernizacija in uskladitev osebnih dohodkov 
te kategorije delavcev, ki zaostajajo za višino osebnih dohodkov, ki jih preje- 
majo delavci ostalih služb za notranje zadeve. Tudi financiranje nuklearnih 
in geoloških raziskav je preneseno na republiko. Republika bo morala za te 
namene iz svojega proračuna dodeliti 5,5 milijona novih dinarjev, glede na 
celotne potrebe, ki odpadejo na republiko 6,5 milijona novih dinarjev, pa je to 
le delno kritje. Prav tako je prešla na republiški proračun obveznost plačevanja 
regresa za prevoz dijakov in študentov na železnici itd. 

Ob analizi instrumentov in vrst dohodkov je odbor ugotovil, da bo repu- 
bliški proračun udeležen prav na istih dohodkih, kot so bili v letu 1966, le 
stopnja za. prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja bo znižana 
iz 3 % na 2,8 % v letu 1967. Ob tem je odbor opozoril na neenakomernost dotoka 
sredstev iz prometnega davka od prometa blaga na drobno, zlasti za avtomobile 
in kmetijsko mehanizacijo. Nekatere občine so obdavčile avtomobile le z 1 %, 
čeprav imajo možnost, da obdavčijo do 4 %. Podobno je s kmetijsko mehaniza- 
cijo, kjer je možna obdavčitev od 2—6 %. Odbor je bil mnenja, da naj repu- 
bliški sekretariat za finance prouči možnost, da republika predpiše enoten 
davek od prometa blaga-na drobno, katerega naj bi pobirala tudi republika, 
v določenem odstotku pa bi ga nato odstopala občinam. S tem bi se doseglo 
enotno obdavčenje, zajelo znatna sredstva in preprečilo razne mahinacije, ki se 
sedaj dogajajo, tako da se fakture izstavljajo v tistih občinah, kjer je sprejeta 
najnižja stopnja. 

Po tej razpravi se je odbor s predlogom zakona v načelu strinjal ter ga 
nato obravnaval in tudi sprejel v podrobnostih. 

Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Evgena Goljo. 

St.: 422-10/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 



624 Priloge 

PREDLOG ZAKONA 

0 uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno v letu 1967 

1 ' 1. člen 
Sredstva iz 1,5% dodatnega davka od prometa blaga na drobno se v letu 

1967 uporabijo: 
a) za kreditiranje neporavnanih obveznosti proračuna SR Slovenije po 

odločitvah, sprejetih do konca leta 1966 — v znesku 38 milijonov novih 
dinarjev; 

b) ža udeležbo republike pri financiranju graditve kliničnega centra v Ljub- 
ljani — v znesku 9 milijonov novih dinarjev. 

2. člen 
Za nadaljevanje del pri izdelavi regionalnega prostorskega plana in za 

projektiranje novih cestnih odsekov lahko najameta v letu 1967 kredit pri 
poslovni banki SR Slovenija do zneska 1 milijon novih dinarjev za izdelavo 
regionalnega prostorskega plana in cestni sklad SR Slovenije do zneska 4 mili- 
jonov novih dinarjev za projektiranje novih cestnih odsekov. 

Kredita iz prejšnjega odstavka se bosta vračala iz morebitnega presežka 
sredstev 1,5-odstotnega dodatnega prometnega davka, ki bi preostala v letu 1957 
po kritju obveznosti iz prejšnjega člena, oziroma iz dotoka sredstev tega davka 
v letu 1968. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 

uporablja pa se od 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Globalna usmeritev sredstev iz 1,5-odstotnega dodatnega prometnega 
davka bo določena s posebnim zakonom za celotno razdobje 1967 do 1970. 
Zato se po tem zakonskem predlogu usmerjajo v okviru take globalne delitve 
sredstva iz tega davka samo za leto 1967, ko bodo — zmanjšana za 2-odstotno 
obvezno rezervo (ki se po osnovnem zakonu oblikuje vsako leto) —< znašala 
okoli 47 milijonov N dinarjev. 

2. V skladu z delitvijo po predlogu zakona o uvedbi dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka v letih 1967 do 
1970 predlagamo, da se iz sredstev tega davka poravnajo obveznosti republi- 
škega proračuna v celoti že v letu 1967, in to v znesku 38 milijonov N dinarjev. 
Taka usmeritev sredstev je v skladu s predlogom družbenega plana razvoja 
SR Slovenije v letih 1966 do 1970, kjer je predvideno, da se najprej zagotovijo 
sredstva za poravnavanje že obstoječih obveznosti. 

S predlagano usmeritvijo sredstev za poravnanje obveznosti republiškega 
proračuna, ki izhajajo iz odločitev, sprejetih do konca leta 1966, bi zadostili 
temle obveznostim: 

— v milijonih N dinarjev 

— obveznosti republike za beneficirane pokojnine 
borcev NOV za leto 1965 in 1966   36,0 

— del obveznosti republike iz leta 1965 pri fininciranju 
graditve objektov za visokošolske zavode 2,0 
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SR Slovenija je v letu 1965 sprejela zakone o ureditvi materialnega polo- 
žaja borcev NOV (zagotovitev določene višine osebnih dohodkov zaposlenih 
borcev NOV, poravnanje razlike v pokojninah borcev NOV in razširjeno zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov-borcev NOV). Na podlagi sprejetih zakonov so 
nastale za republiški proračun nove obveznosti, čeprav za te obveznosti v pro- 
računu niso bila zagotovljena sredstva. Ob sprejemanju zakonov se je računalo, 
da bodo znašale vse obveznosti za ureditev materialnega položaja borcev NOV 
okoli 9 milijonov N dinarjev. Po dejanskem obračunu, ki je bil sestavljen po 
sprejetju zakona (v avgustu 1965), so bile ugotovljene skupne obveznosti za 
leto 1965 v višini okoli 28 milijonov N dinarjev. Z znižanimi proračunskimi 
dohodki zaradi ukrepov, uveljavljenih z gospodarsko reformo, so se ob rebalansu 
proračuna za leto 1965 zagotovila sredstva le za delno plačilo razlik v osebnih 
dohodkih zaposlenih borcev NOV in za poravnanje stroškov razširjenega zava<- 
rovanja kmetov-borcev NOV v višini 4,3 milijona N dinarjev, tako da je ostalo 
za plačilo obveznosti do sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja iz naslova 
razlik v pokojninah borcev NOV nepokritih 23,7 milijona N dinarjev. 

V proračunu za leto 1966 so bila za obveznosti iz leta 1965 zagotovljena 
sredstva le v višini 13 milijonov N dinarjev, nepokrito pa je ostalo 10,7 milijona 
N dinarjev. Poleg tega je ostala neporavnana celotna obveznost republike iz 
tega naslova za leto 1966 v višini 25,3 milijona N dinarjev. 

Iz investicij na področju visokega in višjega šolstva so ostale iz leta 1965 
še neplačane obveznosti v višini 4,4 milijona N dinarjev. Del teh obveznosti 
v višini 2 milijona N dinarjev naj bi se plačal iz sredstev 1,5-odstotnega dodat- 
nega prometnega davka, preostalih 2,4 milijona N dinarjev pa bi se plačalo iz 
sredstev republiškega proračuna. 

Neplačane obveznosti republiškega proračuna povzročajo motnje v gospo- 
darstvu. Zato je sanacija proračuna nujna in v skladu s tem tudi upravičena 
delna uporaba sredstev iz dodatnega prometnega davka za te namene. Taka 
usmeritev je tudi v skladu s politiko uporabe teh sredstev, nakazano v zveznem 
družbenem planu za obdobje 1966—1970. 

3. Sredstva v višini 9 milijonov N dinarjev bi se v letu 1967 uporabila kot 
udeležba republike pri financiranju graditve kliničnega centra v Ljubljani. 
Taka obveznost republike v letu 1967 do kliničnega centra izhaja iz predloga 
odloka o financiranju tega objekta. V skladu s predlogom zakona o uvedbi in 
uporabi dodatnega prometnega davka bodo ta sredstva dodeljena do višine 60 % 
kot posojilo, preostalih 40 % Pa kot dotacija. 

4. Da bi zagotovili pravočasen začetek projektiranja novih cestnih odsekov 
ter nadaljnje delo pri prostorskem regionalnem planiranju, bi morali za te 
namene zagotoviti sredstva že v začetku leta 1967. Zato predlagamo, da bi 
republika oziroma cestni sklad SR Slovenije najela pri poslovnih bankah 
kratkoročna kredita do zneska 1 milijona N dinarjev za financiranje študij na 
področju regionalnega prostorskega planiranja oziroma do zneska 4 milijonov 
N dinarjev za projektiranje novih cestnih odsekov. Potrebe po navedenih sred- 
stvih so podrobneje obrazložene v priloženih finančnih programih. Kredita, 
najeta za navedene namene, bi se vračala iz morebitnega presežka sredstev 
1,5-odstotnega dodatnega prometnega davka, ki bi preostala po kritju obvez- 
nosti iz 1. člena tega zakona, oziroma iz dotoka sredstev tega davka v letu 1968. 

O najetju kredita naj bi odločila Skupščina SR Slovenije s posebnim 
sklepom. 

40 
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5. Predlagana delitve sredstev iz dodatnega prometnega davka za leto 1967 
je v skladu z razmerji, ki naj bi jih v delitvi teh sredstev realizirali v letih 
1967 do 1970. Glede na konkretne potrebe v tem letu se sicer zagotavljajo sred- 
stva le za poravnanje obveznosti republiškega proračuna in za financiranje 
graditve kliničnega centra ter delno za študije in raziskave in za projektiranje 
novih cestnih odsekov. Vendar obseg teh sredstev ne presega z globalno raz- 
delitvijo predvidenih sredstev za te namene. V razdelitvi za leto 1968 in naprej 
pa bo mogoče zagotoviti sredstva tudi za druge namene, predvidene v predlogu 
zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi 
sredstev iz tega davka. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. januarja 1967 obravnavala predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega 
davka od prometa blaga na drobno v letu 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom 
za leto 1967 konkretizira uporaba sredstev iz dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno, ki je bil z republiškim zakonom (Ur. 1. SRS, št. 42-213/66) 
uveden za obdobje od 1. januarja 1967 do 31. decembra 1970. Predlagana raz- 
delitev sredstev v letu 1967 je po mnenju komisije v skladu z nameni uporabe 
sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno, ki so navedeni v 
3. členu citiranega zakona. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala redakcijsko spremembo be- 
sedila prvega odstavka 2. člena zakonskega predloga, ki se spremeni tako, da 
se v tretji vrsti za besedo »banki« postavi dvopičje, zatem pa sledi besedilo: 

»a) SR Slovenija do zneska 1 milijon dinarjev za izdelavo regionalnega 
prostorskega plana, 

b) cestni sklad SR Slovenije do zneska 4 milijonov dinarjev za projekti- 
ranje novih cestnih odsekov.« 

Sprememba je potrebna zaradi jasnosti določbe. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 

tako postala sestavni del zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 421-10/67 
Ljubljana, 16. 1. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora —- poro- 
čilo z dne 19. 1. 1967, št. 421-10/67. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potošnje OPZ — poročilo z dne 17. 1. 1967, 
št. 421-10/67. 
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PREDLOG ZAKONA 
o dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno 

1. člen 

V 1. členu zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno 
(Uradni list SRS, št. 36-365/65) se dodasta dva nova odstavka, ki se glasita: 

»Kaj se šteje za promet proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, 
se presoja po določbah 1., 2., 4. in 6. točke prvega odstavka 2. člena zakona 
o tarifi zveznega prometnega davka (Uradni list SFRJ, št. 33-562/65, št. 57-942/65, 
št. 4-39/66, št. 28-329/66 in št. 52-611/66). 

Za promet proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, se šteje tudi 
prodaja proizvodov, ki jih neposredno občanom in civilnim pravnim osebam 
na debelo prodajajo proizvajalne, trgovske in druge delovne organizacije, če ne 
gre za prodajo reprodukcijskega materiala zasebnim obrtnikom za proizvodno 
dejavnost.« 

2. člen 

Za 1. členom se doda nov 2. člen, ki se glasi: 
»Republiški davek od prometa blaga na drobno se plačuje tudi na motorna 

vozila, ki jih uvozijo občani in civilne pravne osebe. Davek plača uvoznik 
(občan oziroma civilna pravna oseba) za finance pristojnemu upravnemu organu 
občine, v kateri je sedež oziroma stalno prebivališče uvoznika, in sicer v 15 dneh 
po uvozu. Motorno vozilo je mogoče registrirati šele, ko je za registracijo pri- 
stojnemu organu predložen dokaz o plačilu prometnega davka po tem členu.« 

3. člen 
Sedanji 2. člen postane 3. člen. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS.« 

OBRAZLOŽITEV 

V 1. členu zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno je 
določeno, da se republiški davek od prometa blaga na drobno plačuje od vsega 
prometa proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, razen za proizvode, 
za katere je s temeljnim zakonom o prometnem davku določeno, da se ne pla- 
čuje republiški davek od prometa blaga na drobno, in razen od prometa alko- 
holnih pijač v trgovini in gostinstvu. 

Ker temeljni zakon o prometnem davku nima preciznih določb o tem, kaj 
se šteje za promet proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, marveč je 
natančneje določeno v zakonu o tarifi zveznega prometnega davka, je potrebno 
dopolniti 1. člen republiškega zakona s tem, da se pri določitvi pojma prometa 
proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, sklicuje republiški zakon na 
določe 2. člena zakona o tarifi zveznega prometnega davka. Dopolnitev 1. člena 
republiškega zakona je potrebna tudi zaradi spremembe in dopolnitve 2. člena 
zakona o tarifi zveznega prometnega davka (Uradni list SFRJ, št. 33/65, 52/66), 
po kateri se šteje za promet blaga tudi prodaja iz komisijskih trgovin in pro- 
dajaln ter prodaja blaga na licitaciji. 

40» 
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Pri sklicevanju na 2. člen zakona o tarifi zveznega prometnega davka je 
izpuščena 3. in 5. točka. Namesto 3. točke je dodan nov, 3. odstavek k 1. členu 
republiškega zakona, ker so pri prodaji proizvodov, ki jih na debelo prodajajo 
proizvajalne, trgovske in druge delovne organizacije, dolžni plačati republiški 
davek od prometa blaga na drobno le občani in civilne pravne osebe, ne pa tudi 
družbene pravne osebe. Republiškega prometnega davka tudi ne plačujejo 
zasebni obrtniki, če za način, kot velja za promet blaga na debelo, kupujejo 
reprodukcijski material za proizvodno dejavnost. 

Nov 2. člen se predlaga glede na dopolnitev 22. člena temeljnega zakona 
o prometnem davku (Uradni list SFRJ, št. 14/65, 52/66), s katero se določa, da 
se sme republiški in občinski davek od prometa blaga na drobno pri uvozu 
vpeljati samo v primerih, za katere je tako predpisano v zveznem zakonu. Z do- 
polnitvijo temeljnega zakona o prometnem davku je določeno, da se republiški 
in občinski davek od prometa blaga na drobno smeta vpeljati na motorna vozila, 
ki jih uvozijo občani in civilno pravne osebe. S tem je republiki dana možnost, 
da predpiše republiški davek od prometa blaga na drobno tudi na motorna 
vozila, ki jih uvozijo občani in civilne pravne osebe. Davek plača uvoznik (občan 
oziroma civilno pravna oseba) za finance pristojnemu upravnemu organu občine, 
v kateri je sedež oziroma stalno prebivališče uvoznika, in sicer v 15 dneh po 
uvozu. Motorno vozilo je mogoče registrirati šele, ko je za registracijo pristoj- 
nemu organu predložen dokaz o plačilu republiškega davka od prometa blaga 
na drobno. 

Predvideva se, da bo v letu 1967 iz tega naslova zbranih okoli 1 200 000 
N dinarjev, ker se po grobih ocenah računa, da bo registriranih na območju 
SR Slovenije okoli 3000 uvoženih motornih vozil. 

POROČILA 

■ Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja 1967 obravnavala predlog zakona o dopolnitvah zakona o republi- 
škem davku od prometa blaga na drobno, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. Ugotovila je, da 
se z dopolnitvijo prvega člena obstoječega zakona o republiškem davku od 
prometa blaga na drobno v skladu z zakonom o tarifi zveznega prometnega 
davka precizira in dopolnjuje dosedanja določba republiškega zakona o tem, 
kaj se šteje za promet proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, pri 
čemer so upoštevane tudi spremembe, ki so nastale zaradi spremembe in dopol- 
nitve 2. člena zakona o tarifi zveznega prometnega davka (Uradni list SFRJ, 
št. 52/66). 

Po ugotovitvah komisije je republiški davek od prometa blaga na drobno . 
za motorna vozila, ki jih uvozijo občani in civilne pravne osebe, v zakonskem 
predlogu uveden skladno z določbo 6. člena zakona o spremembah in dopol- 
nitvah temeljnega zakona o prometnem davku (Uradni list SFRJ, št. 52/66). 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je predstavnik Izvršb 
nega sveta dopolnil naslednje določbe zakonskega predloga, in sicer: 

1. člen : Na koncu besedila 1. odstavka se dopolni citat objav v Uradnem 
listu SFRJ tako, da se za številko 28-329/66 beseda »in« nadomesti z vejico, za 
številko 52-611/66 pa se dostavi še besedilo: »in št. 5-41/67«. 
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V Uradnem listu SFRJ št. 5/67 je bil objavljen zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o tarifi zveznega prometnega davka, ki ob sestavljanju 
zakonskega predloga še ni mogel biti upoštevan. 

Za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi: 
»Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da 

določi in izda prečiščeno besedilo zakona o republiškem davku od prometa 
blaga na drobno.« 

Z dopolnitvami, ki jih vsebuje zakonski predlog, se obstoječi zakon o 
republiškem davku od prometa blaga na drobno toliko spreminja, da je po 
menju predstavnika Izvršnega sveta potrebno izdati prečiščeno besedilo zakona. 

Komisija se je s predlaganimi dopolnitvami strinjala, sama pa ni pred- 
lagala sprememb in dopolnitev. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi dopolnitvami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 421-7/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poro- 
čilo z dne 9. 2. 1967, št. 421-7/67. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-poli- 
tičnih skupnosti in proračunske potrošnje — poročilo z dne 9. 2. 1967, 
št. 421-7/67. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah zakona o prispevkih in davkih občanov 

1. člen 

V zakonu o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 37-209/64) 
se v 7. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Iz dohodka, ki ga dosežejo z osebnim delom in v drugih primerih, ki so 
določeni v zveznem zakonu, plačujejo občani prispevek«. 

2. člen 

Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se glasi: 
»Ne štejejo se za osebni dohodek, od katerega se plačuje prispevek po 

tem zakonu: 
1. prejemki iz naslova odlikovanja in narodnega priznanja; 
2. dodatek za borce; 
3. prejemki po predpisih o pravicah vojnih in mirovnih vojaških invalidov; 
4. prejmki po predpisih o pravicah imetnikov Partizanskega spominskega 

znaka 1941; 
5. socialne pomoči, ki jih izplačujejo družbeno-politične skupnosti.« 

3. člen 

V prvem odstavku 12. člena se za besedami: »z osebnim delom« postavi 
vejica in dodajo besede: »kot tudi drugi dohodki, iz katerih se plačuje prispevek 
po tem zakonu.« 
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Za četrtim odstavkom tega člena se doda peti odstavek, ki se glasi: 
»Letne osnove za obračunavanje prispevkov in davkov se zaokrožijo na 

celih 10 novih dinarjev tako, da se zneski do 5 novih dinarjev zaokrožijo na- 
vzdol, zneski nad 5 novih dinarjev pa navzgor.« 

4. člen 

V 24. členu se drugi, tretji in četrti odstavek nadomestijo z naslednjima 
dvema odstavkoma: 

»Ce zavezanec za prispevek po odbitku nima stalnega prebivališča na ob- 
močju družbeno-politične skupnosti, v kateri stalno živi njegova ožja družina, 
se prispevek po odbitku plačuje družbeno-politični skupnosti, v kateri stalno 
živi njegova ožja družina. 

Z■ ožjo družino zavezanca so mišljeni člani gospodinjstva, ki jih je zave- 
zanec po zakonu dolžan preživljati.« 

5. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»-Prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gosodarskih dejavnosti, prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega 
opravljanja intelektualnih storitev in davek na dohodek, dosežen z uporabo 
dopolnilnega dela drugih, odmerja in pobira upravni organ občine, v kateri 
ima zavezanec poslovni sedež. Ce zavezanec med letom spremeni poslovni sedež, 
odmeri in pobere prispevek in davek pristojni upravni organ vsake občine, 
v kateri je imel zavezanec med letom poslovni sedež. 

Prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, prispevek iz skup- 
nega dohodka občanov, davek na dohodke od premoženja in premoženjskih 
pravic in davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih 
v kmetijstvu, odmerja in pobira pristojni upravni organ občine, v kateri ima 
zavezanec stalno prebivališče, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Davek na dohodke od stavb, davek na dediščine in darila in davek na 
kmetijske proizvajalne priprave in na samorodno trto odmerja in pobira pri- 
stojni upravni organ občine, v kateri je premoženje. 

Pri odmeri prispevkov oziroma davkov po tem členu se uporabljajo stopnje 
družbeno-političnih skupnosti, ki veljajo v občini, v kateri se prispevek oziroma 
davek odmerja. 

Za zavezance, ki nimajo stalnega poslovnega sedeža, odmerja in pobira 
prispevke oziroma davke pristojni upravni organ občine, v kateri ima zavezanec 
stalno prebivališče.« 

„ 6. člen 26. člen se crta. 

7. člen 

Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»-Poslovne knjige morajo voditi: 
1. zavezanci prispevka od obrtnih dejavnosti (64. in 76. člen), ki se jim 

odmerja prispevek po dejanskem osebnem dohodku, če so v preteklem letu 
imeli več kot 200 000 N din celotnega dohodka. 

2. zavezanci prispevka od intelektualnih storitev, če so v preteklem letu 
imeli več kot 25 000 N din čistega dohodka.« 
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8. člen 

V 33. člen. se doda za tretjim odstavkom nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na tretji odstavek tega člena se od zavezancev, ki zapadlih 

prispevkov oziroma davkov ne plačajo v enem letu od dneva izteka leta, 
v katerem bi jih bili morali plačati, ti prispevki oziroma davki lahko prisilno 
izterjajo tudi iz premoženja, s katerim opravljajo dejavnost; pogoj pa je, da 
je bila v teh dveh letih brez uspeha poskušana prisilna izterjava.« 

9. člen 

41. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osebni dohodek, iz katerega se plačuje prispevek iz osebnega dohodka 

iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: prispevek od delovnega raz- 
merja) so, če ni v zveznem zakonu drugače določeno, vsi denarni prejemki iz 
delovnega razmerja v smislu temeljnega zakona o delovnih razmerjih, razen 
denarnih prejemkov, ki pomenijo povračilo dejanskih stroškov. 

Za osebni dohodek se šteje tudi dohodek, ki ga dobivajo člani predstav- 
niških teles za svoje delo pri predstavniških organih ali pri družbenih in drugih 
organizacijah, in dohodek, ki ga dobivajo člani zadrug za delo pri zadrugi. 

Kateri denarni prejemki pomenijo povračilo dejanskih stroškov v smislu 
prvega odstavka tega člena, se presoja po zveznih predpisih.« 

10. člen 
V prvem odstavku 43. člena se 3. točka črta. 

11. člen 
V 5. točki 44. člena se za besedami: »s praktičnim poukom« postavi vejica 

in doda beseda: »vajenci«. 
8. točka se črta, sedanja 9. točka postane 8. točka. 
Na koncu sedanje 9. točke oziroma nove 8. točke se pika nadomesti z ve- 

jico in nato doda pet novih točk, ki se glasijo: 
»9. iz prejemkov, ki jih dobijo delavci kot pomoč zaradi uničenja ali po- 

škodovanja premoženja kot posledice elementarnih nesreč in drugih izrednih 
dogodkov, 

10. iz prejemkov, ki jih dobi kot pomoč družina umrlega delavca, 
11. iz prejemkov študentov in dijakov na rednem šolanju — za delo v štu- 

dentskih in dijaških organizacijah, 
12. iz nagrad, ki jih dobivajo obsojenci za delo v kazenskih poboljševalnih 

zavodih, 
13. iz prejemkov, ki jih dobivajo mladoletniki za delo v vzgojnih poboljše- 

valnih domovih.« 
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Če so mesečni osebni dohodki delavcev po pogodbi iz 4. točke prvega od- 

stavka tega člena v povprečju manjši od povprečnih mesečnih osebnih dohodkov 
delavcev zadevne delovne organizacije v letu pred tem letom, v katerem se 
plačuje prispevek, se prispevek obračuna in plača v znesku, ki ustreza povpreč- 
nemu mesečnemu osebnemu dohodku delavcev delovne organizacije.« 
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12. člen 

Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevek od kmetijstva, ki odpade na osebni dohodek iz gozda, se ne 

obračunava po katastrskem dohodku, temveč od osnove, ki jo predstavlja vred- 
nost lesa določenega za posek v letu, za katerega se prispevek odmerja (1. in 
4. točka prvega odstavka 42. člena zakona o gozdovih, Uradni list SRS, št. 
30-309/65). Osnovo za odmero določi finančni organ glede na količino lesa iti 
povprečno ceno lesa na panju ugotovljeno na območju gozdne organizacije, ki 
gospodari z gozdom, v preteklem letu, po vrstah lesa in vrednostnih razredih. 
Gozdne organizacije morajo predložiti finančnim organom do 15. februarja 
v letu, za katero se prispevki odmerjajo, sezname vseh, ki jim je bil odobren 
posek lesa za to leto, po količini, vrstah lesa in vrednostnih razredih, za 
naknadno odobren posek pa v roku 15 dni po izdaji dovoljenja.« 

13. člen 

49. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinska skupščina lahko predpiše različne stopnje občinskega prispevka 

od kmetijstva za posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne kata- 
strske občine.« 

14. člen 

50. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevek od kmetijstva se odmerja in plačuje v občini, v kateri ima 

zavezanec stalno prebivališče. 
Ce zavezanec nima zemljišča v občini, v kateri ima stalno prebivališče, 

odmerja in pobira prispevek od kmetijstva pristojni organ občine, v kateri je 
zemljišče.« 

15. člen 

V 58. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: 
»V najmanjši osebni dohodek se vštevajo dohodki zavezanca in vseh članov 
gospodinjstva, od katerih se odmerjajo prispevki oziroma davki po letnih 
osnovah ter dohodki iz delovnega razmerja, od pokojnin in invalidnin.« 

V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zavezancem 
se odmerjeni prispevek od kmetijstva ustrezno zniža, če so imeli v letu, za katero 
je bil prispevek odmerjen, večje izdatke za zdravljenje ali za pogreb družinskih 
članov.« 

16. člen 

V prvem odstavku 59. člena se za besedama: »delovni organizaciji« dodajo 
besede: »za čas daljši od treh let«. 

V drugem odstavku se za besedami: »v zakup občanu«, dodajo besede: 
»plačuje zakupodajalec od dohodka od zemljišča, ki je dano v zakup delovni 
organizaciji za čas od treh let v izkoriščanje za kmetijsko proizvodnjo« besedi: 
»plačuje zakupodajalec« pa črtata. 

17. člen 

62. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevka od kmetijstva so oproščeni lastniki zemljišč, katerih skupni 

letni katastrski dohodke ne presega 200 N din. 
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Občinske skupščine lahko predpišejo oprostitev prispevka od kmetijstva 
za zavezance, katerih skupni letni katastrski dohodek znaša med 200 do 
500 N din, in za zavezance iz takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, eko- 
nomski in prometni pogoji še posebno slabi, če skupni letni katastrski dohodek 
teh zavezancev od negozdnih površin ne presega 2000 N din. 

Oprostitve prispevka iz tega člena se ne nanašajo na osebni dohodek iz 
gozda in ne vplivajo na pridobivanje materialnih pravic, ki so vezane na višino 
dohodka oziroma prispevka, če ni v zveznem zakonu drugače določeno.« 

18. člen 

65. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevek od obrtnih dejavnosti plačujejo tudi osebe, ki imajo od izkori- 

ščanja zemljišč v druge nekmetijske namene (kopanje peska, gramoza in kamna, 
žganje opeke, apna, oglja ipd.) več kot 2000 N din letno čistega dohodka.« 

19. člen 
67. člen se črta. 

20. člen 

V 70. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Občinska skupščina lahko določi, da se ob določenih pogojih tudi za po- 

samezne druge gospodarske dejavnosti občanov prispevek plačuje po pavšalni 
letni osnovi.« 

21. člen 

V 71. členu se prvi odstavek nadomesti z dvema novima odstavkoma, ki 
se glasita: 

»Pavšalna letna osnova se določi za eno leto naprej tako, da sme dosegati 
največji letni znesek osebnega dohodka, ki ga doseže iz delovnega razmerja 
delavec določene gospodarske organizacije, ki opravlja enako dejavnost v občini, 
v kateri ima zavezanec poslovni sedež, ali v sosedni občini. 

Če v občinah iz prvega odstavka tega člena ni gospodarske oganizacije, ki 
bi opravljala tako dejavnost, sme pavšalna letna osnova dosegati največji letni 
osebni dohodek, ki ga imajo iz delovnega razmerja delavci gospodarske organi- 
zacije, ki opravlja podobno ali drugačno dejavnost.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
Dosedanji četrti odstavek se črta. 

22. člen 

73. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje prispevka od obrtnih dejavnosti na pavšalne letne osnove smejo 

dosegati največ seštevek stopenj zveznega, republiškega in občinskega pri- 
spevka iz delovnega razmerja in prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja.« 

23. člen 

74. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevek od obrtnih dejavnosti se določi v pavšalnem letnem znesku 

vnaprej zavezancem, ki opravljajo obrtne ali druge gospodarske dejavnosti 
v manjšem obsegu, priložnostno ali brez stalnega poslovnega mesta, zlasti vaškim 
obrtnikom in gostilničarjem, ki se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, obrtno ali 
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drugo gospodarsko dejavnost pa opravljajo le vzporedno ali občasno, osebam, 
ki se ukvarjajo z obrtnimi storitvami za neposrednega naročnika kot s postran- 
skim poklicem in osebam, ki opravljajo storitve pretežno s svojo fizično silo. 

Način določanja letnega zneka prispevka ter osnove in merila, po katerih 
se ta določa za posamezne zavezance, predpiše občinska skupščina. 

Prispevek od obrtnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku za zavezance, 
ki imajo osebni dohodek ob obrtne dejavnosti brez stalnega poslovnega mesta, 
določa upravni organ občine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče; njej 
ta prispevek tudi pripada. 

Glede zmanjšanja pavšalnega letnega zneska prispevka zaradi nepredvi- 
dene prekinitve dela se smiselno uporabljajo določbe 72. člena tega zakona.« 

24. člen 

Za drugim odstavkom 75. člena se doda naslednji odstavek, ki se glasi: 
»Stopnje prispevka iz prvega odstavka tega člena so proporcionalne in so 

lahko različne za posamezne vire dohodkov.« 
V tretjem odstavku, ki postane četrti, se 7. točka črta. 
Doda se nov, peti odstavek, ki se glasi: 
»Kot dohodki od postranskih kmetijskih dejavnosti, ki niso obseženi v ka- 

tastrskem dohodku, se štejejo samo dohodki od prevozništva in od tovorjenja 
lesa in drugega materiala z delovno živino. Med te dohodke se ne štejejo 
dohodki, ki jih imajo lastniki gozdov s spravilom lesa iz lastnega gozda.« 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 

25. člen 

V 76. členu se drugi odstavek črta. , 

26. člen 

Za 81. členom se doda nov, 81. a člen, ki se glasi: 
»Osnova za prispevek iz osebnega dohodka od obrtnih in drugih gospo- 

darskih dejavnosti ali letni znesek prispevka sta lahko določena v pismenem 
sporazumu med občino in zavezancem za prispevek za eno ali več let, neodvisno 
od določb 70., 71., 74. in 76. člena tega zakona; način, pogoje in merila za tako 
določitev predpiše občinska skupščina. 

Pri sporazumni določitvi letnega zneska prispevkov iz prvega odstavka 
tega člena mora biti posebej določen znesek prispevka vsake družbeno-politične 
skupnosti, ki ga je vpeljala. 

Letni zneski prispevkov iz drugega odstavka tega člena morajo biti na- 
sproti skupnemu znesku v enakem razmerju, kot so stopnje prispevka posamez- 
nih družbeno-političnih skupnosti nasproti seštevku stopenj vseh družbeno- 
političnih skupnosti.« 

27. člen 

V 87. členu se tretji odstavek črta. 

28. člen 

88. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stopnje prispevka od intelektualnih storitev smejo dosegati največ seštevek 

stopenj zveznega, republiškega in občinskega prispevka iz delovnega razmerja 
in prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja.« 
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29. člen 

Za 88. členom se doda nov 88. a člen, ki se glasi: 
Prispevek od intelektualnih storitev v odstotku od vsakega posameznega 

kosmatega dohodka (prispevek po odbitku) plačujejo občani, ki opravljajo 
državnim organom ter delovnim in drugim organizacijam priložnostne storitve, 
če ti dohodki ne izvirajo iz delovnega razmerja, od avtorskih pravic ali od 
opravljanja intelektualnih storitev zavezancev, ki plačujejo prispevek od letne 
osnove ali v pavšalnem letnem znesku. 

Stopnje prispevka iz prvega odstavka tega člena so proporcionalne in so 
lahko različne za posamezne vire dohodkov.« 

30. člen 

89. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezancem tega prispevka, ki zaradi zmanjšane delovne sposobnosti, 

zaradi odsotnosti ali prenehanja dela za več kot tri mesece v letu ali zato, ker 
ne opravljajo storitev poln delovni čas, ne morejo doseči osebnega dohodka 
delavca zaposlenega v delovni organizaciji ali pri državnem organu (87. člen), 
določi za odmero prispevka pristojni organ osnovo prispevka v višini dejanskih 
doseženih dohodkov, ali pa določi prispevek v pavšalnem znesku. 

Glede zmanjšanja prispevnih osnov zaradi nepredvidene prekinitve dela 
se smiselno uporabljajo določbe 72. člena tega zakona.« 

31. člen 

Za 89. členom se doda nov, 89. a člen, ki se glasi: 
»Osnova za prispevek od intelektualnih storitev ali letni znesek prispevka 

sta lahko določena v pismenem sporazumu med občino in zavezancem za pri- 
spevek, neodvisno od določb 86. in 89. člena tega zakona; način, pogoje in 
merila za. tako določitev predpiše občinska skupščina. 

Pri sporazumni določitvi letnega zneska prispevka iz prvega odstavka tega 
člena mora biti posebej določen prispevek vsake družbeno-politične skupnosti, 
ki ga je vpeljala. 

Letni zneski prispevkov iz drugega odstavka tega člena morajo biti na- 
sproti skupnemu znesku v enakem razmerju, kot so stopnje prispevka posa- 
meznih družbeno-političnih skupnosti nasproti seštevku stopenj vseh družbeno- 
političnih skupnosti.« 

32. člen 

Za 98. členom se doda nov, 98. a člen, ki ,se glasi: 
»Stopnje prispevka od avtorskih pravic so proporcionalne in smejo dosegati 

največ seštevek stopenj zveznega, republiškega in občinskega prispevka iz 
delovnega razmerja in prispevka za izobraževanje, ki se plačuje iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja.« 

33. člen 
V 99. členu se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi: 
»•Prispevka od avtorskih pravic ne plačujejo avtorji:«. • 
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34. člen 

V 101. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanec za prispevek iz skupnega dohodka občanov je oseba, ki ima 

stalno prebivališče v Jugoslaviji ter jugoslovanski državljan, ki doseže doho- 
dek z osebnim delom pri jugoslovanskem diplomatskem oziroma konzularnem 
predstavništvu ali pri organizaciji v tujini, če njegov skupni čisti dohodek, ki 
ga doseže v posameznem koledarskem letu iz vseh virov, presega določeni 
znesek.« 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»V skupen čisti dohodek iz drugega odstavka tega člena se vštevajo tudi 

prejemki iz naslova pokojnine.« 

35. člen 

108. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnova za davek od stavb je enoletni znesek stanarine oziroma najem- 

nine, prejet v letu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za stroške vzdrže- 
vanja in upravljanja in za enoletno amortizacijo stavbe, stanovanja oziroma 
poslovnega prostora. 

Če uporablja stavbo lastnik ali uživalec ali je stavba nezasedena, je davčna 
osnova enoletni znesek stanarinske oziroma najemninske vrednosti, zmanjšane 
za stroške vzdrževanja in upravljanja in za enoletno amortizacijo stavbe, stano- 
vanja oziroma poslovnega prostora. 

Višino stroškov vzdrževanja in upravljanja stavb ter amortizacijo določi 
občinska skupščina v odstotku od stanarine ali najemnine oziroma od stanarin- 
ske ah najemninske vrednosti. 

Davek od stavb se ne plačuje, če se stavba iz objektivnih razlogov ne more 
uporabljati oziroma oddajati v najem.« 

36. člen 

V prvem odstavku 109. člena se za besedami: »za uporabo hiše« pika na- 
domesti z vejico in dodajo besede: »za stanovanjske hiše, za katere ni pred- 
pisano dovoljenje za graditev, pa od prvega dneva naslednjega meseca po tem, 
ko se začne hiša uporabljati.« 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»Pri hišah oziroma stanovanjih iz prvega in drugega odstavka tega člena, 

od katerih ima zavezanec dohodke, ki presegajo najvišjo stanarino, predpisano 
z odlokom občinske skupščine v smislu zakona o stanovanjskih razmerjih, če 
ni takega odloka, pa stanarino, ki je v zadevni občini običajna za podobne 
hiše oziroma stanovanja, plačuje zavezanec davek od razlike med dogovorjeno 
in predpisano oziroma običajno najvišjo stanarino, ki se plačuje za podobne 
hiše oziroma podobna stanovanja.« 

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, da se glasi: 
»Za hiše, ki se smejo zidati ah popravljati samo z dovoljenjem pristojnega 

organa, velja oprostitev iz prvega in drugega odstavka tega člena le, če je 
lastnik hiše oziroma stanovanja dobil tako dovoljenje.« 

37. člen 

V 111. členu se besede: »ali od drugih premoženjskih pravic« nadomestijo 
z besedami: »ali od drugega premoženja in premoženjskih pravic«. 
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38. člen 

V 121. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Ce gre pri dedovanju ali darilu za družinsko stanovanjsko hišo oziroma 

stanovanje ali kmetijska gospodarska poslopja, ne plača dedič oziroma obdar- 
jenec, ki je z zapustnikom oziroma darovalcem v drugem dednem redu, 
davka na dediščino in darila za eno stanovanje oziroma za kmetijska gospodar- 
ska poslopja, če je ob zapustnikovi smrti oziroma ob sprejemu darila živel z 
zapustnikom oziroma stanovalcem v skupnem gospodinjstvu.« 

39. člen 

Prvi odstavek 127. člena se nadomesti s tremi novimi odstavki, ki se glasijo: 
»Občani, ki imajo določene velike mehanične priprave za kmetijsko in 

gozdarsko proizvodnjo ali imajo samorodno trto, plačujejo davek na kmetijske 
proizvajalne priprave oziroma na samorodno trto. 

Za velike mehanične priprave se štejejo težki traktorji (nad 35 KS), bul- 
dožerji, kombajni, bagri, velike mlatilnice (s kapaciteto nad 1500 kg na uro) 
in strojne žage za lesno predelavo. 

Višino,davka za posamezne proizvajalne priprave in samorodno trto pred- 
piše občinska skupščina z odlokom.« 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

40. člen 

Za 130. členom se doda nov 130. a člen, ki se glasi: 
»Zavezancem za davek na tujo delovno silo, ki se jim osnova za prispevek 

ali letni znesek prispevka iz osebnega dohodka določita s pismenim sporazu- 
mom (81. a in 89. a člen), sta lahko v takem sporazumu določena tudi osnova 
ali letni znesek davka na tujo delovno silo.« 

41. člen 

V 131. členu se besede »in tisti čas, ko jih je delodajalec po izučitvi dolžan 
obdržati kot delavce« črtajo. 

42. člen 

V 134. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»Krajevni samoprispevek se lahko predpiše, če je za to glasovala večina 

vseh vpisanih volivcev iz tistega območja, za katero naj bi se krajevni samo- 
prispevek uvedel .« 

43. člen 

V 139. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi: 
»4. način odmere in pobiranja samoprispevka.« 

44. člen 

V 156. členu se doda za četrtim odstavkom nov, peti odstavek, ki se glasi: 

»V roku iz četrtega odstavka tega člena pošlje pristojni občinski upravni 
organ zavezancu, ki se mu prispevek oziroma davek odmerja po pismenem 
sporazumu, odločbe o odmeri prispevka oziroma davka.« 
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45. člen 

V 166. členu se besede: »Občinski upravni organ, ki je odmeril prispevek 
oziroma davek« nadomestijo z besedami: »Upravni organ, ki je izdel odločbo, 
s katero je bil končan postopek za odmero prispevka oziroma davka,«. 

46. člen 

V drugem odstavku 169. člena se beseda: »odločitve« nadomesti s besedo 
»odločbe«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»Zoper odločbo, ki jo izda svet o ugovoru iz prvega odstavka tega člena, 

ni-pritožbe.« 
47. člen 

V 173. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevke iz delovnega razmerja, prispevek od avtorskih pravic ter pri- 

spevek od obrtnih dejavnosti in prispevek od intelektualnih storitev, ki se pla- 
čujejo od vsakega posameznega dohodka posebej, obračunava in pobira izpla- 
čevalec takih osebnih oziroma drugih dohodkov (prispevek po odbitku)«. 

48. člen 

V 174. členu se za besedo: »Izplačevalec« dodajo besede: »osebnega do- 
hodka, iz katerega se plačuje prispevek«. 

49. člen 

199. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Občan, ki odtuji ali pridobi nepremično premoženje, mora ob overitvi 

pogodbe o prenosu takega premoženja pri pristojnem organu predložiti dokaz, 
da je plačal zapadli prispevek oziroma davek. 

Brez dokaza, da je plačan zapadli prispevek oziroma davek, pristojni organ 
ne sme overiti pogodbe o prenosu nepremičnine.« 

50. člen 

Za 207. členom se doda nov, 207. a člen, ki se glasi: 
»Začasne olajšave glede plačevanja prispevka od kmetijstva za zemljišča, 

dana v zakup državnim organom ter delovnim in drugim orgnizacijam pred 
1. januarjem 1965, se priznavajo po predpisih, ki so veljali do 1. januarja 1965 
in sicer za ves čas, za katerega je bila sklenjena zakupna pogodba. 

Začasne olajšave v plačevanju prispevka od kmetijstva za zemljišča, dana 
v zakup delovni organizaciji v izkoriščanje za kmetijsko proizvodnjo po 1. ja- 
nuarju 1965, toda pred 1. januarjem 1967, se priznavajo po določbah tega za- 
kona, ki so veljale do 1. januarja 1967, in sicer za ves čas, za katerega je bila 
sklenjena zakupna pogodba.« 

51. člen 

Ne glede na 17. člen zakona o prispevkih in davkih občanov se lahko določi 
prispevek oziroma davek za leto 1967 po predpisih o osnovah in stopnjah, ki 
jih izdajo družbeno-politične skupnosti do 28. februarja 1967. 
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Iz osebnih dohodkov, iz katerih se plačuje prispevek ob izplačilu (prispevki 
po odbitku), se bo pred začetkom uporabe predpisov iz prvega odstavka tega 
člena plačeval prispevek po stopnjah, ki so veljale na dan 1. januarja 1967. 

Roki za odmero prispevkov in davkov iz 156. člena zakona o prispevkih in 
davkih občanov, ki bodo odmerjeni v letu 1967, se podaljšajo za 30 dni. 

52. člen 

Določbe 26. in 31. člena tega zakona bodo veljale tudi za zavezance, ki 
jim bodo prispevki za leto 1966 odmerjeni v letu 1967. 

53. člen 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da 
določi in izda prečiščeno besedilo zakona o prispevkih in davkih občanov. 

54. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški zakon o prispevkih in davkih občanov, ki se je pričel uporab- 
ljati 1. januarja 1965, je republiški dopolnilni zakon k zveznemu temeljnemu 
zakonu o prispevkih in davkih občanov. Republiški zakon je poleg republiških 
določb sprejel v tekst zakona tudi celotni tekst zveznega zakona razen določb 
v zvezi z odmero in pobiranjem obveznosti tujim državljanom in kazenskih 
sankcij, z namenom, da bi se pri praktični uporabi zakona lahko posluževalo 
le republiškega zakona, ki vsebuje poleg republiških tudi zvezne norme. 

Ze pri sedanji dvoletni uporabi tega zakona so se pokazale potrebe po 
spremembah nekaterih določb republiškega in tudi zveznega temeljnega zakona. 
Temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov je zvezna skupščina spremenila 
s sprejemom zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, ki je bil objavljen v 52. številki zveznega Urad- 
nega lista SFRJ za leto 1966. 

Glavne spremembe temeljnega zakona so naslednje: 
— natančneje je določen pojem stalnega prebivališča zavezancev zaradi 

pravilnega odvajanja prispevkov družbeno-političnim skupnostim, pristojnim 
po stalnem prebivališču delavca; 

— spremeni se pristojnost za odmero prispevkov od kmetijstva tako, da 
se prispevek odmerja v občini, kjer zavezanec živi in da le-tej občini prispevek 
tudi pripada; 

— davčna olajšava za zemljišča, dana v zakup delovni organizaciji za kme- 
tijsko proizvodnjo, se prizna le, če se zemljišče da v zakup za več kot tri leta; 

— republike lahko predpisujejo različne najvišje zneske katastrskega do- 
hodka po posameznih občinah oziroma območjih, do katerih so zavezanci opro- 
ščeni prispevka od kmetijstva; 

— stopnje republiškega prispevka od kmetijstva se lahko določijo različno 
po različnih območjih; 
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— omogoča se pogodbeno določanje prispevnih osnov oziroma zneskov 
prispevkov med odmernimi organi in zavezanci prispevka od obrtnih dejav- 
nosti in prispevka od intelektualnih storitev; 

— zavezancem, ki opravljajo obrtne storitve, se sme določiti pavšalna 
osnova do najvišjega osebnega dohodka delavca ustrezne delovne orgnizacije 
(dosedaj: do povprečnega); 

— stopnje prispevka od avtorskih pravic ne smejo biti višje kot stopnje 
iz delovnega razmerja; 

—• tudi od novih hiš lahko občina uvede plačevanje davka od stavb in to 
samo od tistega dela najemnine, ki presega običajno najemnino; 

— z republiškim zakonom se mora določiti število volivcev, ki na zborih 
volivcev sklenejo uvedbo krajevnega samoprispevka; 

— v osnovo za prispevek iz skupnega dohodka občanov se štejejo tudi 
pokojnine. 

Vse določbe temeljnega zakona, ki so bile povzete v republiškem zakonu, 
se sedaj v spremenjeni obliki vnašajo v predlog republiškega zakona. 

V predloženi predlog zakona so vnesene tudi nekatere spremembe, s kate- 
rimi se republiški zakon usklajuje s temeljnim zakonom. 

Obrazložitev k posameznim členom: 
1. člen je zvezna določba. Po dosedanjem 7. členu so se prispevki pla- 

čevali od dohodkov doseženih z osebnim delom. Ker se pa po določbah temelj- 
nega zakona plačujejo prispevki tudi od raznih nagrad,, ki niso vedno rezultat 
osebnega dela, so se dodale besede »kakor tudi v drugih primerih, določbenih 
z zveznim zakonom«. 

2. člen je zvezna določba. V novem 7. a členu se naštevajo dohodki, na 
katere ni mogoče uvesti nobenih prispevkov. 

3. člen. Prvi odstavek je zvezna določba. Nov peti odstavek (republiška 
določba), s katerim se odmernim organom dovoljuje zaokrožanje davčnih osnov, 
bo poenostavil delo odmernih organov, ki bodo pri odmeri lahko uporabljali 
izdelane lestvice. Pri nezaokroženih osnovah je moral odmerni organ pri vsaki 
posamezni odmeri s posebno računsko operacijo izračunati višino prispevka 
oziroma davka. Odmerni organi so že v dosedanji praksi zaokrožali osnove, 
vendar neenotno. 

4. člen je zvezna določba. Po dosedanjem besedilu temeljnega zakona 
so se prispevki po odbitku plačevali družbeno-političnim skupnostim, na katerih 
območju je imel zavezanec stalno prebivališče. Pod stalnim prebivališčem je bil 
mišljen kraj, kjer je zavezanec stalno živel. Če je nastal dvom, se je štel za 
stalno prebivališče zavezanca kraj, v katerem je stalno živela njegova ožja dru- 
žina. Zaradi tako nejasnega besedila zakona so bili stalni spori med občinami 
glede pripadnosti prispevkov. Republiški sekretariat za finance je predlagal 
spremembo temeljnega zakona v tem smislu, da bi se za stalno prebivališče 
vedno štel kraj na območju občine, pri kateri je zavezanec vpisan v evidenco 
stalnega prebivališča. Zvezni izvršni svet je v svoji predlog sprejel tako bese- 
dilo, z amandmajem v zvezni skupščini pa je bila ta določba spremenjena tako, 
kot je formulirana v tem času. 

5. člen je zvezna določba. Z novo določbo se razen preciznejše formula- 
cije spreminja dosedanje besedilo v toliko, da se prispevek od kmetijstva od- 
merja in pobira v občini, v kateri ima zavezanec prebivališče in ne več v občini, 
kjer leži zemljišče. Ta sprememba se utemeljuje z dosedanjimi težavami pri od- 
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meri in izterjavi prispevkov po organih občine, v kateri zavezanec ni imel 
prebivališča. 

6. čl e n je zvezna določba. Določbe brisanega člena so bile sprejete v novo 
formulacijo 25. člena in se je zato 26. člen črtal. 

7. č 1 e n je republiška določba. Temeljni zakon (26. člen) določa, da se z 
republiškim zakonom lahko naloži, da morajo zavezanci voditi poslovne knjige. 
Republiški zakon je v 27. členu določil, kateri zavezanci morajo voditi poslovne 
knjige za določitev dohodkovnega zneska, katerega prekoračitev šele zavezuje 
zavezance k vodenju poslovnih knjig, pa je pooblastil občine. Ker so bile s 
temeljnim zakonom za tako urejanje pooblaščene le republike, prenos pooblar 
stila na občine ni bil v skladu s temeljnim zakonom. S predlagano spremembo 
27. člena se z republiškim zakonom dokončno določa, kdo je dolžan voditi po- 
slovne knjige. Ker prekoračuje znesek 200 000 N din letnega celotnega dohodka 
le manjše število večjih proizvodnih obrtnikov, večina zavezancev od obrtne 
dejavnosti še vedno ne bo dolžna voditi knjig. Pa tudi ti večji obrtniki se bodo 
lahko izognili vodenju knjig, če bodo z odmernim organom pogodbeno določili 
prispevno osnovo. Znesek 200 000 N din je tudi dosedaj večina občin predpisala 
kot pogoj za vodenje knjig. 

Za zavezance prispevka od intelektualnih storitev se kot pogoj za vodenje 
knjig določa 25 000 N din doseženega letnega čistega dohodka, ki ga bodo pre- 
koračili le redki zavezanci prispevka od intelektualnih storitev, tako da bodo 
le izjemni primeri zavezancev, ki bodo dolžni voditi knjige. 

8. člen je zvezna določba. Po dosedanjih predpisih se s prisilno izterjavo 
prispevkov in davkov ni smelo spraviti v negotovost preživljanje davčnega za- 
vezanca in oseb, ki jih je ta dolžan preživljati. Na ta način v praksi ni bilo. 
mogoče zarubiti proizvajalnih priprav zavezanca in jih prodati za davčni ali 
prispevni dolg. To določo so izrabljali nekateri zavezanci, ki- zaradi te zaščite 
sploh niso plačali nobenih davčnih obveznosti. Po spremenjenem temeljnem 
zakonu se bo po dveletni brezuspešni izterjavi lahko seglo tudi na proizvajalne 
naprave, čeprav bi se s tem onemogočilo nadaljnje poslovanje zavezanca. Ta 
določba je uvedena zato, ker se smejo po zakonu o stečaju proizvajalna sredstva 
zarubiti le v primeru, če zavezanec več kot eno leto ni plačal prispevka ali 
davka. Uvajanje stečajev pri zasebnih obrtnikih se pri nas ni prakticiralo in niti 
ne bi bil tak postopek priporočljiv. 

9. č 1 e n je zvezna določba. Zaradi nejasnosti, kateri prejemki se štejejo 
za dohodke od delovnega razmerja, je z dopolnitvijo pojasnjeno, da so to de- 
narni prejemki iz delovnega razmerja po temeljnem zakonu o delovnih raz- 
merjih. S tem je izključen vsak dvom glede vrste prejemkov, od katerih se 
plačujejo prispevki iz delovnega razmerja. 

10. člen je republiška določba, s katero se na podlagi pooblastila v te- 
meljnem zakonu določajo kategorije dohodkov, od katerih se plačujejo pri- 
spevki pavšalnih osnov. Po republiškem zakonu so po pavšalnih osnovah pla- 
čevali prispevke odvetniški pripravniki, gospodinjske pomočnice, hišniki v sta- 
novanjskih hišah, delavci pri krajevnih skupnostih, poklicni ribiči in lovci in 
delavci v domovih planinskih društev. S črtanjem tretje točke odpadejo hišniki 
v stanovanjskih hišah, kar je utemeljeno s prehodom na ekonomske najem- 
nine in s tem, da stanovanjske hiše sedaj upravljajo podjetja za gospodarjenje 
s stanovanjskimi hišami. S tem se tudi hišnike upravičeno izenačuje z ostalimi 
delavci stanovanjskih podjetij. 
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11. člen je zvezna določba, ki je bila spremenjena zaradi uskladitve z 
drugimi zveznimi predpisi. Z dodanimi točkami se razširja oprostitev plače- 
vanja prispevka od delovnega razmerja še na nadaljnje kategorije prejemkov 
in to iz socialnih in drugih širših družbenih razlogov. Ti prejemki tudi ne 
izvirajo iz delovnega razmerja. 

12. člen je republiška določba. Dosedanje pooblastilo v temeljnem za- 
konu, po katerem se z republiškim zakonom lahko določi, da se prispevek od 
kmetijstva od gozdnih površin, ki pripada republiki in občini, lahko odmerja, 
tudi od kake druge osnove in ne od katastrskega dohodka, je s spremembo te- 
meljnega zakona razširjeno tako, da velja isto tudi za zvezni pripadajoči pri- 
spevek od gozdov. Zaradi uskladitve s spremembo temeljnega zakona je bilo 
treba preformulirati tudi 48. člen republiškega zbora. Po dosedanji določbi 
tega člena je vrednost posekanega lesa in s tem prispevno osnovo določala 
občina z odlokom. S predlagano spremembo bo tudi osnovo (vrednost lesa), do- 
ločal finančni organ po cenah lesa na panju, ki jih plačuje gozdna organizacija, 
ki gospodari z gozdom. Tak način določanja prispevne osnove je v skladu z 
zakonom o gozdovih, ki je izročil gospodarjenje z zasebnimi gozdovi gozdnim 
organizacijam ih tedaj dohodek od gozda ni več odvisen od lastnika gozda, 
temveč od organizacije, ki gospodari z gozdom. Ta dohodek je ugotovljiv in 
zato ni več potrebe, da bi občinska skupščina določala ceno lesa na panju, 
ker jo lahko ugotovi upravni organ na podlagi podatkov gozdne organizacije,- 
ki gospodari z gozdom. Temeljni zakon o prispevkih in davkih je s tem določil, 
da so dohodki od zasebnih gozdov, čeprav gospodari z njimi gozdna organi- 
zacija, dohodki od kmetijstva in so zavezani prispevkom od kmetijstva. 

Na podlagi predlagane določbe se bodo obdavčevali tako dohodki od lesa, 
ki bo oddan gozdni organizaciji, kakor tudi od vrednosti lesa, ki ga • lastnik 
porabi zase. Ker se računa, da bo tako določena osnova prispevka od gozdnih 
površin v povprečju znatno višja kot katastrski dohodek, je zveza določila 
stopnjo 2 % na dohodek od gozda, kot nadomestilo za dosedanji 6 % zvezni pri- 
spevek od katastrskega dohodka. 

13. člen je republiška določba usklajena s temeljnim zakonom. Po do- 
sedanjem besedilu 49. člena zakona so občinske skupščine lahko predpisovale 
za posamezne proizvodne okoliše nižje stopnje prispevka od kmetijstva, kot 
znaša enotna stopnja, predpisana za vso občino. Na podlagi te določbe so občine 
razdelile svoj teritorij na proizvodne okoliše in za vsak okoliš določile različno 
stopnjo prispevka od kmetijstva. Četrti proizvodni okoliš pa je bil po republi- 
škem zakonu oproščen prispevka od kmetijstva od katastrskega dohodka. Pri 
tem se občine niso ozirale na meje katastrskih občin, čeprav je 64. člen temelj- 
nega zakona izrecno določal, da smejo občine le za posamezne katastrske občine 
predpisovati nižje stopnje. Novi 64. člen temeljnega zakona določa, da se z 
republiškim zakonom lahko pooblastijo občine, da smejo predpisati različne 
stopnje prispevka od kmetijstva za posamezne grupe katastrskih občin ah za 
posamezne katastrske občine. Republiški sekretariat za finance je večkrat pred- 
lagal zveznim organom, da bi se še nadalje lahko predpisovale različne stopnje 
po okoliših. Ta predlog pa ni bil sprejet, kar je razvidno iz določil temeljnega 
zakona. Pri taki situaciji je bilo nujno uskladiti republiški zakon s temeljnim in 
iz njega črtati vse določbe o okoliših. To bo seveda imelo za posledico, da bodo 
morale občine na novo določiti stopnje, ki bodo lahko različne le po posameznih 
katastrskih občinah ali po grupah katastrskih občin. S tem se bo nekoliko spre- 
menilo vodenje dosedanje občinske davčne politike do kmetov. Upoštevanje 
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mej katastrskih občin pri diferenciaciji stopenj občinskega prispevka v novih 
pogojih, ko se večina prispevkov že predpisuje v enotnem odstotku na kata- 
strski dohodek, ni več toliko problematična, kot je bilo ob uvedbi okolišev. V 
letu 1967 bo namreč v enotnem odstotku od katastrskega dohodka odmerjeno 
6% zveznega prispevka od kmetijstva, 1% vodnega prispevka in 16% pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje, torej skupno 23%. Občinski prispevek pa 
znaša v povprečju 19 %. Razlika v stopnjah občinskega prispevka med posa- 
meznimi proizvodnimi okoliši znaša po občinah večinoma od 2 % do 8 %, v 
izjemnih primerih pa tudi 15 %. Ker se torej pretežni del davščin pobira po 
enotnih stopnjah za vse območje občine, zato tudi določba, da je za diferen- 
ciacijo stopenj občinskega prispevka treba upoštevati meje katastrskih občin, 
ni toliko problematična. V izjemnih primerih, ko katastrske občine davčno res 
ni možno enotno obravnavati, pa je možno preko katastrskih organov izvesti 
tudi delitev katastrske občine. Predlagatelju so nekatere občine že priporočale 
odpravo okolišev in so jih že tudi same odpravile (Šentjur pri Celju, Murska 
Sobota). 

V ilustracijo navajamo, da bi po grobi oceni ob možni oprostitvi zavezan- 
cev s katastrskim dohodkom do 2000 N din zgubilo dosedanjo oprostitev ca. 
12 000 do 15 000 zavezancev, to je ca. 20% kmetov iz dosedanjega četrtega 
okoliša. V teh primerih gre za močnejša gospodarstva, za katere je vprašljivo, 
če je bila dosedanja oprostitev, ki sploh ni upoštevala ekonomske moči zave- 
zancev, primerna. Ce pa občine želijo oprostiti tudi zavezance s katastrskim 
dohodkom nad 2000 N din, to lahko storijo, vendar bo veljala taka oprostitev 
le za občinski prispevek. 

14. člen je zvezna določba. Dosedaj se je prispevek od kmetijstva od- 
merjal in plačeval po teritorialnem principu v občini, v kateri je ležalo zem- 
ljišče. Zveza je to določbo spremenila tako, da se prispevek odmerja in plačuje 
v občini, kjer ima lastnik stalno prebivališče. Ta sprememba se utemeljuje s 
tem, da so bile zaradi tega pri odmeri in izterjavi prispevkov težave. Ostalo se 
je pa pri teritorialnem principu za tiste zavezance, ki imajo vsa svoja zemljišča 
izven domicilne občine. Tem bo še nadalje odmerjala prispevke občina, na 
območju katere zemljišča ležijo. 

15. člen je republiška določba. S predlagano spremembo 58. člena se 
prvi odstavek tega člena dopolni z definicijo pojma najmanjšega osebnega do- 
hodka, ki se šteje za davčni cenzus pri priznavanju davčnih olajšav. Občinski 
odloki so to urejali neenotno in so nekateri v davčni cenzus za priznavanje 
olajšav vključevali skupne dohodke vseh družinskih članov iz vseh virov, drugi 
so se -omejevali le na posamezne dohodke, običajno na katastrski dohodek. S 
tem se bo doseglo enotno pojmovanje dohodkov, ki se vštevajo v cenzus, stvar 
občin bo pa le, da določijo višino cenzusa. 

Sprememba drugega odstavka ni vsebinska sprememba, temveč poprav- 
lja le sedanjo nejasno dikcijo. 

16. člen je zvezna določba. Po dosedanjem določilu 59. člena temeljnega 
zakona je bila osnova za prispevek od zemljišč, ki so bila dana v zakup kmetij- 
skim organizacijam, katastrski dohodek ali zakupnina, odvisno od tega, kaj je 
bilo za zavezanca ugodnejše. S spremembo temeljnega zakona se ta ugodnost 
daje samo za zemljišča, ki se dajejo v zakup za več kot tri leta. Zakup daljši 
kot 4 leta je pa po 60. členu republiškega zakona v celoti oproščen prispevka od 
kmetijstva. 

41» 
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17. člen spreminja določbe o oprostitvah prispevka od kmetijstva. Po 
dosedanjem 62. členu se prispevek od kmetijstva ni plačal od zemljišč v četrtem 
okolišu. Prispevka od kmetijstva so bili oproščeni lastniki zemljišč, katerih 
skupni letni katastrski dohodek ni presegal 50 000 starih dinarjev. Pooblaščene 
so bile pa tudi občine, da predpišejo posebne olajšave za tretji proizvodni okoliš 
zaradi pospeševanja živinoreje. Zaradi spremembe temeljnega zakona, ki do- 
pušča samo oprostitev prispevka za zavezance, ki ne presegajo določenega zne- 
ska, je bila opuščena splošna oprostitev zemljišč v četrtem okolišu in pooblastilo 
občinam za predpisovanje oprostitev za pospeševanje živinoreje v tretjem 
okolišu. Pri tem je pripomniti, da občine glede občinskega prispevka lahko še 
nadalje zadržijo take oprostitve. V prvem odstavku predlaganega novega člena 
se določa oprostitev za zavezance, katerih celotni katastrski dohodek ne pre- 
sega 200 N din. Občinske skupščine pa se pooblaščajo, da lahko oprostijo za- 
vezance, ki imajo katastrski dohodek nad 200 do 500 N din. Dosedanja opro- 
stitev do 500 N din je imela namen, da se opusti odmerjanje prispevka števil- 
nim lastnikom manjših površin zemljišč, ki bi plačevali nizke prispevke, od- 
merjanje in izterjava bi pa kljub temu predstavljala občutno delovno obreme- 
nitev odmernih organov. Ker so pa odmerni organi kljub temu morali odmerjati 
od teh zemljišč prispevek za zdravstveno zavarovanje tistim zavezancem, ki 
niso bili zdravstveno zavarovani iz kakega drugega naslova, postavljeni namen 
zmanjšanja delovne obremenitve ni bil v celoti dosežen. Zato je v predlogu 
sprejeto mnenje občin, da se oprostijo plačevanja prispevkov od kmetijstva le 
zavezanci, katerih skupni katastrski dohodek ne presega 200 N din, občine pa 
lahko s svojimi odloki zvišajo ta cenzus do 500 N din. Pripominjamo, da je 
bila oprostitev do 500 N din uvedena iz odmerno tehničnih razlogov. V re- 
publiškem merilu je ta oprostitev predstavljala ca. 3,6 milijona N din prispevka 
od okoli 80 000 zavezancev. 

Temeljni zakon pooblašča republike, da določijo najvišji znesek skupnega 
katastrskega dohodka zavezancev, do katerih smejo občinske skupščine pred- 
pisati oprostitev prispevka od kmetijstva. Po predlogu znesek najvišjega 
katatrskega dohodka od negozdnih zemljišč ne bi smel presegati 2000 N dinar- 
jev. Občine naj bi pa te oprostitve predpisovale le za višinske predele. S tem 
se omogoča občinam še nadalje voditi politiko blažje obremenitve višinskih 
kmetov. 

18. člen spreminja dosedanji 65. člen, ki je pooblastilo iz temeljnega za- 
kona, da republika predpiše prispevek od izkoriščanja zemljišč v druge nekme- 
tijske namene, prenašal na občine. S predlagano spremembo se določa, da pla- 
čujejo prispevke od izkoriščanja zemljišč v nekmetijske namene zavezanci, ki 
imajo iz takega vira več kot 2000 N din letnega dohodka. 

19. člen je republiška določba. Z njim se črta 67. člen zakona, s katerim 
so se gostišča glede plačevanja prispevkov izenačevala s storitveno obrtjo. Ta 
določba ni bila v skladu s temeljnim zakonom, ker je bilo tozadevno pooblastilo 
v 74. členu temeljnega zakona le za obrtno dejavnost, med katere pa gostinstvo 
ne spada. Pač pa bodo lahko občine s svojimi odloki predpisovale, da tudi za- 
sebna gostišča plačujejo prispevke po pavšalnih osnovah. S tem je sicer one- 
mogočeno v republiki enotno vodenje milejše davčne politike do zasebnih go- 
stišč z namenom pospeševanja gostinstva iz turističnih razlogov, vendar dru- 
gačna rešitev, zaradi uskladitve s temeljnim zakonom, ni mogoča. 

20. člen je zvezna določba. S tem se pooblaščajo občinske skupščine, da 
za poedine vrste gospodarskih dejavnosti uvedejo milejši pavšalni način obdav- 
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čenja. Ker to ne velja samo za obrt, temveč za vse gospodarske dejavnosti, bodo 
občine to pooblastilo lahko uporabljale tudi za gostišča, kot je v obrazložitvi k 
prejšnjemu členu omenjeno. 

21. člen je zvezna določba. Po sedanji določbi temeljnega zakona pavšalne 
osnove niso smele biti višje kot znaša povprečni osebni dohodek delavca ustrezne 
stroke v družbenem sektorju. Ta določba se tako spreminja, da se pavšalne 
osnove lahko določajo do najvišjih osebnih dohodkov delavcev v družbenem 
sektorju. S tem se omogoča določanje višjih limitov za pavšalne osnove in 
daje odmernim organom možnost diferenciacije obdavčevanja obrtnikov, ki 
opravljajo storitve, ker se je izkazalo, da tudi nekateri tovrstni zavezanci do- 
segajo zelo visoke dohodke, katerih dosedaj ni bilo možno pravilno obdavčiti. 

22. č 1 e n je zvezna določba, ki je sprejeta samo zaradi jasnejše formulacije 
sedanjega predpisa. 

23. č 1 e n. Po spremenjenem 74. členu bo občinska skupščina z odlokom 
določila le osnove, način in merila za določanje prispevkov v stalnem znesku. 
Višino prispevka v stalnem znesku pa določa upravni organ. 

24. člen. Nov tretji odstavek je zvezna določba, s katero se omogoča pred- 
pisovanje različnih stopenj prispevka po odbitku za različne vire dohodkov, 
kar so občinske skupščine že tudi dosedaj v svojih odlokih predpisovale. 

Prispevek od obrtnih dejavnosti po odbitku se po načelih prvega odstavka 
75. člena plačuje tudi od postranskih kmetijskih dejavnosti. Zato je 7. točka, 
ki primerjalno našteva prevozništvo in tovorjenje lesa z delovno živino odveč 
in se črta. Ker je pa že pri sestavi zakona bil namen obdavčiti kot postransko 
kmetijsko dejavnost le prevozništvo in tovorjenje, kar pa v sedanji formulaciji 
tega člena ni prišlo do izraza, se ta namen z dodatnim petim odstavkom jasno 
formulira. Republiški sekretariat za gospodarstvo ima za pomisleke proti ob- 
davčitvi dohodkov, ki jih imajo lastniki gozda od prevoza svojega lesa za gozdne 
organizacije. Lastniki gozdov, ki imajo delovno živino, so tudi pred uveljavi- 
tvijo zakona o gozdovih imeli dohodek od tega, da so svoj les pripeljali na 
skladišče odkupnega podjetja, pa ta dohodek ni bil posebej obdavčen. Zato se 
gozdne organizacije ne strinjajo, da se obdavči dohodek od prevoza lastnega 
lesa, do katerega ima lastnik prednost po 42. členu republiškega zakona o 
gozdovih. Iz navedenih razlogov, se dohodki, ki jih imajo lastniki od spravila 
lesa iz lastnega gozda, ne štejejo za obdavčljive dohodke. 

25. člen je republiška določba. Temeljni zakon pooblašča republike, da 
v svojih zakonih predpišejo, da se tudi od določenih proizvodnih obrtnih de- 
javnosti predpisujejo prispevki na podlagi pavšalnih osnov. Drugi odstavek 
76. člena je to pooblastilo prenašal na občine. Občinske skupščine v dosedanji 
praksi niso izkoristile tega pooblastila, zato se način obdavčitve s črtanjem 
drugega odstavka ne bo spremenil. 

26. člen je zvezna določba. Z njim se omogoča, da se za vse vrste za- 
vezancev od obrtnih dejavnosti lahko določajo osnove za prispevek oziroma 
letni znesek prispevka s pogodbo med občinskim upravnim organom in zave- 
zancem, ne glede na razne z zakonom določene omejitve. Občinske skupščine 
pa bodo v svojih odlokih predpisale pogoje in merila za sklepanje pogodb. S 
pogodbenim ugotavljanjem prispevnih osnov se zelo poenostavi odmerni po- 
stopek, ker odpade s tem ugotavljanje dohodka, ki je večkrat zelo težavno. 

27. člen. Po temeljnem zakonu osnova za prispevek od intelektualnih 
storitev praviloma ne sme biti manjša kot enoletni osebni dohodek ustreznega 
delavca v družbenem sektorju. Tretji odstavek 87. člena republiškega zakona 
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je določal izjemo od tega pravila za zavezance, ki opravljajo samostojno druž- 
beno službo, katerim se je na njih predlog lahko odmeril prispevek na podlagi 
dejansko doseženih dohodkov. To določilo je bilo sprejeto v zakon na predlog 
odvetniške zbornice. Ker temeljni zakon nima te izjeme, se je oporekalo zako- 
nitosti take določbe. Z novim 89. a členom je podana možnost, da se tudi za 
prispevek od intelektualnih storitev pogodbeno določajo osnove in zato ni več 
razloga za izjemo, ki jo dovoljuje tretji odstavek. 

28. člen je zvezna določba, s katero se jasneje formulira obstoječe do- 
ločilo zakona. 

29. čl en je zvezna določba. S spremembo se omogoča plačevanje prispevka 
od intelektualnih storitev po odbitku od dohodkov zavezancev, ki občasno 
opravljajo intelektualne storitve državnim organom in delovnim organizacijam, 
če ti dohodki niso stalni. Tak način pobiranja prispevkov od intelektualnih 
storitev za posamezna priložnostna dela so že dosedaj prakticirale nekatere 
občine. 

30. člen je republiška določba. Ne gre za nobeno dejansko spremembo, 
temveč le za preciznejšo formulacijo sedanjega 89. člena. 

31. člen je zvezna določba. Na podlagi novega 89. člena se bodo tudi za- 
vezancem prispevka od intelektualnih storitev lahko določale obveznosti s 
pogodbo, kot je to uvedeno tudi za obrtno dejavnost. 

32. člen je zvezna določba, s katero se omejujejo stopnje prispevka od 
avtorskih pravic do višine zbirne stopnje prispevka iz delovnega razmerja tako, 
kot je to določeno tudi za prispevek od intelektualnih storitev. 

33. člen je zvezna določba. S spremembo uvodnega stavka 99. člena se 
oprostitve prispevka od avtorskih pravic, naštete v tem členu, omejujejo le na 
avtorje same in torej ne bodo več veljale za njih naslednike. 

34. člen je zvezna določba. Po novi formulaciji 101. člena ne bodo več 
plačevali prispevka od skupnega dohodka tujci, ki nimajo stalnega prebivališča 
v naši državi. Bistvena sprememba je tudi v tem, da se bodo v bodoče štele 
v osnovo tudi pokojnine. 

35. člen spreminja 108. člen republiškega zakona. S spremembo se od 
osnove za davek na dohodke od stavb odšteva razen stroškov upravljanja in 
vzdrževanja, še amortizacija stavbe. Sprememba je potrebna zaradi spremembe 
temeljnega zakona, ki se utemeljuje s tem, da amortizacija predstavlja del 
premoženja, in ne dohodek od premoženja, in se zato amortizacija ne more 
vštevati v davčno osnovo za davek na dohodke od stavb. Tekst 108. člena je 
dopolnjen še v toliko, da je določno povedano, da se davek od stavb odmerja 
po preteku leta za nazaj, ker je le tako možno upoštevati dejanske dohodke 
za davčno osnovo. 

36. člen je zvezna določba. S tem bo omogočeno, da bodo občine obdav- 
čile tudi večje dohodke od novih stavb, ki so sicer do 25. leta starosti oproščene 
davka od stavb. Obdavčljivi bodo le tisti dohodki, ki presegajo običajno najem- 
nino za tako stavbo. 

37. člen je zvezna določba. Z novim besedilom se precizneje določijo 
predmeti in pravice, od katerih se plačuje davek od premoženja. 

38. člen je zvezna določba. S spremembo tretjega odstavka 121. člena 
se oprostitev davka na dediščine razširi razen hiš še na podedovana kmečka 
gospodarska poslovja, če gre za dedovanje po dedičih drugega dednega reda, 
ki so z zapustnikom živeli v skupnem gospodinjstvu. 
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39. člen je republiška določba. Temeljni kot tudi republiški zakon sta dot- 
ločala, da davek na kmetijske proizvajalne priprave plačujejo občani, ki imajo 
določene velike mehanične priprave za kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo. 
Republiški zakon ni preciziral, katere so te velike mehanične priprave, temveč 
je le primeroma naštel težke traktorje, buldožerje, kombajne, bagre, velike 
mlatilnice in strojne žage. Ker ni bilo nikjer določeno, kaj se šteje za težki 
traktor oziroma za veliko mladilnico, so nekatere občine odmerjale davek od 
vseh traktorjev in mladilnic in uvajale ta davek še na druge predmete kot so 
mlini itd. Zaradi enotnega tretiranja predmetov obdavčenja se s predlaganim 
besedilom taksativno naštejejo priprave, na katere smejo občine predpisati 
davek in obenem določi, kateri traktorji so težki traktorji oziroma mlatilnice 
velike mlatilnice. Predlog je usklajen z mnenjem republiškega sekretariata za 
gospodarstvo. 

40. člen je zvezna določba. S tem se omogoča, da se zavezancem, ki se 
jim ugotovi osnova za plačevanje prispevka ob obrtne dejavnosti ah od in- 
telektualnih storitev s pogodbo, določi na isti način tudi davek na tujo de- 
lovno silo. 

41. člen je zvezna določba, ki je sprejeta zaradi spremembe tozadevnih 
predpisov s področja dela. 

42. člen. Glede uvedbe krajevnega samoprispevka je bil temeljni zakon 
dopolnjen z določbo, da mora republiški zakon določiti način in postopek gla- 
sovanja na zborih volivcev za sprejem samoprispevka. S predlagano dopolni- 
tvijo se določa, da mora. glasovati večina vpisanih volivcev. Tako določilo je 
v skladu z značajem samoprispevka, ki si ga nalože občani sami, in zato ne bi 
bilo pravilno, da o tem lahko odloči manjšina volivcev. 

43. č 1 e n je republiška določba. 139. člen predpisuje, kaj mora obsegati 
sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka. Po predlagani dopolnitvi bo moral 
ta sklep določiti tudi način pobiranja samoprispevka. Pri izvajanju krajevnega 
samoprispevka se je pokazalo, da je nujno, da se v predpisu, s katerim se uvaja 
samoprispevek, določi tudi način pobiranja, ker je zaradi pomanjkanja take 
določbe prišlo že do sporov z zavezanci. Ne morejo pa občine določiti, da bi 
izplačevalci osebnih dohodkov odtegovali samoprispevek ob izplačilu, ker po 
temeljnem zakonu krajevni samoprispevek nima značaja prispevka po odbitku. 

44. člen je zvezna določba, ki določa, da se mora tudi zavezancem., ki se 
jim prispevki določajo na podlagi pogodbe, vročiti pismena odločba o odmeri 
prispevka. Iz tega sledi, da imajo tudi ti zavezanci pravico do pritožbe proti 
taki odločbi. 

45. člen je zvezna določba, ki je sprejeta v zakonu zaradi uskladitve 
z zakonom o splošnem upravnem postopku. 

46. člen je zvezna določba. Poseben postopek za odmero prispevka ozi- 
roma davka od nenapovedanega dohodka se uvede s sklepom občinskega uprav- 
nega organa. Zoper ta sklep je dopusten ugovor na pristojni občinski svet. 
Predlagana dopolnitev izključuje pravico do pritožbe zoper odločitev sveta, 
ker bi se s tem samo zavlačeval postopek, zavezanec ima pa tako pritožbo 
zoper končno odmerno odločbo. 

47. člen je zvezna določba. Ta člen našteva prispevke, ki jih lahko 
obračunava izplačevalec dohodkov po odbitku. Ker je predviden tak način 
pobiranja tudi za prispevek od intelektualnih storitev, je bilo treba ta člen 
dopolniti. 

48. člen je zvezna določba, ki je samo redakcijski popravek. 
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49. člen je zvezna določba. Dosedaj je bilo treba predlagati potrdila 
o plačanih davkih k predlogu za zemljiškoknjižni prenos nepremičnine na pod- 
lagi pogodbe. Ta določba je spremenjena tako, da je treba predložiti potrdila 
o plačanih davkih že pri sestavi, oziroma pri overitvi podpisa na pogodbi. 
Sprememba se utemeljuje s tem, da sedanji način ni bil zadosti učinkovit, ker 
so mnogokrat stranke sklenile pogodbo, niso jo pa izvedle v zemljiški knjigi. 

50. č 1 e n je zvezni predpis, ki je sprejet v zakon zaradi spremembe 59. člena 
temeljnega zakona (glej pripombo k 16. členu). 

51. člen je zvezna določba, s katero se za leto 1967 podaljšujejo nekateri 
roki, predpisani s temeljnim zakonom zaradi zakasnitve predpisov o stopnjah 
in zaradi spremembe zakona o prispevkih in davkih občanov, kar ima za po- 
sledico tudi zakasnitev občinskih odlokov. 

52. člen je zvezna prehodna določba. 
Predlog zakona je bil poslan v poučitev vsem občinskim skupščinam. Na 

osnutek je dalo pripombe 39 občin. Nekatere njihove pripombe smo že vključili 
v predlog zakona. Predlogi občin, ki niso bili pri sestavi predloga upoštevani, pa 
so naslednji: 

Glede višine prometa in dohodka, ki pogojujeta vodenje poslovnih knjig 
zavezancev prispevkov od obrtnih dejavnosti in intelektualnih storitev, so 
mnenja občin različna. Del občin zagovarja nizko postavljeni cenzus in le 
7 občin predlaga višji cenzus od 200 000 N din. Menimo, da je predlagani cenzus 
200 000 N din letnega prometa za zavezance prispevka od obrtnih dejavnosti 
utemeljen, ne samo zaradi ugotavljanja osnove za odmero prispevka od obrtne 
dejavnosti, ampak predvsem tudi zaradi evidentiranja prometa, ki je zavezan 
tako zveznemu kot tudi občinskemu in republiškemu prometnemu davku. 
Glede cenzusa za vodenje knjig pri zavezancih prispevka od intelektualnih 
storitev občine niso ifnele posebnih pripomb. 

Po predlogu lahko oprostijo občinske skupščine prispevka od kmetijstva 
zavezance iz višinskih krajev, kjer so proizvodni, ekonomski in prometni pogoji 
še posebno slabi, če skupni letni katastrski dohodek brez gozdnih površine ne 
presega 2000 N din. Ta oprostitev se predlaga kot nadomestilo za dosedanjo 
oprostitev zavezancev v IV. proizvodnem okolišu, katere zaradi uskladitve 
s temeljnim zakonom v sedanji obliki ni mogoče več zadržati. Utemeljitev za 
odpravo okolišev smo podali že v obrazložitvi k 13. členu. Pet občin predlaga 
znižanje neobdavčljivega zneska na 1000 N din. Nekaj občin predlaga, da se za- 
drži dosedanja oprostitev IV. okoliša, kar pa ni v skladu s temeljnim zakonom. 
Ena občina pa predlaga oprostitev do 5000 N din katastrskega dohodba. Ena 
občina je mnenja, naj bi se odločanje o tej oprostitvi v celoti prepustilo občinam. 

K predlogu nekaterih občin za znižanje cenzusa pripominjamo, da predlog 
zakona določa le najvišji znesek cenzusa, občine same pa lahko to zaostrujejo. 

K določbi, da se obdavčujejo dohodki od izkoriščanja zemljišč v druge 
nekmetijske namene le, če presegajo 2000 N din letnega čistega dohodka, so 
nekatere občine mnenja, naj bi se ta znesek znižal. Znesek 2000 N din ocenju- 
jemo kot primeren, ker se je pred prehodom na n,ov davčni sistem oproščalo 
zadevne dohodke po republiškem predpisu iz leta 1954 do 40 000 starih dinarjev 
in kasneje do 100000 starih dinarjev. 

V zvezi z novim sistemom obdavčenja dohodkov od gozdov je v predlogu 
zakona določba, po kateri naj bi bili dohodki, ki jih dosegajo lastniki gozdov 
s spravilom lesa iz lastnih gozdov, oproščeni plačevanja prispevka. Predlog je 
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v soglasju z mnenjem republiškega sekretariata za gospodarstvo in mnenjem 
večine občin. 

Po temeljnem zakonu je mogoče obdavčevati le določene velike mehanične 
priprave za kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo. Republiški zakon je kot take 
navedel med drugim tudi težke traktorje in velike mlatilnice. V sporazumu 
z republiškim sekretariatom za gospodarstvo predlagamo, da se štejejo kot težki 
traktorji traktorji nad 35 konjskih sil, za velike mlatilnice pa mlatilnice s kapa- 
citeto nad 1500 kg na uro. Na tak predlog je dalo pripombe sedem občin, od 
teh naj bi se po predlogu dveh občin obdavčevali vsi traktorji, po predlogu ene 
občine traktorji nad 15 KM, dve občini nad 20 KM, ena občina nad 30 KM, 
po predlogu ene občine naj bi se to odločitev prepustilo občini. 

V zvezi s predlogom, da se lahko uvede krajevni samoprispevek le, če gla- 
suje zanj večina vpisanih volivcev, so nekatere občine mnenja, da bo uvedba 
otežkocena, ker običajno ni tolikšne udeležbe na zborih volivcev. Pripominjamo, 
da bo v takih primerih možno dobiti mnenje občanov v obliki referenduma. 

Bistvene značilnosti predloga zakona o spremembah zakona o prispevkih 
in davkih občanov so naslednje: 

V predlog zakona se prevzemajo iz spremenjenega temeljnega zakona vse 
določbe tako, da bo možno v praksi uporabljati le republiški zakon. 

Republiške določbe se usklajujejo z določbami temeljnega zakona, ker ne 
smejo biti po ustavnih določilih republiški zakoni v nasprotju z zveznimi zakoni. 

Na področju kmetijstva je značilen prehod iz obdavčenja po legi zemljišča 
na obdavčenje po prebivališču zavezanca. Odpravlja se sistem predpisovanja 
različnih stopenj prispevka od kmetijstva po proizvodnih okoliših in nadomešča 
s sistemom določanja različnih stopenj za posamezne skupine katastrskih občin 
ali za posamezne katastrske občine. 

Odpravlja se oprostitev prispevka od katastrskega dohodka četrtega proiz- 
vodnega okoliša in uvaja oprostitev za zavezance v višinskih krajih, katerih 
katastrski dohodek od negozdnih površin ne dosega 2000 N din, občinska skup- 
ščina pa lahko to mejo še zniža. 

Na področju obdavčenja zavezancev prispevka od obrtnih dejavnosti in 
prispevka od intelektualnih storitev je pomembnejše novo določilo o možnosti 
pogodbenega dogovarjanja glede osnov in obveznosti za vse zavezance, kar 
je bilo po dosedanjih predpisih možno le za storitveno obrt in za gostinstvo. 
Za gostinstvo je značilno še to, da bo v bodoče občinska skupščina odločala 
o tem, če se zasebnim gostiščem predpisujejo obveznosti po pavšalnih osnovah. 

S prispevkom iz skupnega dohodka občanov se bodo v naprej obdavčevale 
tudi pokojnine. 

Od novih stavb se bo tudi v dobi 25-letne oprostitve pobiral davek od 
dohodkov, ki presegajo povprečne najemnine. Pri določitvi davčne osnove za 
davek od stavb se bo tudi amortizacija upoštevala med stroške. 
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AMANDMA 

Izvršnega sveta k predlogu o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih 
in davkih občanov 

K 16. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov se zaradi nejasnega teksta v Uradnem listu SFRJ predlaga 
v drugem odstavku naslednji amandma: 

»V drugem odstavku se za besedami: ,v zakup občanu' dodajo besede: 
,če je dano v zakup delovni organizaciji za čas do treh let v izkoriščanje za 
kmetijsko proizvodnjo'«. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 9. februarja 1967 obravnavala predlog zakona o prispevkih in davkih 
občanov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom 
spreminja in dopolnjuje obstoječi republiški zakon o prispevkih in davkih 
občanov, predvsem v zvezi s spremembami in dopolnitvami zveznega temelj- 
nega zakona o prispevkih in davkih občanov (Ur. 1. SFRJ, št. 52/66), s katerim 
je treba določbe republiškega zakona uskladiti. Poleg tega pa se spreminjajo 
tudi nekatere tiste določbe republiškega zakona o prispevkih in davkih občanov, 
ki niso odvisne od zveznega temeljnega zakona, vendar je njihovo dosedanje 
uporabljanje pokazalo, da jih je treba ustrezno spremeniti ali dopolniti ozi- 
roma precizneje formulirati. V tej zvezi komisija k predlogu zakona ni imela 
načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K naslovu: Naslov zakona se dopolni tako, da se glasi: »Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov«. 

S predlaganim zakonom se namreč ne predlagajo le spremembe obstoje- 
čega zakona, temveč tudi številne dopolnitve njegovih določb. 

K 16. členu: Sprememba, ki se predlaga z drugim odstavkom tega člena, 
povzroča, da je novo besedilo drugega odstavka 59. člena zakona o prispevkih 
in davkih občanov povsem nerazumljivo. Glede na to je potrebno, da predla- 
gatelj zakona predlagano spremembo ponovno prouči, ugotovi njen smisel in 
predlaga novo formulacijo. 

K 44. členu: V predzadnji vrsti se beseda »odločbe« nadomesti z besedo 
»odločbo«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi preciznosti bese- 
dila. O odmeri prispevka oziroma davka se namreč odloča za posamezen primer 
s posamezno odločbo in ne z več odločbami. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami oziroma 
dopolnitvami k naslovu in k 44. členu strinjal in so tako postale sestavni del 
zakonskega predloga, glede pripombe k 16. členu zakonskega predloga pa je 
izjavil, da bo besedilo predlagane spremembe ponovno proučil in kasneje 
predlagal ustreznejšo formulacijo. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je mnenja, da je 
predlog zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, z izjemo nejas- 
nosti v 16. členu zakonskega predloga, v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 422-5/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 9. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o spremembah zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. V podrobni obravnavi pa je 
predlagal naslednje spreminjevalne oziroma dopolnilne predloge: 

K 7. členu: V tretji vrsti 1. točke se znesek »200 000 N din« nadomesti 
z zneskom »300 000 N din«; 

v drugi vrsti 2. točke se znesek »25 000 N din« nadomesti z zneskom 
»30 000 N din«. 

Odbor predlaga spremembo zaradi tega, da bi imele občine večje možnosti 
predpisovanja prispevka iz osebnega dohodka od obrtnih dejavnosti in intelek- 
tualnih storitev v pavšalni letni osnovi. 

K 12. členu : V tretji vrsti se črtajo besede »lesa, določenega za posek« 
in se nadomestijo z besedami »posekanega lesa«. 

Odbor smatra, da ustreznejšo davčno osnovo v tem primeru lahko pred- 
stavlja le vrednost posekanega lesa, ne pa formalna odobritev poseka. S pre- 
nosom gospodarjenja z gozdovi v državljanski lastnini na gozdno-gospodarske 
organizacije, kar je bilo izvršeno s sprejemom zakona o gozdovih (Ur. 1. SRS, 
št. 30-309/65) in na podlagi tega zakona izdanih predpisov, gozdno-gospodarske 
organizacije ne samo, da odobravajo in po potrebi tudi odrejajo posek lesa, 
pač pa po izvršenem poseku prevzemajo ves posekan les, ga kvalificirajo po 
kvaliteti in namembnosti ter hkrati izločijo les, ki je namenjen za domačo 
porabo lastnikov gozdov. 

Ugotavljanje osnove po izvršenem poseku je objektivne j še, hkrati pa uvaja 
obveznost plačila davka šele takrat, ko občan dohodek tudi realizira. 

K 13. členu : Na koncu stavka se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Občinske skupščine naj z ustrezno davčno politiko davčnih olajšav stimu- 

lirajo vlaganja kmetijskih proizvajalcev v intenzivne dolgoletne nasade, večje 
melioracije in modernizacijo gospodarskih poslopij.« 

Predlog dodatnega določila izhaja iz stališč, ki so bila glede pospeševanja 
intenzivnega gospodarjenja in povečane blagovne proizvodnje v kmetijstvu, 
osvojena v družbenem planu SR Slovenije v letih 1966 do 1970. 

K 23. č 1 e n u : V šesti vrsti naj se beseda »vzporedno« nadomesti z besedo 
»postransko «1 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Za 36. členom naj se doda nov 36. a člen, ki se glasi: 
»V 110. členu se črta druga točka.« 
Oprostitev od plačila davka od stavb se uvaja zaradi pospeševanja stano- 

vanjske gradnje in zaradi pospešenega reševanja perečih stnovanjskih razmer. 
Neupravičeno pa je oproščanje vikend hišic od plačevanja davka od stavb, ker 
pri tem ne gre za stavbo, ki je namenjena za zadovoljitev vsakodnevnih stano- 
vanjskih potreb. 
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Predstavnik Izvršnega sveta si je k vsem predloženim amandmajem pri- 
držal pravico naknadne izjave. 

Odbor je v podrobni obravnavi nadalje tudi opozoril na nejasnost besedila 
16. člena, ki naj ga proučita predlagatelj in zakonodajno-pravna komisija. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme predloženi zakon s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Vido Vajd-Puncer. 

Št.: 422-5/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ — poročilo z dne 9. 2. 1967, 
št. 422-5/57. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1967 obravnavala amandmaje, ki so bili k 7., 12., 13., 23. in 
36. a členu sprejeti na seji odbora za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora dne 9. februarja 1967 ter stališča Izvršnega sveta k tem 
amandmajem z dne 17. februarja 1967. 

Glede posameznih amandmajev odbora je komisija zavzela naslednja sta- 
lišča: 

K 7. členu : Rešitev, ki jo predlaga odbor, je možna ter je odvisna od 
politične odločitve. 

Po mnenju komisije so razlogi, ki jih navaja Izvršni svet proti sprejemu 
amandmaja, bolj prepričljivi in skladnejši z uveljavljeno splošno politiko na 
področju prispevkov in davkov. Utemeljitev odbora, po kateri se predlaga 
amandma zaradi večjih možnosti predpisovanja prispevka iz osebnega dohodka 
od obrtnih dejavnosti in intelektualnih storitev po pavšalni letni osnovi, nima 
podlage. Cenzus po tej določbi zakona namreč ne vpliva na način odmere. 

K 12. členu : Komisija se strinja s stališčem Izvršnega sveta in meni, da 
amandma odbora ni sprejemljiv tudi zato, ker se po zveznem temeljnem zakonu 
o prispevkih in davkih občanov z republiškim zakonom lahko določi le drugačna 
osnova za odmero prispevka, ne pa tudi drugačen način, kot ga določa zakon. 

Amandma odbora je tudi pomanjkljiv, ker se z njim hkrati ne predlagajo 
spremembe v nadaljnjem besedilu 12. člena, ki bi bile zaradi predlagane dru- 
gačne odmere prispevka sicer nujne, saj bi se ves postopek ugotavljanja od- 
merne osnove'spremenil. 

K 13. členu : Komisija se strinja s stališčem Izvršnega sveta in meni, 
da amandma ni sprejemljiv. 

Predloženo novo besedilo nima značaja zakonske norme ter zato ne sodi 
v zakon; poleg tega pa je tudi nepotrebno, ker je priporočilo v tem smislu že 
vsebovano v družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970. Izva- 
janje priporočene davčne politike omogočajo tudi že sedanje določbe obstoječega 
temeljnega in republiškega zakona o prispevkih in davkih občanov. 

K 23. členu : Komisija ni imela pripomb. 
K 36. a členu: Komisija ni imela pripomb. 
Komisija je poleg amandmajev odbora za družbeni plan, finance in pro- 

račun Republiškega zbora obravnavala tudi amadmaje Izvršnega sveta z dne 
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17. februarja 1967, s katerimi se spreminja besedilo 2. točke 7. člena, besedilo 
16. člena ter besedilo 18. člena. 

K amandmajem Izvršnega sveta komisija ni imela pripomb. 

Št.: 422-5/67 
Ljubljana, 23. 2. 1967 

STALIŠČA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k amandmajem odbora za družbeni 
plan, finance in proračun Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 

— Amandma k 1. točki 7. člena, po katerem naj bi se zvišal cenzus za 
vodenje poslovnih knjig zavezancev prispevka od obrtnih dejavnosti od 200 000 
na 300 000 dinarjev ni utemeljen. V letu 1966, ko so tp mejo določale še občine, 
so morali taki zavezanci voditi poslovne knjige, če je njih promet presegal na 
območju Ljubljane 200 000 din, Kranja 150 000 din, Maribora 150 000 din, 
Celja 200 000 din, Logatca 150 000 din itd. Zvišanje tega cenzusa je predlagalo 
le 7 občin. V tej zvezi smo naš prvotni predlog za cenzus 150 000 din zvišali 
na 200 000 din. Občina Ljubljana-Center pa je v spremembi svojega odloka 
o stopnjah prispevkov in davkov z dne 22. 12. 1966, ki naj bi se uporabljal od 
1. 1. 1967, zvišala cenzus na 300 000 N din, torej iznad predlaganega republiškega 
cenzusa. Menimo, da zvišanje cenzusa nad 200 000 din ne bi bilo primerno, ker 
gre za razmeroma maloštevilne zavezance z večjim prometom, katerega je treba 
evidentirati ne samo zaradi ugotavljanja osnove za odmero prispevka od obrtne 
dejavnosti, ampak predvsem zaradi pravilnega obračunavanja in plačevanja 
prometnega davka. V tej zvezi še pripominjamo, da bodo po predlaganih spre- 
membah pravilnika o obračunavanju in plačevanju prometnega davka smeli 
nabavljati reprodukcijski material brez republiškega in občinskega prometnega 
davka le zavezanci, ki bodo vodili poslovne knjige. Nekatere občine so celo pred- 
lagale, da bi morali mejo prometa, ki pogojuje vodenje poslovnih knjig znatno 
znižati za zavezance določenih dejavnosti, kar utemeljujejo zopet s potrebo evi- 
dence zaradi obračunavanja prometnega davka. Ni namreč primerno le zaradi 
pomanjkljive evidence puščati večjim zavezancem prometni davek, ki so ga 
vkalkulirali v ceno in ga tudi vnovčili od strank. 

— Amandma k 2. točki 7. člena, po katerem naj bi se zvišal cenzus za 
vodenje poslovnih knjig zavezancev prispevka od intelektualnih storitev od 
25 000 na 30 000 din prispevne osnove, ni utemeljen. Ta cenzus zadeva predvsem 
odvetnike, kLso bili dolžni voditi poslovne knjige pred letom 1965 ne glede na 
doseženi promet in obdavčljivi dohodek. Znesek 25 000 din prispevne osnove 
je bil določen med drugim tudi zato, ker ti zavezanci presegajo 20 000 din 
letnega čistega dohodka, kar je pogoj za plačevanje prispevka iz skupnega 
dohodka občanov in služi ta evidenca istočasno tudi za kontrolo za prijave za 
odmero tega prispevka. Tudi občinske skupščine k temu znesku niso imele 
pripomb. 

V zvezi z utemeljitvijo odbora, da se spremembo predlaga zaradi tega, da 
bi imele občine večje možnosti predpisovanja prispevka tem zavezancem po 
pavšalni letni osnovi, pripominjamo, da višina tega cenzusa ne vpliva na način 
odmere. Vsi ti zavezanci se po veljavnih predpisih in po predlagani spremembi 
obdavčujejo po dejanskem osebnem dohodku; tistim, ki presegajo zgoraj na- 
vedeni cenzus, se dejanski dohodek ugotavlja na podlagi poslovnih knjig, ostalim 
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zavezancem pa ga ugotavlja finančni organ na podlagi davčne napovedi in 
zbranih podatkov. V nobenem primeru pa ni te zavezance možno uvrstiti med 
zavezance, katerim se prispevek odmerja po pavšalni letni osnovi. Republiški 
zakon bi sicer lahko določil, da se od posameznih obrtnih proizvodnih dejavnosti 
plačuje prispevek po pavšalni letni osnovi. Tudi v tem primeru pa bi s pavšalno 
osnovo zajeli vse zavezance dotične dejavnosti, ne glede na višino prometa, 
tako da gornji cenzus zopet ne bi imel zveze z načinom odmere. 

Zakon o prispevkih in davkih občanov uporablja kategorijo »čisti dohodek« 
le še kot osnovo za prispevek iz skupnega dohodka občanov in pojmuje pod 
tem osebne dohodke po odbitku vseh prispevkov in davkov. V tej zvezi bi bilo 
treba zaradi pojmovne uskladitve vnesti v zakon naslednje spremembe: 

— v 2. točki predlaganega 7. člena naj se besedi »čistega dohodka« nado- 
mestita z besedama »prispevne osnove«, pri čemer je mišljen celotni dohodek, 
zmanjšan za stroške; 

— v predlaganem 18. členu naj se iz istih razlogov spremeni besedilo člena 
z naslednjim: 

»Prispevek od obrtnih dejavnosti plačujejo tudi osebe, ki imajo od izkori- 
ščanja zemljišč v druge nekmetijske namene (kopanje peska, gramoza in 
kamna, žganje opeke, apna, oglja itd.) po odbitku stroškov več kot 2000 N din 
letnega dohodka.« 

— Amandma k 12. členu, po katerem naj bi se dohodki iz gozda ne ob- 
davčevali od »vrednosti lesa določenega za posek v letu«, temveč »od posekar 
nega lesa v letu«, po našem mnenju ni utemeljen. Glavni argument za amand- 
man je v tem, da kmet ne more plačati davka, če lesa še ni posekal. Sistem 
obdavčenja kmečkih gospodarstev s prispevkom od kmetijstva sploh temelji na 
pričakovanih dohodkih, saj tudi katastrski dohodek predstavlja povprečni 
možni dohodek določenega zemljišča. Zavezanci plačujejo med letom akontacijo 
neodvisno od tega ali so tedaj ustrezni del dohodka že dosegli. Glede pred- 
laganega načina plačevanja prispevka od dohodkov iz gozda so celo v ugod- 
nejšem položaju, ker se po 42. členu zakona o gozdovih lahko gospodarska 
organizacija in lastnik gozda dogovorita, da bo organizacija plačevala lastniku 
za les ceno lesa na panju v obrokih ne glede na to, kdaj organizacija les poseka. 

Prednost predlaganega sistema je tudi v davčno tehničnem oziru, ker le na 
ta način lahko zavezancu istočasno odmerimo obveznosti za dohodke od kmetij- 
skih in gozdnih površin tako, da je kmet že v začetku leta seznanjen s celotnimi 
obveznostmi, ki jih je dolžan plačati v štirih letnih obrokih. 

Upoštevanje predloga, naj bi se ugotavljala odmerna osnova po izvršenem 
poseku, pomeni, da bi prispevek od kmetijstva od gozdnih površin odmerjali po 
preteku leta za nazaj, od negozdnih površin pa v začetku leta vnaprej. Takega 
sistema odmere za prispevek od kmetijstva zakon ne pozna. Možnost, da se za 
gozdne površine uporablja neka druga osnova in ne KD, je le izjema od načela, 
da se prispevek od kmetijstva odmerja od katastrskega dohodka, gre pa ven- 
darle še vedno za prispevek od kmetijstva in ga je zato treba odmerjati na 
način, ki ga za to vrsto prispevka predpisuje zakon. Tudi ne bi bilo možno 
pobirati tega prispevka sproti ob realizaciji dohodkov, torej odtegovati pri 
izplačilnih blagajnah gozdnih organizacij, ki kmetu izplačujejo dohodek, ker 
zakon ne uvršča tega prispevka med prispevke po odbitku. 

Pripominjamo, da bi predlagana sprememba v tretji vrsti 12. člena terjala 
spremembo celega člena, ker se ves postopek ugotavljanja odmere osnove 
s tem menja. 
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— K amandmaju k 13. členu, po katerem naj bi občinske skupščine z 
ustrezno politiko davčnih olajšav stimulirale vlaganje kmetijskih proizvajalcev 
v intenzivne dolgoletne nasade, večje melioracije in modernizacijo gospodarskih 
poslopij, pripominjamo, da je tako priporočilo že dano v temeljnem in republi- 
škem zakonu. 9. člen zakona določa, da morajo družbeno-politične skupnosti 
ob predpisovanju prispevkov gledati, da jih določijo tako, da z njimi trajno 
spodbujajo zavezance k večji produktivnosti dela. Po 18. členu je treba opro- 
stitve in olajšave predpisovati tako, da se spodbuja produktivnost dela in raz- 
voj posameznih gospodarskih in drugih dejavnosti. 54. člen konkretno našteva 
oprostitve za nove vinograde, sadovnjake, zemljišča, ki se pogozdijo itd. Kme- 
tijska gospodarska poslopja pa so po 106. členu oproščena davka od stavb. 
V zvezi z navedenim menimo, da predlagano posebno priporočilo ni potrebno. 

— Z amandmajem, po katerem naj se črta 2. točka 110. člena zakona, 
ki je vikend hišice oproščala davka od stavb, se strinjamo. S tem bodo vse 
vikend hišice obdavčene ne glede na določbo zakona, da se nove stanovanjske 
hiše oziroma stanovanja 25 let oprošča davka. Vikend hišice namreč ni mogoče 
šteti za stanovanjsko hišo oziroma stanovanje. 

To izhaja iz 
— 16. člena zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zem- 

ljišč, ki določa, da se ne nacionalizira in ne všteva v število stanovanj, ki jih 
ima lahko v lasti občan, zgradba, ko glede na njeno velikost in namen upo- 
rablja lastnik samo za počitek ali oddih (vikend); 

— iz 17. člena zakona o stanovanjskih razmerjih, ki določa, da se stano- 
vanjski prostori, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo le za počitek ali 
oddih, ne štejejo za stanovanje. 

PREDLOG ZAKONA 
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) 

za leto 1967 

1. člen 
Republiški proračun za leto 1967 obsega 
dohodke v znesku   
razporejene dohodke v znesku  
nerazpor. dohodke (tekočo proračun, rezervo) v znesku 

2. člen 
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva po določbah 3. člena zakona o do- 

ločitvi dopolnilnih sredstev občinam. 

3. člen 
Od dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije iz 1. člena tega 

zakona pripada: 
Skladu SRS za šolstvo  18,369 % 
Skladu Borisa Kidriča  1,973 % 
Prešernovemu skladu  0,058 % 
Skladu SRS za pospeševanje proizvod, in predvajanje filmov 0,054 % 
Skladu SRS za pospeševanje založništva 1,157 % 
Skladu SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti .... 2,668 % 

din 519 098 440 
din 514 098 440 
din 5 000 000 
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4. člen 

Ce se med letom ustanovi nov republiški državni organ, potrdi njegov 
predračun Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Sredstva za delo takega 
organa se zagotovijo iz nerazporejenih dohodkov (proračunske rezerve). 

5. člen 

Ce se med letom odpravi republiški državni organ, se preostala sredstva 
prenesejo na nerazporejene dohodke (proračunsko rezervo). 

6. člen 

Republiški organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna 
za leto 1967 morajo organizirati izvrševanje zadev in nalog jz svojega delovnega 
področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. 

Zato morajo republiški organi izvršiti ustrezne ukrepe, da bi z racionali- 
zacijo dela dosegli primerno zmanjšanje stroškov za opravljanje svojih nalog m 
s tem v okviru zagotovljenih sredstev bolj zadovoljivo nagrajevanje svojih 
delavcev. 

Republiški organi ne smejo prevzemati na račun republiškega proračuna 
obveznosti, ki bi presegale zneske, določene za leto 1967, in tudi ne ustvarjati 
obveznosti za republiške proračune naslednjih let, če niso take obveznosti do- 
ločene z republiškim zakonom ali s kakšnim drugim aktom Skupščine SR Slo- 
venije oziroma aktom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, izdanim na 
podlagi zakona. 

Obveznosti iz tretjega odstavka tega člena je dovoljeno prevzemati oziroma 
ustvarjati le, če so v aktu, s katerim take obveznosti nastajajo, zagotovljeni 
tudi viri dohodkov zanje. 

7. člen 

Dohodki, ki jih dobijo od prodaje tiskovin ter za tehnične, računovod- 
stvene, administrativne in podobne storitve od organov in drugih organizacij, 
uporabijo republiški organi kot sredstva za redno, de javnost. 

8. člen 

Dohodki, s katerimi razpolaga Zavod SRS za statistiko po posebnih pred- 
pisih preko posebnega računa, se uporabljajo še nadalje za namene in na način, 
ki je določen s temi predpisi. 

9. člen 

Zavod SR Slovenije za rezerve uporablja dohodke, ki jih ustvarja s svojo 
dejavnostjo, kot sredstva za svojo redno dejavnost. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije lahko predpiše, da zavod del sredstev uporabi za posebne namene 
(investicije). 

10. člen 

Socialistična republika Slovenija najame kredit v višini 70 000 000 dinarjev 
iz sredstev po zakonu o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
in o uporabi sredstev tega davka (Uradni list SRS, št. 42-213/66) in po zakonu 
o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 do 
1970 za plačilo obveznosti proračuna SR Slovenije iz prejšnjih let po kreditnih 
pogojih, ki so določeni v teh zakonih. 
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Kreditna sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabijo za plačilo: 

1. obveznosti SR Slovenije do Sklada invalidsko pokoj- 
ninskega zavarovanja za razlike v pokojninah borcev 
NOV iz let 1965 in 1966    . 36 000 000 din 

2. za plačilo obveznosti iz negospodarskih investicij s pod- 
ročja visokega šolstva iz leta 1965   2 000 000 din 

3. za odplačilo obveznosti SR Slovenije iz najetih kreditov 
in iz kreditov, ki so bili preneseni nanjo od okrajev in so 
bili uporabljeni za financiranje investicij na področju 
gospodarstva  16 500 000 din 

4. za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra 
v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan« po sprejetem 
finančnem programu  3 000 000 din 

5. za financiranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti . . 12 500 000 din 

11. člen 

Od dohodkov po 1. členu tega zakona, zmanjšanih za dopolnilna sredstva 
občinam, se vlaga v rezervni sklad SR Slovenije 2 %. 

12. člen 
Nosilci sredstev, razporejenih: 
— v razdelku 49 — sredstva za splošne republiške potrebe so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po postavkah 213, 218 in 219 

(dinarsko kritje za nakup deviz, osrednje proslave, kongresi in druge akcije, 
protokolarni stroški), 

2. Republiški sekretariat za gospodarstvo po postavkah 206, 220, 221 in 
222 (regres za mleko, regres za dijaške vozovnice, turistična dejavnost, regres 
JAT za linijo Beograd—Ljubljana). 

3. Republiški sekretariat za finance po postavkah 211, 214, 215, 216 in 
217 (preživnine babicam in odškodnine za prevzeta premoženja, bančni stroški, 
obresti, stroški dvojezičnega poslovanja, osebni dohodki duhovnikom), 

4. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo po postavkah 
207, 208, 209 in 212 (obveznosti republike do borteev NOV, priznavalnine), 

5. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo po postavki 210 (socialno 
zavarovanje umetnikov), 

— v razdelku 50 — Sredstva za negospodarske investicije, za plačilo anuitet 
in drugih obveznosti so: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po postavki 225 (investicijsko vzdr- 
ževanje zgradb in opreme); 

2. Republiški sekretariat za finance po postavkah 223, 224 in 226 (anuitete, 
tekoče naložbe, sredstva za odplačilo proračunskih obveznosti iz prejšnjih let). 

13. člen 

Sredstva, ki so predvidena v predračunu republiških organov za pogod- 
beno dejavnost, se smejo uporabljati le v skladu s pogodbami, ki jih ti organi 
sklenejo z izvrševalci take dejavnosti. 

42 
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14. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da odloča o uporabi 
sredstev rezervnega sklada in sicer do višine 100 000 dinarjev v posameznem 
primeru, vendar samo za namene iz 1. in 3. točke 96. člena temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 

15. člen 

Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1967 in njihova razpo- 
reditev sta zajeta v bilanci republiškega proračuna za leto 1967, ki je sestavni 
del splošnega dela proračuna. 

16. člen 

Ta zakon začne, veljati z dnem objave v Uradnem listu SR Slovenije, 
uporablja pa se od 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

Z ukrepi za izvedbo gospodarske reforme so bili določeni že v letu 1965 
okviri za oblikovanje sredstev proračunov občin in republike. Ti okviri osta- 
nejo tudi v letu 1967 nespremenjeni in ostanejo še vedno v veljavi dosedanje 
omejitve v predpisovanju stopenj prispevka iz osebnega dohodki iz delovnega 
razmerja in republiškega ter občinskega davka od prodaje blaga na drobno. 
To pa potrjuje stališča v planu razvoja do leta 1970, da v času izvajanja go- 
spodarske reforme ni mogoče računati s prerazdelitvijo narodnega dohodka v 
korist proračunske potrošnje. 

Sredstva proračunov družbeno-političnih skupnosti se bodo v letu 1967 
oblikovala le v okviru gibanja proizvodnje in prometa blaga in storitev ter 
gibanja proizvodnje in prometa blaga in storitev ter gibanja osebnih dohodkov, 
ki pa je spet odvisno od rezultatov v proizvodnji. Proračunsko potrošnjo je 
treba zato uskladiti z dejansko razpoložljivimi sredstvi, pri čemer je bilo treba 
V predlogu republiškega proračuna najprej zagotoviti ustrezna sredstva za pla- 
čilo obveznosti iz prejšnjih let in za plačilo obvez, ki zapadejo v plačilo v 
letu 1967. 

I. Dohodki republiškega proračuna 

V skladu z ocenami o gibanju proizvodnje in osebnih dohodkov ter prometa 
blaga v trgovini bodo v republiškem proračunu doseženi naslednji dohodki 
(glej razpredelnico na strani 659): 

Skupni dohodki republiškega proračuna bodo predvidoma -— skupaj z 
dopolnilnimi sredstvi občinam — za 8,8 % večji od dohodkov v letu 1966. Po 
odbitku dopolnilnih sredstev občinam, ki se v letu 1967 znižajo od 61,9 na 
53 milijonov N dinarjev, ostane za republiški proračun 445 milijona N din. 

S 1. januarjem je bila od federacije prenesena na republike obveznost 
financiranja službe državne varnosti in mejne službe. V ta namen zagotavlja 
zveza SR Sloveniji sredstva v višini 97,3 % °d sredstev, ki jih je federacija 
zagotovila v letu 1966 za te službe v Sloveniji. Tak način zagotavljanja sredstev 
pa je le prehodnega značaja in se bodo v letu 1967 proučile možnosti, da se to 
vprašanje uredi s spremembo ustreznih instrumentov v korist republike. 
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v milijonih N din 

t7 + ^ h rfi Ocena za Ocena za Indeks Vrsta dohodkov leto 1966 letQ lg67 1967 
1966 

1. Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja  217,9 220,1 101,0 

2. Prispevek iz osebnega dohodka iz avtorskih 
pravic .    2,9 3,0 103,4 

3. Davek od prometa blaga na drobno  51,0 54,5 106,9 
4. Delež republike na zveznem davku od pro- 

meta blaga na drobno (20 % od zvez. davka) 152,6 180,8 118,5 
5. Sodne takse v gotovini  24,0 28,1 117,0 
6. Denarne kazni in drugi dohodki  9,4 11,5 122,3 
Skupaj lastni dohodki  457,8 498,0 108,8 
7. Namenska dopolnilna sredstva občinam . . . 61,9 53,0 85,6 
Ostane za republiški proračun  395,9 445,0 112,4 
8. Namenska dopolnilna sredstva federacije re- 

publiki   21,6 21,1 97,3 

SKUPAJ REPUBLIŠKI PRORAČUN ZA L. 1967 417,5 466,1 111,6 

Skupaj z namenskimi dopolnilnimi sredstvi federacije bodo znašala sred- 
stva republiškega proračuna (brez dopolnilnih sredstev občinam) 466,1 mili- 
jona ali 11,6 % več kakor v letu 1966. 

Pri tem pa je potrebno upoštevati, da so v republiškem proračunu pred- 
videna sredstva za prenesene obveznosti od federacije in obveznosti iz pre- 
teklih let, in sicer: 

1. S 1. januarjem je prenesla zveza na SR Slovenijo fi- 
nanciranje službe državne varnosti in mejne službe 
v višini 22,8 milijona 

2. Do konca leta 1966 so bile nuklearne raziskave v celoti 
financirane iz zveznih sredstev. V letu 1967 se zahteva 
udeležba iz republiških sredstev. V predlogu proračuna 
je predvideno za leto 1967   5,5 milijona 

3. 2e s 1. 9. 1966 je zveza prenesla na republike financi- 
ranje regresov za prevoze na železnici dijakov in štu- 
dentov v šole izven kraja njihovega bivališča. V letu 
1966 je bilo za ta namen porabljeno iz sredstev re- 
publiškega proračuna 2 milijona N din, v letu 1967 pa 
je potrebno zagotoviti sredstva za vse leto, kar je več za 3,0 milijone 

4. Splošne koristi terjajo, da SR Slovenija zagotovi sred- 
stva za subvencioniranje letalske proge Ljubljana— 
Beograd v višini  0,6 milijona 

5. V letu 1966 so bila v proračunu SR Slovenije zagotov- 
ljena sredstva za delno kritje obveznosti do sklada in- 
validsko-pokojninskega zavarovanja za beneficirane po- 
kojnine borcev NOV v višini 13 milijonov N din, ne- 
rešeno pa je ostalo del obveze za leto 1965 v višini 
11 milijonov in celotna obveznost za leto 1966 v višini 
25 milijonov N din. Obveznosti iz prejšnjih let v višini 
36 milijonov bodo plačane iz sredstev 1,5 % dodatnega 
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davka od prometa blaga na drobno. V proračunu za leto 
1967 pa je potrebno, zaradi izredno kritične finančne 
situacije sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja, 
zagotoviti sredstva za obveznosti v letu 1967 v višini 
28 milijonov N din, kar je za 15,0 milijonov 
več kakor je bilo za te namene zagotovljeno v letu 1966. 

6. V skladu z družbenim planom razvoja SR Slovenije 
v letu 1966—1970 je treba v republiškem proračunu 
najprej zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti iz prejš- 
njih let. Zato so v predlogu proračuna predvidena sred- 
stva za plačilo obveznosti večja, od sredstev za te na- 
mene v letu 1966, v znesku  
SKUPAJ   

Po predlogu proračuna bi SR Slovenija v letu 1967 za- 
gotovila iz proračuna manj sredstev za sodelovanje pri 
financiranju gradnje osnovnih šol v višini .... 

Razlika v povečanju in zmanjšanju obveznosti 
znaša tedaj     

13,5 milijona 
60,4 milijona 

11,0 milijonov 

49,4 milijona 

Od oblikovanih sredstev republiškega proračuna (brez dopolnilnih sred- 
stev občinam) v višini 466,1 milijona N dinarjev je potrebno odšteti navedene 
prenesene oziroma povečane obveznosti v višini 49,4 milijona N din. Raz- 
položljiva sredstva republiškega proračuna za razporeditev na posamezne ko- 
ristnike in za financiranje vseh drugih nalog republike znašajo 416,7 milijona 
N din ali 5,2 % več kakor v letu 1966. Prav zaradi tega pa s predlogom prora- 
čuna ni bilo mogoče rešiti zadovoljivo vseh služb in nalog, ki se financirajo iz 
sredstev republiškega proračuna. 

Osnova za oceno dohodka republiškega proračuna je predvideno gibanje 
osebnih dohodkov v letu 1967 in prometa blaga v trgovini na drobno. Predvi- 
deno je, da bodo osebni dohodki porasli v letu 1967 v globalu za okoli 10 %. 
Pri kalkuliranju prispevka iz osebnega dohodka je upoštevan porast v višini 
10 %, vendar je odštet od skupnega prispevka predviden odvod v druge re- 
publike v višini 4%, ker se ta prispevek plačuje po kraju stalnega prebivališča 
delavcev. Predlagali o je znižanje stopnje prispevka iz delovnega rezmerja od 
3% na 2,8%. Znižanje je potrebno zaradi zmanjšanja dopolnilnih sredstev 
občinam in močnejšega naraščanja zveznega davka od prodaje blaga na drobno. 
Zaradi znižanja stopnje bo znašal republiški prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev v letu 1967 okoli 220,1 milijona ali 1 % več kot je ocenjena realizacija 
tega prispevka za leto 1966. 

Republiški prometni davek od prodaje blaga na drobno je ocenjen na pod- 
lagi predvidenega povečanja prometa blaga v trgovini na drobno v letu 1967 
in gibanja osebnih dohodkov delavcev, pri čemer so upoštevane nekatere spre- 
membe v strukturi potrošnje zaradi povečanja stanarin, uvajanja komunalnega 
prispevka in participacije pri zdravilih in zdravstvenih storitvah. Predvide- 
vamo, da bo znašal 2 % republiški davek od prodaje blaga na drobno okoli 
54,5 milijona N dinarjev ali 6,9 % več kakor v letu 1966. 

Zvezna skupščina je že v juliju 1966 sprejela zakon o spremembah zvezne 
tarife prometnega davka, s katerimi so bile stopnje zveznega davka od prodaje 
blaga na drobno zvišane z veljavnostjo od 1. 1. 1967 dalje za 0,5 do 2%, razen 
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tega pa je bil zvišan še davek od prodaje bencina in nafte. Republika ima delež 
tudi na tem zvišanem zveznem davku od prodaje blaga na drobno v višini 20 %. 
Zaradi tega je pri deležu republike na zveznem davku, poleg normalnega po- 
večanja prometa blaga, upoštevano tudi zvišanje stopenj zveznega davka in bo 
zato porast za okoli 18,5 % večji, od ocenjene realizacije v letu 1966. 

Sodne takse v gotovini so tudi v letu 1966 močno porasle in bo prvotni 
plan v višini 21 milijonov N dinarjev presežen za okoli 14 %. Te takse namreč 
niso odvisne le od števila vloženih tožb, pač pa tudi od višine tožbenih zahtev- 
kov. V poostrenih kreditnih pogojih v letu 1967 računamo, da bodo delovne 
organizacije še bolj dosledno kakor v letu 1966 uveljavljale svoje terjatve preko 
gospodarskih sodišč in je zato predviden močnejši porast teh taks in sicer za 
okoli 16,5%. 

Denarne kazni za gospodarske prestopke in prekrške ter denarne kazni za 
prometne in druge prekrške po zakonu o prekrških bodo realizirane predvi- 
doma v višini 9 milijonov N din ali 12,5 % več kakor v letu 1966. 

Te kazni v zadnjih letih stalno naraščajo močneje kakor drugi dohodki 
republiškega proračuna, zato pričakujemo, da bodo močneje naraščale tudi 
v letu 1967. 

Med drugimi dohodki so planirane anuitete za dane kredite iz sredstev 
odpravljenega sklada za negospodarske investicije in iz sredstev sklada za so- 
cialne zavode, dohodki republiških organov in zavodov in razni drugi dohodki 
republiškega proračuna. Čeprav so bili ti dohodki v letu 1966 planirani le v 
višini 1,4 milijona N dinarjev, je znašala realizacija okoli 2,4 milijona N dinar- 
jev. Zato računamo, da bo v letu 1967 doseženo okoli 2,5 milijona N dinarjev. 

Računamo, da je ocena dohodkov republiškega proračuna pod navedenimi 
predpostavkami realna in da je možno pričakovati, da bo proračun v tej višini 
dosežen. 

V letošnjem republiškem proračunu se ponovno spreminja struktura do- 
hodkov. Medtem ko je v proračunu za leto 1965 predstavljal osnovni vir pro- 
računa prispevek iz osebnega dohodka, se njegov delež v letu 1967 znižuje na 
44,2 %. Kot glavni vir postajata vse bolj delež na zveznem davku in republiški 
davek od prodaje blaga na drobno. Skupaj sta udeležena v dohodkih republi- 
škega proračuna v višini 47,2 %. 

II. Predlog razporeditve sredstev 

V predlogu razporeditve sredstev republiškega proračuna so upoštevana 
stališča odborov in zborov Skupščine SRS in Izvršnega sveta ob obravnavanju 
posameznih problemov financiranja republiških potreb in pri obravnavanju 
predloga družbenega plana za razvoj SR Slovenije v letih 1966—1970. V skladu 
s sprejetimi stališči so zagotovljena sredstva za: 

— plačilo ostanka obveznosti republike iz prejšnjih let in za plačilo ob- 
veznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 1967, s čimer bodo končno rešeni najbolj 
pereči problemi, ki so se pojavljali v financiranju republiških potreb v letih 
1965 in 1966. Razčiščeni pa bodo tudi odnosi s poslovnimi bankami in delovnimi 
organizacijami, ki jim republika že dalj časa dolguje znatne zneske; 

— po pokritju obveznosti se iz razpoložljivih sredstev predvideva moč- 
nejša rast sredstev za financiranje šolstva, ki se je že doslej financiralo iz sred- 
stev republiškega proračuna, nadalje sredstev za financiranje kulturnih dejav- 
nosti in znanstveno raziskovalnega dela; 
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— delno ureditev perečih problemov osebnih dohodkov in materialnih 
izdatkov milice, kjer je bilo stanje zelo kritično in so osebni dohodki, terenski 
dodatki in dnevnice teh delavcev preobčutno zaostajali za drugimi službami; 

— za zboljšanje materialnega položaja sodišč in javnih tožilstev, ki se 
financirajo iz sredstev republiškega proračuna; tem organom se v letih 1965/66 
skoraj niso povečevala sredstva, čeprav se je razširila njihova pristojnost 
in vloga. 

Predlagane so tudi spremembe v sistemu financiranja nekaterih dejav- 
nosti s področja kulture in prosvete, s čimer naj se okrepi vloga sklada SRS 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti in sklada SRS za pospeševanje založni- 
ške dejavnosti. Za družbene organizacije in društva se zagotavljajo sredstva 
neposredno le družbeno-političnim in humanitarnim organizacijam, ne pa tudi 
strokovnim društvom in zvezam. 

Pri takem izjemnem obravnavanju nekaterih služb in organov pa je bilo 
nujno potrebno omejiti potrošnjo sredstev republiških organov, družbenih 
organizacij in nekaterih drugih dejavnosti. To pa je povzročilo tudi nekatere 
spremembe v strukturi potrošnje sredstev republiškega proračuna. Struktura 
predlagane razporeditve sredstev v primerjavi z letom 1966 je naslednja: 

— v tisočih N din 

Ocena 
1966 

Udeležba 
v % 

Predlog 
za leto 

1967 
Udeležba , , 

v o/„ • Indeks 

1. Šolstvo  86 698 
2. Znanstveno in kulturno pro- 

svetna dejavnost  
— Sklad Borisa Kidriča . . 16 577 
— Ostalo — zavodi itd. ... 30 032 

3. Socialno varstvo ..... 26 066 
4. Zdravstveno varstvo .... 2 833 
5. Delo državnih organov . . . 184 685 

V tem: 
— predstavniški organi ... 16 462 
— notranje zadeve 121 637 
— drugi republ. sekretariati 17 195 
— ostali upravni organi ... 11 023 
— pravosodni organi .... 12 821 
— zavodi (uprava zgradb, ar- 

hiv)   2 873 
— sredstva za splošne repu- 

bliške potrebe .... 2 674 
6. Dejavnost družbeno-političnih 

organizacij  17 098 
7. Namenska dopolnilna sredstva 

občinam  11 700 
8. Obveznosti iz preteklih let . . 29 326 
9. Gospodarski posegi  8 065 

10. Vlaganje v rezervni sklad . . 3 958 
11. Nerazporejeni dohodki . . . 494 
Skupaj  417 532 
Od tega: 
— zvezna sredstva  21 678 
— republiška sredstva  395 854 

20,8 

4,0 
7,2 
6,2 
0,7 

44,2 

3,9 
29,1 

4,1 
2,7 
3,1 

0,7 

0,6 

4,1 

2.8 
7,0 
1.9 
1,0 
0,1 

100,0 

100 493 

10 240 
30 582 
40 124 

2 568 
197 964 

16 950 
131 750 

15 739 
11 374 
15 996 

2 931 

3 224 

18 578 

42 787 
8 500 
9 262 
5 000 

466 098 

21 098 

2,1 
6.5 
8.6 
0,6 

42,5 

3,6 
28,3 

3,4 
2,4 
3,4 

0,6 

0,7 

4,0 

9,2 
1,8 
2.0 
1.1 

100,0 

21,6 115,9 

61,8 
101.8 
153.9 

90,6 
107,2 

103,0 
108,3 
91,5 

103,2 
124,8 

102,0 

120,6 

108,7 

145,9 
105,4 
234,0 

111,6 

97,3 
445 000 — 112,4 



Priloge 663 

V strukturi delitev sredstev najbolj izstopajo obveznosti republike na pod- 
ročju socialnega varstva, kjer se zviša delež od 6,2 % na 8,6 % oziroma za 53,9 % 
nasproti letu 1966, sredstva za obveznosti iz prejšnjih let por as te j o v strukturi 
od 7 % na 9.2 % oziroma za 45,9 % nasproti letu 1966. Po posameznih namenih 
so sredstva predvidena takole: 

1. Za financiranje dejavnosti šol in za druge potrebe v zvezi z vzgojo 
in izobraževanjem so v predlogu proračuna zagotovljena naslednja sredstva 
v primerjavi z letom 1966: 

v 000 N din 
   Indeks 

1966 1967 

■ Za financiranje šolskih zavodov, ki so se 
že doslej financirali iz sredstev republi- 
škega proračuna preko sklada SRS za 
šolstvo   84 698 95 439 112,7 
V teh sredstvih so vkalkulirana tudi sred- 
stva za reševanje posebnih problemov na 
Univerzi iz leta 1966 v višini 590 000 N din. 
Po sprejetju zakona o financiranju vzgoje 
in izobraževanja bodo ta sredstva izločena 
iz republiškega proračuna. 
Za štipendije, ki jih dajejo republiški or- 
gani, so zagotovljena sredstva  1 272 1 389 109,0 
Največji del sredstev za štipendije odpade 
na RS za prosveto in kulturo, in sicer 
1 124 000 N din, kar omogoča nadaljevanje 
štipendiranja okoli 350 dijakov in študen- 
tov, kolikor jih je bilo povprečno v letu 
1966. 
Za financiranje zavodov s področja šolstva 
na podlagi pogodb (Pedagoški inštitut, 
Zavod za šolstvo in drugi) so predvidena 
sredstva v višini  1 248 1 296 104,0 
Za druge potrebe s področja vzgoje in 
izobraževanja (TV šolske oddaje, učbeniki, 
manjšinsko šolstvo itd.)  596 787 132,0 
Regres za dijaške vozovnice ...... 2 000 5 000 250,0 
V letu 1967 se zagotavljajo sredstva za re- 
gresiranje teh vozovnic za vse leto, v letu 
1966 pa je republika plačevala regres samo 
zadnje štiri mesece. 
SKUPAJ sredstva za potrebe vzgoje in 
izobraževanja  89 814 103 965 115,8 

S predlogom take razporeditve sredstev za financiranje potreb vzgoje in 
izobraževanja se zagotavlja nekoliko zboljšanje materialnega položaja posa- 
meznih dejavnosti, ki se financirajo iz republiških sredstev, vendar pa še ne 
bodo zadovoljivo rešeni vsi problemi, ki so ostali odprti še iz prejšnjih let. 
To so zlasti problemi investicijskega vzdrževanja zgradb in opreme šolskih za- 
vodov, opreme laboratorijev, knjižnic in podobno. 
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2. Za financiranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti se zagotavljajo 
sredstva: 

v 000 N din 

Sklad Borisa Kidriča  16 577 22 740 137,2 
od tega: iz proračuna  16 577 10 240 

iz sredstev SRS za investicije 
v gospodarstvu  — 12 500 

Skladu Borisa Kidriča so v tem znesku 
zagotovljena tudi sredstva v višini 
5 500 000 za financiranje Nuklearnega in- 
štituta Jožef Štefan in za geološke raz- 
iskave. Financiranje teh nalog je v letoš- 
njem letu preneseno od federacije na re- 
publiko. Iz sredstev SRS za investicije v 
gospodarstvu se zagotavljajo temu skladu 
sredstva v obliki dotacije. Kredit za te 
namene najame SR Slovenija in se bodo 
anuitete odplačevale iz sredstev proračuna 
v naslednjih letih. 
Za financiranje znanstvenih zavodov so 
zagotovljena sredstva v višini  4 426 4 890 110,5 
V tem primeru gre za financiranje zavo- 
dov, ki se jim zagotavljajo sredstva ne- 
posredno v proračunu (SAZU, Inštitut za 
zgodovino delavskega gibanja, Inštitut za 
narodnostna vprašanja in Center za raz- 
iskavo javnega mnenja). 
Za pogodbeno financiranje inštitutov pre- 
ko RS za prosveto in kulturo  1 307 1 356 104,0 

SKUPAJ za financiranje znanstveno-raz- 
iskovalnih dejavnosti  22 310 28 986 129,9 

2. a Za kulturno dejavnost so v predlogu proračuna zagotovljena naslednja 
sredstva: 

— Sklad SRS za pospeševanje kulturnih de- 
javnosti . . . . '  12 945 13 851 107,0 

V sredstvih za leto 1966 so upoštevana vsa 
sredstva, ki so bila v letu 1966 porabljena 
za financiranje nalog, ki se prenašajo v 
letu 1967 na sklad, in sicer: Dohodki 
sklada iz proračuna v letu 1966 N din 
3 134 000; za financiranje zavodov s pod- 
ročja kulture 8 814 870; za odkup likovnih 
umetnosti 73 000; za financiranje društev 
s področja kulture 923 000 N din. Za finan- 
ciranje vseh dosedanjih in novih nalog se 
skladu zagotavljajo navedena sredstva v 
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v 000 N din Indeks 1966 1967 
globalu, s tem da bo sklad samostojno vo- 
dil politiko uporabe sredstev. 

— Sklad SRS za pospeševanje založništva 
za dosedanji obseg financiranja . . . 
za subvencioniranje tiska  

4 768 
2 510 

5 006 
1 000 

105,0 
40,0 

Na sklad se zaradi enotne politike prenaša 
subvencioniranje tiska; v letu 1966 je bilo 
za te namene porabljeno 2 510 000 preko 
RS za informacije. V letu 1967 odpade 
potreba po nadaljnjem subvencioniranju 
nekaj največjih časopisov in bodo sredstva 
v predlagani višini zadostovala za reševa- 
nje problemov na tem področju. 

— Prešernov sklad  268 300 112,0 

— Sklad SRS za pospeševanje proizvodnje in 
predvajanja filmov  268 281 105,0 

SKUPAJ s sredstvi za tisk  20 759 20 438 98,5 
SKUPAJ brez sredstev za tisk .... 18 249 19 438 106,5 

Razen tega se med sredstvi za splošne republiške potrebe zagotavljajo še 
posebna namenska sredstva za prispevek republike za socialno zavarovanje 
umetnikov za leto 1967 v višini 591 000 N din. 

3. Za socialno varstvo so v predlogu predvidena sredstva v višini 40 124 000 
N din ali 53,9 % več kakor v letu 1966. Ta sredstva so predvidena za naslednje- 
namene: 

— za plačilo obveznosti republike do sklada invalidsko 
pokojninskega zavarovanja za beneficirane pokojnine 
borcev NOV  28 000 000 N din 
Po 116. členu temeljnega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja in po zakonu o dodatku 
zaposlenim udeležencem NOV (Ur. 1. SRS, št. 10/65) 
mora SR Slovenija zagotoviti skladu invalidsko pokoj- 
ninskega zavarovanja razlike, ki nastanejo zaradi večje 
pokojninske osnove od dejanskega osebnega dohodka 
ob upokojitvi borcev NOV. Za leto 1965 je znašala po 
ugo'tovitvah Republiškega zavoda za socialno zavaro- 
vanje ta razlika 23,7 milijona, za leto 1966 25,3 mili- 
jona, za leto 1967 pa bo znašala predvidoma 28 mili- 
jonov N din. Skupna obveznost, vključno z letom 1967, 
znaša 77,0 milijonov. 
Do 31. 12. 1966 je bilo plačano iz sredstev republiškega 
proračuna za leto 1966 13 milijonov N din, 36 milijonov 
bo plačano iz sredstev 1,5% dodatnega davka od pro- 
daje blaga na drobno, za leto 1967 pa so predvidena 
sredstva v proračunu v višini 28 milijonov. S tem bi 
prešli na tekoče plačevanje obveznosti do sklada inva- 
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lidsko pokojninskega zavarovanja, kar je še zlasti po- 
membno v sedanji finančni situaciji tega sklada. 

— Za plačevanje razlik v osebnih dohodkih zaposlenih 
borcev NOV so predvidena sredstva v višini potrošnje 
v letu 1966 v znesku  4 930 000 N din 

SR Slovenija zagotavlja sredstva za te namene po že 
navedenem zakonu o dodatku zaposlenim borcem NOV. 

— Za plačilo stroškov zdravstvenega zavarovanja kmetov 
borcev NOV so predvidena sredstva v višini .... 3 950 000 N din 
Zaradi že uveljavljene spremembe zakona o zdravstve- 
nem zavarovanju kmetov-borcev NOV in uvedbe par- 
ticipacije pri zdravstvenih storitvah; stroški za te na- 
mene verjetno ne bodo- več naraščali. 

— Za priznavalnine so predvidena sredstva v višini . . 2 250 000 N din 
kar predstavlja 5,2 % več kakor v letu 1966. 

— Za prispevek republike za socialno zavarovanje svo- 
bodnih umetnikov je predvideno  591 000 N din 
Ta sredstva so kalkulirana od najnižje zavarovalne 
osnove po sklenjeni pogodbi med društvi svobodnih 
umetnikov in Republiškim zavodom za socialno zava- 
rovanje za sedanje število umetnikov. 

— Razen tega so predvidena še sredstva za oskrbne stro- 
ške oseb neznanega bivališča v socialnih domovih, za 
preživnine babicam, za stroške mednarodnega dečjega 
fonda, za odškodnine za odvzeto premoženje, v skup- 
nem znesku  403 100 N din 
Vse navedene obveznosti temeljijo na ustreznih repu- 
bliških in drugih predpisih. 

4. Za zdravstveno varstvo so predvidena sredstva za najnujnejše potrebe 
oziroma obveznosti republike pri financiranju zdravstvene službe. 

Skupna sredstva za te namene znašajo 2 568 000 N din 

5. Za delo vseh državnih organov so predlagana za 7,2 % večja sredstva 
od potrošnje v letu 1966. Za posamezne skupine organov so sredstva kalkulirana 
različno, glede na njihov namen in sprejeta stališča posameznih organov Skup- 
ščine SRS in Izvršnega sveta. 

Od skupnih sredstev odpade na: 

Organi 1966 °/o 1967 »/• Indeks 

1. Predstavniški organi .... 16 462 8,9 16 950 8,6 103,0 
2. Notranje zadeve  121 637 65,9 131 750 66,6 108,3 
3. Drugi republiški sekretariati 17 195 9,3 15 739 7,9 91,5 
4. Ostali upravni organi .... 11 023 6,0 11 374 5,7 103,2 
5. Pravosodni organi  12 821 6,9 15 996 8,1 124,8 
6. Zavodi (Uprava zgradb, Arhiv 

Slovenije)   2 873 1,6 ^ 931 1,5 102,0 
7. Sredstva za splošne republiške 

potrebe  2 674 1,4 3 224 1,6 120,6 

Skupaj .. . 184 685 100 197 964 100 107,2 
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S predlagano razporeditvijo sredstev na posamezne skupine državnih orga- 
nov se zagotavlj a: 

— porast osebnih dohodkov milice v letu 1967 za okoli 16 %, s čimer bi 
dosegel povprečni osebni dohodek miličnika okoli 866 N din mesečno; 

— zagotavljajo se sredstva za delno ureditev terenskih dodatkov delavcev 
milice; 

— zagotavljajo se sredstva za delno nadomestitev in vzdrževanje opreme 
službe notranjih zadev v višini 1 250 000 N din, kar predstavlja komaj 2,2 % 
od vrednosti opreme in zgradb; 

— zagotavljajo se sredstva za tekoče plačevanje dodatnega prispevka za 
invalidsko pokojninsko zavarovanje delavcev služb za notranje zadeve za leto 
1967; za plačilo dodatnega prispevka za invalidsko pokojninsko zavarovanje 
v letu 1966 so zagotovljena sredstva na postavki obveznosti iz preteklih let. 

Za druge službe organov za notranje zadeve se zagotavljajo sredstva za 
osebne dohodke dejanskega števila delavcev po stanju 1. 1. 1967 in ustrezna 
sredstva za materialne izdatke. 

Sodiščem in javnim tožilstvom se s predlogom proračuna zagotavlja ustrezno 
zvišanje osebnih dohodkov predsednikov in sodnikov, javnih tožilcev in nji<- 
hovih pomočnikov ter pomočnikov javnega pravobranilstva, in sicer po pred- 
videnih merilih (2400 N din — predsedniki oddelkov; 2200 N din —> sodniki 
Vrhovnega sodišča, sodniki Višjega gospodarskega sodišča, predsedniki okrož- 
nih in gospodarskih sodišč v Mariboru in Ljubljani, okrožna javna tožilca 
v Mariboru in Ljubljani; 2000 N din —• predsedniki okrožnih sodišč, okrožni 
javni tožilci; in 1800 N din — sodniki okrožnih sodišč. 

Sodiščem so s predlogom zagotovljena tudi ustrezna sredstva za posebne 
namene (za stroške kazenskega postopka, za stroške sodnikov porotnikov ipd.). 

Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je na zasedanju dne 
30. 6. 1966 sprejel sklepe, po katerih naj bi Izvršni svet in pristojni organi 
proučili funkcije, ki naj jih na sedanji stopnji razvoja našega družbeno-politič- 
nega sistema imajo organi republiške uprave ter vsebino in obseg njihovih 
nalog. Ukrepi za zboljšanje na tem področju naj bi se uveljavili že v predlogu 
proračuna za leto 1967. 

Ker v tem času iž objektivnih razlogov ni bilo mogoče pripraviti predlogov 
za zboljšanje organizacije republiške uprave in določiti njene konkretnejše 
funkcije in naloge, so v predlogu proračuna za vso ostalo republiško upravo 
predvidena praviloma le za 2 % večja sredstva za redno dejavnost od potrošnje 
v letu 1966. Izjemoma so za nekatere organe predlagana večja sredstva zaradi 
prenosov pristojnosti od občin na republiko (RS za delo) in zaradi novih obvez- 
nosti pri plačevanju najemnin za poslovne prostore (RS za urbanizem, Geodet- 
ska uprava). Tako pičlo odmerjena sredstva bodo nujno terjala že v I. polletju 
1967 ustrezne ukrepe v naslednjih smereh: 

— konkretizacija in zmanjšanje nalog republiških organov, odpravo dvo- 
tirnosti in s tem znižanje števila delavcev; 

— s smotrno organizacijo republiških organov doseči nadaljnje znižanje 
števila delavcev. 

Z navedenimi ukrepi in s skupnimi napori vseh prizadetih organov bi 
morali doseči občutno izboljšanje materialnega položaja in strokovnosti delav- 
cev republiške uprave. 

Za posebne namene so republiškim organom zagotovljena le najnujnejša 
sredstva za njihovo funkcioniranje. 
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6. Za dejavnost družbeno-političnih organizacij in društev so predvidena 
sredstva globalno v približno enaki višini kakor v letu 1966'. Predlagana pa je 
sprememba v načinu zagotavljanja sredstev posameznim organizacijam. Repu- 
bliškim organom se v bodoče ne bi več zagotavljala sredstva za financiranje 
posameznih društev in zvez, razen komisiji za telesno kulturo, pri kateri se 
zagotavljajo sredstva za fizkulturne organizacije in zveze v višini potrošnje 
v letu 1966 in pri RS za prosveto in kulturo, kjer so predvidena sredstva za 
Zvezo delavskih univerz in Svet ljudske tehnike Slovenije. Neposredno se 
v proračunu zagotovijo sredstva za dejavnost družbeno-političnih in humani- 
tarnih organizacij, in sicer globalno v višini potrošnje v letu 1966. 

Razen tega se posebej zagotovijo sredstva za konkretne družbeno pomembne 
akcije posameznih strokovnih društev in zvez po predloženih programih za 
posamezne akcije, za kongrese, volitve in večje manifestacije, ki imajo pomen 
za vso SR Slovenijo. S sredstvi v te namene v višini 2 350 000 bi razpolagal 
Izvršni svet Skupščine SRS, ki bi jih dodeljeval izključno na podlagi ocene 
predloženih programov. 

7. V skladu s sprejetimi stališči ob obravnavanju predloga družbenega 
plana razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 so v proračunu predvidena 
sredstva za plačilo obveznosti iz preteklih let in za plačilo obveznosti po 
odločitvah do konca leta 1966, ki zapadejo v plačilo v letu 1967. 

Skupaj znašajo take obveznosti, brez obveznosti za beneficirane pokojnine 
borcev NOV za leto 1967, 100 286 830. Od tega bodo plačane iz kreditov v višini 
57 500 000 N din, iz sredstev proračuna pa v višini 42 786 830 N din. Pregled 
obveznosti 'je priložen. 

8. Za gospodarske posege so predvidena sredstva v višini 8 500 00 N din za 
naslednje namene: 

■ za premije za mleko  7 000 000 N din 
Po zveznih predpisih znaša zvezna premija za kravje 
mleko 0,30 N din od litra, vendar le pod pogojem, da 
republika zagotovi nadaljnjih 0,10 N din. V letu 1966 
je bilo v proračunu zagotovljeno 7 milijonov din, kar 
je bilo v celoti potrošeno. 
Ostale pa so še neplačane obveznosti v višini 1 090 000 
N din brez zahtevkov za mesec december 1966. Raču- 
namo, da bodo sredstva zadostovala le v primeru, če 
se bodo še bolj zaostrili pogoji za priznavanje premije 
za mleko in če bo poostrena kontrola pri izplačevanju 
premij; 
za subvencioniranje letalske proge Ljubljana—Beograd 
je predvideno  600 000 N din 
Navedena letalska proga je splošnega pomena za SR 
Slovenijo, vendar je JAT postavil zahtevo, da SRS 
krije izgubo na tej progi; 
za financiranje turistične propagande, turistične zveze 
in za nekatere druge akcije na tem področju so predvi- 
dena sredstva v višini  900 000 N din 
V letu turizma je nujno potrebno, da republiški pro- 
račun delno participira pri financiranju turistične pro- 
pagande. 
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9. V skladu z družbenim planom razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 
je v predlogu proračuna predvideno 2% izločanje sredstev v rezervni sklad 
SR Slovenije. Osnovni namen večjega izločanja je v tem, da se za potrebe pro- 
računa zagotovijo večja obratna sredstva za kreditiranje neenakomernega pri- 
liva, ker v bodoče ne bo mogoče več najemati kreditov v ta namen iz kratko- 
ročnih bančnih sredstev. V letu 1967 bodo predvidoma v tem skladu oblikovana 
sredstva v višini 9 262 000 N din. 

S predlogom proračuna niso rešeni vsi problemi v financiranju republiških 
potreb, ki so bili odprti že v letu 1966. Med njimi sta najpomembnejša: 

1. Obveznosti republike pri subvencioniranju nerentabil- 
nih prog za leto 1966 v višini  5 395 000 N din 
Za leto 1966 znaša obveznost 3 790 000 N din. Po do- 
govoru z Združenim železniškim transportnim podjet- 
jem Ljubljana bi morali v letu 1967 plačati polovico 
obveznosti za leto 1966 in obveznost za leto-1967 v višini 
3 500 000 N din. 

2. Obveznosti oziroma potrebna sredstva za odkup stano- 
vanj za potrebe delavcev republiške uprave in za po- 
trebe rotacije  10 400 000 N din 

Upoštevati tudi ni mogoče celotnih zahtevkov za financiranje kmetijske 
pospeševalne službe, za investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme, za finan- 
ciranje turistične propagande in za druge akcije v letu 1967. Nekatere od na- 
vedenih problemov bo treba v letu 1967 reševati s sredstvi izven proračuna 
(sredstva odpravljenih stanovanjskih skladov, sredstva namenskega varčevanja 
in sredstva skupnih rezerv gospodarskih organizacij). 

V predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1967 so tudi določbe 
o zadolžitvi SR Slovenije iz sredstev 1,5% dodatnega davka od prodaje blaga na 
drobno v višini 30 milijonov in iz sredstev SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu v višini 32 miljonov N dn. Določen je tudi konkreten namen uporabe 
teh sredstev. Osnovni namen zadolžitve je v tem, da se sanirajo obveznosti 
republiškega proračuna iz preteklih let in da se tako postopoma preide na redno 
tekoče financiranje potreb. 

PREDLOG MNENJA* 

Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1967 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na 29. seji dne 21. fe- 
bruarja 1967 obravnaval predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1967 in je na osnovi 160. člena ustave SR Slovenije sprejel 
naslednje mnenje: 

* Mnenji Gospodarskega in Prosvetno-kulturnega zbora sta bili prebrani na 
seji teh zborov. 
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Osnovna izhodišča, na katerih temelji republiški proračun za leto 1967, so 
pravilna. Predvsem je pozitivna odločitev republike, da bo v letu 1967 pokrila 
svoje obveznosti iz preteklih let. Na ta način bodo rešeni nekateri pereči pro- 
blemi, omiljen bo težavni finančni položaj nekaterih upnikov republike, zlasti 
sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja, omogočeno pa bo tudi republiki, 
da v prihodnje razpoložljiva sredstva v celoti usmerja za kritje tekočih potreb. 

Pravilna je usmeritev republiškega proračuna, da se za leto 1967 zagotovijo 
večja sredstva za področje šolstva, kulture, znanstveno-raziskovalnega dela, 
pravosodja in notranjih zadev — milica. 

S sredstvi, namenjenimi za šolstvo, sicer ne bo mogoče zadovoljivo rešiti 
vseh problemov, vendar pa bi s smotrnejšo razporeditvijo razpoložljivih sred- 
stev nedvomno dosegli večje rezultate. Zato je nujno, da se šolstvo kot celota 
intenzivneje vključuje v izvajanje družbene in gospodarske reforme. Od ugo- 
tavljanja pomanjkljivosti in notranjih rezerv je treba preiti h konkretnim 
ukrepom. Predvsem je treba rešiti vprašanje omrežja srednjih, višjih in visokih 
šol ter šolanja določenih profilov kadrov. Pri tem je treba upoštevati, da se 
problem zaposlovanja kadrov-vse bolj zaostruje. Omrežje šol, zlasti šol II. stop- 
nje, je treba uskladiti s potrebami gospodarstva in družbenih služb. 

Ker je hitrejši družbeno-gospodarski razvoj pogojen tudi z intenzivnejšim 
razvojem znanstveno-raziskovalnega dela, bi morale tudi delovne organizacije, 
predvsem s področja gospodarstva nameniti večja sredstva za to dejavnost. 
Spričo omejenih sredstev bi moral sklad Borisa Kiidriča izvajati skrbnejšo 
politiko pri izboru raziskovalnih tem s področja družbenih ved. 

Dodeljevanje dopolnilnih sredstev še vedno znatnemu številu občin kaže, 
da sedanja politično-teritorialna razdelitev Slovenije ne ustreza družbeno- 
političnemu razvoju. Obstoj številnih ekonomsko šibkih občin pogojuje tudi 
nadaljnji obstoj številnih organov in institucij. Dejstvo je tudi, da so prav 
dotirane občine premalo storile za hitrejši gospodarski razvoj in za medobčinsko 
sodelovanje. 

Dvomljivo je, ali bodo relativno manjša sredstva za delo uprave prispevala 
k njeni racionalizaciji in boljši organizaciji. Republiška uprava v ožjem smislu 
sicer ni predimenzionirana, vendar kvalifikacijska struktura zaposlenih ni za- 
dovoljiva. V zadnjem času se je izredno razmahnila javna uprava v širšem 
smislu, zaradi česar bi bilo treba še v letošnjem letu sprejeti jasen koncept 
organizacije in nadaljnjega razvoja uprave. Z ustreznejšo organizacijo uprave 
bi bilo treba zagotoviti njeno kvalitetnejše delo in odpraviti dupliranje opravil. 

Republiški proračun je še vedno v precejšnji meri obremenjen z dotacijami 
družbenim organizacijam. V prihodnje bo treba stremeti za tem, da se tozadevne 
obveznosti proračuna bistveno znižajo. Neutemeljeno je, da nekatere družbeno- 
politične organizacije kljub zaostrenim pogojem gospodarjenja širijo profesio- 
nalni oziroma strokovni aparat. Tako se dogaja, da se ista problematika ana- 
lizira po več tirih, kar nedvomno ni v korist kvalitetnemu in racionalnemu delu. 

Iz razporeda izdatkov republiškega proračuna izhaja, da se izvajanje 
reforme sorazmerno najbolj odraža na področju zdravstva in socialnega var- 
stva, manj pa na področju drugih družbenih služb. Znatno so bila znižana 
sredstva predvsem za pogodbeno dejavnost na področju zdravstva in socialnega 
varstva. Za leto 1967 predvidena sredstva so za polovico manjša od predvidenih 
potreb, za 12% pa so manjša celo v odnosu na potrošnjo v letu 1966. Taka 
omejitev bo predvsem prizadela Zavod SRS za zdravstveno varstvo, ki opravlja 
tudi funkcijo republiškega zdravstvenega centra. Zato Zavod SRS za zdrav- 
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stveno varstvo in Republiški zdravstveni center ne bosta mogla v celoti in 
zadovoljivo opravljati zakonitih nalog, zlasti še nalog v zvezi s smotrnejšo 
organizacijo zdravstvene službe. V zaostrenih pogojih gospodarjenja so mini- 
malne možnosti, da bi zavod za opravljanje nalog, ki so splošnega republiškega 
pomena, dobil finančna sredstva iz drugih virov. Republiški zavod za zdrav- 
stveno varstvo in Republiški zdravstveni center bi morala za racionalno delo 
na osnovi realnega programa dobiti ustrezno povračilo, v nasprotnem primeru 
je treba s predpisi revidirati njune naloge. 

Čeprav je iz proračuna razvidno, da se sredstva za socialno varstvo pove- 
čujejo, pa v bistvu ne gre za porast, ker bo večina teh sredstev porabljena za 
kritje obveznosti republike iz preteklih let. 

Št.: 400-30/67 
Ljubljana, 21. 2. 1967 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja 1967 obravnavala predlog zakona o proračunu Socialistične repu- 
blike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil njen Izvršni svet. 

V skladu s svojo nalogo se komisija ni ukvarjala z vsebinskimi vprašanji 
glede realnosti predvidenih dohodkov republiškega proračuna in njihove raz- 
poreditve za posamezne namene, temveč se je omejila na obravnavanje predla- 
ganega republiškega proračuna kot pravnega akta. Pri tem je komisija ugoto- 
vila, da se po dosedanji praksi tudi republiški proračun za leto 1967 predlaga 
v obliki zakona. Ob tej ugotovitvi je bilo postavljeno vprašanje, ali je to v 
skladu s funkcijo proračuna družbeno-politične skupnosti v novem sistemu fi- 
nanciranja družbeno-političnih skupnosti, v katerem proračun po svoji funkciji 
ni več predpis, temveč posebej finančno-pravni instrument, ki izkazuje dohodke 
družbeno-politične skupnosti ter njihovo razporeditev po posameznih področjih 
za opravljanje nalog družbeno-politične skupnosti. Po mnenju komisije bi 
novemu značaju proračuna zato bolj ustrezalo, če ne bi bil sprejet v obliki 
normativnega akta. Vendar pa komisija predlagane rešitve v obliki zakona 
v načelu ni zavrnila, in sicer iz razloga, ker obsega predlog zakona o proračunu 
tudi nekatere določbe normativne narave, ki jih je sicer treba sprejeti kot 
predpis. 

V podrobni obravnavi je komisija k posameznim določbam predloga zakona 
predlagala naslednje spremembe: 

K 6. č 1 e n u : Besedilo prvega in drugega odstavka se združi v nov prvi 
odstavek. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi ustreznejše po- 
vezanosti besedil posameznih odstavkov. 

K 7. členu: Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Dohodki, ki jih 
dobijo za tehnične, računovodstvene, administrativne in podobne storitve od 
organov in drugih organizacij ter od prodaje tiskovin, uporabijo republiški 
organi kot sredstva za redno dejavnost. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Z njo se postavlja ustreznejše za- 
poredje posameznih vrst dohodkov glede na njihov obseg in pomen. 
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K 10. členu: a) V tretji vrsti prvega odstavka se med besedi »sredstev« 
in »tega« vstavi beseda »iz«; 

b) v prvi oziroma drugi vrsti besedila drugega odstavka se besedi »za 
plačilo« črtata ter vstavita na začetek besedila 1. točke tega odstavka, ki se 
tako glasi: »1. za plačilo obveznosti SR Slovenije ...«. 

Obe spremembi sta redakcijskega značaja. Prva je potrebna zaradi točne 
navedbe naslova zakona, ki se na tem mestu omenja, druga pa zaradi pravilne 
povezanosti začetnega besedila drugega odstavka z besedilom posameznih točk 
v tem odstavku. 

K 14. čl e n u : V predzadnji in zadnji vrsti se besedilo »temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti« nadomesti z besedilom »zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji«. 

V SR Sloveniji se glede financiranja družbeno-političnih skupnosti upo- 
rabljajo določbe zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (Ur. 1. SRS, št. 36/64) in je zato treba v tem členu citirati ustrezno določbo 
republiškega zakona. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal 
in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

V zvezi z določbo 12. člena zakonskega predloga je komisija opozorila pred- 
stavnika Izvršnega sveta, da v besedilu tega člena niso označene številke posa- 
meznih postavk, ki jih ta določba vsebuje. Predstavnik Izvršnega sveta je 
pojasnil, da je to storjeno namenoma, ker je bila predvidena možnost, da bodo 
med obravnavo zakonskega predloga posamezne postavke proračuna še spreme- 
njene ter bodo za to postavko označene s številkami naknadno. 

Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je predlog zakona s predlaga- 
nimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 400-30/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 9. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967, ki ga. je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal s predlogom zakona, ker so dohodki 
republiškega proračuna realno ocenjeni glede na zmogljivosti zavezancev dav- 
kov in prispevkov. Na tej osnovi bodo znašala sredstva republiškega proračuna 
(brez dopolnilnih sredstev občinam) 466,1 mio dinarjev, kar pomeni 11,6% 
povečanje nasproti letu 1966. Pri tem je treba upoštevati, da so v tem pove- 
čanju republiškega proračuna zajeta tudi namenska dopolnilna sredstva za 
kritje obveznosti, ki jih letos prenaša zveza na republiko (financiranje službe 
državne varnosti in mejne službe). 

Odbor je smatral, da je pravilna usmeritev republike, da bo v letu 1967 
pokrila svoje obveznosti iz preteklih let. Na ta način bodo rešeni nekateri pereči 
problemi, omiljen pa bo tudi položaj v poslovnih bankah. 

V nadaljevanju razprave je odbor ugotovil, da je republiški proračun še 
vedno v precejšnji meri obremenjen z dotacijami družbenim organizacijam. 
Izraženo je bilo mnenje, da bo treba v prihodnje stremeti za tem, da se te ob- 
veznosti proračuna znižajo, posebno še, ker nekatere družbeno-politične organi- 



Priloge 673 

zacije širijo profesionalni oziroma strokovni aparat. To ima za posledico, da 
se isto problematiko večkrat obravnava, kar pa ni v korist kvalitetnemu in 
racionalnemu delu. 

V nadaljevanju razprave je odbor obravnaval mnenje odbora za prosveto 
in kulturo, odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, 
odbora za zdravstvo in socialno politiko, odbora za organizacijsko-politična 
vprašanja Republiškega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora. 

Odbor je tudi ugotovil, da nastopajo neusklajenosti med finančnimi pro- 
grami republiškega sekretariata za notranje zadeve in nekaterimi občinami, ki 
so do sedaj prispevale svoj delež za vzdrževanje zgradb in nekaterih tehničnih 
sredstev na postajah milice. Občine bivšega mariborskega in koprskega okraja 
se teh obveznosti branijo in lahko zato pride do izpada sredstev v višini 1 300 000 
dinarjev. Odbor je od predstavnika Izvršnega sveta zahteval, da se najde 
rešitev za financiranje milice in to enotno za vse občine. 

Pri obravnavanju socialnega varstva je odbor ugotovil, da se za to področje 
zagotavljajo minimalna sredstva, zaradi česar ne bo mogoče izvajati zakona o 
izvrševanju vzgojnih ukrepov, ki je bil sprejet v lanskem letu, ker zanj sploh 
ni zagotovljenih sredstev, kakor tudi ne za izvajanje minimalnega programa 
socialnega varstva, kot ga predvidevajo predpisi in smernice Skupščine SR Slo- 
venije. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi je odbor sprejel naslednji spreminjevalni predlog 
k 1. členu : Razporejeni dohodki v znesku »din 514 098 440« se zvišajo 

na »din 514 168 440«; 
Nerazporejeni dohodki (tekoča proračunska rezerva) v znesku »din 5 000 000« 

se znižajo na znesek »din 4 930 000«. 
Hkrati s to spremembo se spremeni v »Bilanci dohodkov in splošnega 

razporeda dohodkov po predlogu republiškega proračuna za leto 1967« v tabeli 
»B. Splošni razpored dohodkov«: 

Razporedna podskupina 03-2-2 (socialno varstvo) se znesek zviša 
od »40 124 100« na »40 194 100«; 

Razporedna skupina (nerazporejeni dohodki — tekoča proračunska 
rezerva) pa se znesek zniža od »5 000 000« na »4 930 000«. 

Amandma je odbor sprejel zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo vsaj 
minimalnega programa socialnega varstva. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico izjave o predloženem 
amandmaju. 

Odbor je predlagal, da Izvršni svet prouči tudi možnost, da se povišani 
izdatki za socialno varstvo v znesku 70 000 din krijejo v okviru same razpo- 
redne skupine »Socialno varstvo« iz prispevka republike za socialno zavaro- 
vanje svobodnih umetnikov. Ta sredstva v letošnjem letu verjetno ne bodo 
v celoti porabljena, če bo zmanjšano število svobodnih umetnikov-zavaro- 
vancev, katerim prispeva republika del sredstev za socialno zavarovanje. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme predlog zakona skupaj s predlagano spremembo. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Matijo Maležiča. 

Št.: 400-30/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

43 



C74 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je na seji 7. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije za leto 1967. Skupaj s predlogom zakona o proračunu je 
obravnaval tudi predlog zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam, pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republi- 
ških prispevkov, davkov in taks, predlog zakona o spremembah zakona o 
prispevkih in davkih občanov, predlog zakona o dopolnitvah zakona o republi- 
škem davku od prometa blaga na drobno in predlog odloka o razdelitvi deviz 
za potrebe SR Slovenije v letu 1967. Vse predloge zakonov je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor uvodoma ugotovil, da ima letošnji proračun 
predvsem dve značilnosti: 

1. v primerjavi s prejšnjimi leti je ta predlog republiškega proračuna mnogo 
realnejši, čeprav je po sodbi odbora predvideno 10% povečanje osebmh dohod- 
kov morda nekoliko preoptimistično; 

2. s proračunskimi sredstvi se predvsem postopno ureja obveznosti in za- 
dolžitve republike iz prejšnjih let, kar je pravilna usmeritev, vendar pa ostaja 
še vrsta perečih nerešenih vprašanj. 

Iz predloga republiškega proračuna in iz predpisov, ki ga spremljajo, 
je jasno razvidna težnja, da je treba proračunsko potrošnjo čimbolj povezati 
z materialnimi možnostmi in uskladiti z zahtevami gospodarske in družbene 
reforme. Vendar pa je odbor poudarih, da se racionalne proračunske potrošnje, 
ki je usklajena z zahtevami reforme, ne more doseči samo z zmanjševanjem 
sredstev, temveč tudi z uresničevanjem enotnega in racionalnega koncepta raz- 
voja posameznih služb v republiki. Tako pa še sedaj ne rešujemo dovolj odločno 
problemov na področju šolstva, kulture, znanstveno-raziskovalnega dela, javne 
uprave Itd. Seveda pa s selektivno proračunsko potrošnjo lahko odločilno vpli- 
vamo na racionalen razvoj posameznih dejavnosti (npr. šolstvo, kultura) in 
tako z istimi sredstvi dosežemo večje učinke. Odbor je poudaril, da je za vso 
proračunsko potrošnjo in za dejavnost družbenih služb na splošno značilno, da 
se mnogo počasneje prilagaja zahtevam reforme kot gospodarstvo. 

Na vseh področjih je treba zaostriti kriterije za gospodarjenje s proračun- 
skimi sredstvi. To velja tudi za družbene organizacije. Člani odbora so opozorili, 
da imajo vodilne družbene organizacije (SZDL, ZKS, ZMS, Zveza sindikatov,. 
Zveza društev prijateljev mladine) organizirane strokovne službe, ki v bistvu 
opravljajo ista opravila, kot jih opravljajo strokovne službe pri republiških 
predstavniških, izvršilnih in upravnih organih. Pojavlja se večtirnost pri delu, 
isti podatki se zbirajo po več linijah, mnogi znani podatki se ponovno preverjajo 
in prilagajajo potrebam in željam vodstev teh organizacij, neusklajeno se pri- 
pravljajo družbene analize in na njihovi osnovi predvidevajo ukrepi itd. Odbor 
se je odločno zavzel, da se vse delo teh strokovnih služb združi in da se obenem 
omeji število v teh organizacijah zaposlenih kadrov. Poleg tega je odbor pred- 
lagal, da naj se prouči, katere podatke so delovne organizacije dolžne dajati 
določenim organom. Dajanje vseh ostalih podatkov, ki jih sedaj dnevno zahte- 
vajo razni organi, institucije in družbeno-politične organizacije in ki močno 
obremenjujejo delovne organizacije, pa naj delovne organizacije zaračunajo. 

V zvezi z omejevanjem proračunske potrošnje in racionalno uporabo teh 
sredstev so člani odbora ostro kritizirali federacijo, ki je letos precej povečala 
svoja sredstva, obenem pa prenesla vrsto obveznosti na republike in občine, 
ne da bi za to v celoti zagotovila potrebna sredstva. Odbor je soglasno poudaril., 
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da je sedanja delitev sredstev med federacijo, republiko in občinami ter pove- 
čanje sredstev federacije nevzdržno in v popolnem nasprotju s prizadevanji 
delovnih kolektivov in ostalih družbenih činiteljev, da svojo potrošnjo uskladijo 
z materialnimi možnostmi. Čeprav so zvezni predpisi že sprejeti, je odbor menil 
da bo treba v prihodnje glede teh vprašanj bolj odločno uveljaviti načela in 
realizirati republiška stališča in zahteve reforme. Prav tako je odbor ponovno 
zahteval od Izvršnega sveta, da naj čimprej izdela primerjalno analizo dajatev, 
ki jih je republika odvajala zvezi pred reformo in sredstev, ki jih odvaja po 
reformi. 

Ob koncu načelne razprave je odbor ugotovil, da letošnji predlog proračuna 
in z njim povezani predpisi pomenijo vendarle korak naprej k racionalnemu in 
stabiliziranemu gospodarjenju, pri čemer pa je seveda treba ugotoviti, da racio- 
nalizacija na področju tako imenovane družbene režije počasneje napreduje kot 
pa v gospodarstvu. 

V podrobni razpravi je odbor ugotovil, da je iz obrazložitve predloga 
proračuna možno razbrati, naj bi se nekatere obveznosti iz proračuna za katere 
ni zagotovljenih sredstev, reševale tudi iz sredstev skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij. Odbor je menil, da taka možnost rešitve ni v skladu niti s predpisi 
niti z namenom, ki ga zasleduje sklad skupnih rezerv, niti z načelom da naj 
se sredstva iz gospodarstva ne prelivajo v proračunsko potrošnjo. Zato naj se 
ta dvoumnost v obrazložitvi odpravi. 

Odbor je v zvezi s sredstvi, ki so namenjena Glavnemu odboru SZDL, po- 
udaril, da je obrazložitev, zakaj so potrebna ta sredstva in zakaj se celo pove- 
čujejo, nepopolna, nezadostna in zato nesprejemljiva. Nujno je treba obrazložitev 
dopolniti in razširiti ali pa sredstva zmanjšati. Odbor je pri tem ponovno 
poudaril, da morajo biti družbeno-politične organizacije vzor pri izvajanju 
reforme ter z deprofesionalizacijo kadrov in modernizacijo poslovanja znižati 
administrativne stroške. 

Prav tako je odbor menil, da je bolj umestno, da se devizna sredstva, ki 
so pri Glavnem odboru SZDL in so namenjena za posebne namene, vnesejo 
v republiško devizno rezervo pri Izvršnem svetu. Te devize naj bodo še naprej 
rezervirane za namensko potrošnjo Glavnemu odboru SZDL, vendar pa bi bila 
tako zagotovljena večja kontrola predstavniških organov, v tabelarnem pregledu 
deviz za potrebe SR Slovenije za leto 1967 pa bi odpadla postavka, ki po višini 
močno odstopa od ostalih postavk, pri tem pa ni niti obrazložena. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodar- 
skemu zboru, da pri razpravi in sestavljanju mnenja zbora o predlogu repu- 
bliškega proračuna za leto 1967 in o predlogih predpisov, ki so povezani 
z iepubliškim proračunom, upošteva mnenje in stališča odbora, ki so izražena 
v predloženem poročilu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Antona Koviča. 

Št: 400-30/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 22. 2. 1967 ponovno obravnaval 
predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1967 in ostale z njim povezane 
predloge predpisov. 
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Odbor je ugotovil, da obrazložitev k predlogu proračuna in njemu pri- 
loženih drugih aktov, predvsem za obrazložitev predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks poudarjajo možnost, da lahko občinske skupščine zajamejo vse vire 
dohodkov iz zasebnega sektorja in revidirajo tiste olajšave in oprostitve, ki naj 
bi bile v nekaterih občinah preobširne. Ta neprikrit poziv k stiskanju davčnega 
vijaka je po mnenju odbora gospodarsko in politično škodljiv in v nasprotju 
z napovedmi in stremljenji, ki jih želimo uresničiti s srednjeročnim planom 
razvoja do leta 1970. Odbor je menil, da so takšna predvidevanja tudi odraz 
določene miselnosti, da je zasebni sektor že toliko konsolidiran, da ga lahko 
zopet občutno obdavčimo. In naprej, da naj rešujemo finančne težave v federa- 
ciji in republiki predvsem z uvajanjem novih davščin in uveljavljanjem 
uravnilovke. 

Mnenja smo, da se od sprejema republiškega zakona o prispevkih in davkih 
občanov naprej niso spremenili pogoji in razlogi, ki bi npr. narekovali drugačno 
obravnavanje vikend hišic, ki naj bi jih sedaj obdavčili. Odbor se ne strinja 
z ugotovitvijo amandmaja o plačevanju davka na vikend hišice, ki ga je pred- 
lagal odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in ki ga 
je sprejel Izvršni svet, saj oprostitev v zakonu z leta 1964 ni temeljila na tem, 
da pospeši stanovanjsko izgradnjo in rešuje pereče stanovanjske razmere. 

Pri obravnavanju vseh teh vprašanj je bil odbor mnenja, da je bilo v pre- 
teklosti podobnih, v bistvu fiskalnih ukrepov precej, vendar pa smo jih morali 
praviloma vedno korigirati, pri tem pa smo ugotavljali občutno škodo. Gospo- 
darska in družbena reforma sloni na stabilizaciji pogojev gospodarjenja. To pa 
se doseže tudi s tem, da se ne spreminjajo predpisi samo zaradi finnčnih potreb, 
temveč da predpisi zagotovijo neko pravno varnost. To pravno varnost pa je 
potrebno zagotoviti vsem gospodarskim dejavnikom, to je tudi zasebnemu 
sektorju. 

Na podlagi takih stališč odbor predlaga, da se v obrazložitvi predloga za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah repubilških 
prispevkov, davkov in taks besedilo ustrezno spremeni. Prav tako odbor pred- 
laga, da se ne sprejme amandma za uvedbo davkov na vikend hišice. 

Št.: 400-30/67 
Ljubljana, 22. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 6. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V razpravi je odbor kot pravilno ocenil izhodišče predloga zakona o repu- 
bliškem proračunu za leto 1967, ki sloni na stališčih, vsebovanih v družbenem 
planu razvoja SR Slovenije do leta 1970 in izoblikovanih v okvirih, ki jih na- 
rekujejo ukrepi za uveljavitev gospodarske in družbene reforme. Tako so 
dohodki proračuna planirani realno predvsem na osnovi predvidene rasti pro- 
izvodnje, prometa blaga in osebnih dohodkov. S tem bo tudi na področju 
proračuna dosežena večja stabilnost, proračunska potrošnja pa se bo gibala le 
v okviru razpoložljivih sredstev. 

Člani odbora so se v obravnavi predloga zakona o republiškem proračunu 
za leto 1967 zadržali predvsem pri tistih področjih, ki sodijo v okvir dela 
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Prosvetno-kulturnega zbora. Pri tem so ugodno ocenili povečanje sredstev za 
financiranje potreb na področju vzgoje in izobraževanja, znanstveno-razisko- 
valnega dela ter kulturnih dejavnosti. Kljub večjim sredstvom za ta področja, 
ki jih bo republika zagotovila z omejevanjem potrošnje drugih dejavnosti, ki 
jih tudi financira republiški proračun, pa ostaja še vnaprej nerešenih vrsta 
vprašanj, predvsem na področju naložb za potrebe šolstva. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da se obseg sredstev, ki so v okviru predr- 
loženega proračuna namenjena za financiranje šolskih in drugih zavodov, ki 
jih financira sklad SR Slovenije za šolstvo, realno poveča za manj kot 12,7 %, 
ker so v tem izračunu upoštevana tudi sredstva, ki jih je sklad dobil za pokri- 
vanje obveznosti iz prejšnjih let. Zato ne bo mogoče zadovoljiti vseh potreb 
prizadetih zavodov, predvsem šol z eksperimentalnim poukom. Ravno tako ne 
bo možno s sredstvi sklada financirati niti vzdrževanja šolskih zgradb niti 
manjših adaptacij. 

Člani odbora so tudi poudarili, da je za nemoteno delo visokošolskih in 
drugih zavodov, ki jih financira sklad SRS za šolstvo, potrebno tudi v pri- 
hodnje nakazovati sredstva za njihovo osnovno dejavnost v rednih mesečnih 
obrokih, tako kot je bilo to skladu omogočeno že v letu 1966. 

V okviru prizadevanj za smotrnejšo ureditev delovanja visokošolskih 
zavodov ter njihovo prilagoditev družbenim možnostim in potrebam je Skup- 
ščina SR Slovenije ustanovila posebno komisijo, ki naj bi proučila ta vprašanja. 
Odbor je ob tem priporočil, naj bi komisija o svojem delu čimprej predložila 
poročilo in tudi nekatere ukrepe, s katerimi bi resnično dosegli preusmeritve 
znotraj visokega šolstva in smotrno prerazporeditev sredstev. Zlasti pa bi bilo 
treba ponovno proučiti merila za dodeljevanje sredstev visokim šolam glede 
na njihovo ustreznost pedagoškim in materialnim zahtevam. 

Skladu Borisa Kidriča so v letošnjem letu zagotovljena sredstva iz republi- 
škega proračuna in iz drugih sredstev, ki jih usmerja SR Slovenija. S tem v 
zvezi je bilo v razpravi postavljeno vprašanje, ali dvoje različnih virov hkrati 
že ne opredeljuje namembnosti sredstev, s katerimi sklad podpira oziroma kre- 
ditira osnovne in aplikativne raziskave. Ker so skladu Borisa Kidriča namensko 
zagotovljena sredstva za financiranje nuklearnega inštituta »Jožef Štefan« in 
geoloških raziskav, je bila izražena bojazen, da bo sklad omejen pri drugih od- 
ločitvah glede razdeljevanja sredstev. 

Odbor meni, da se bo sklad SRS za pospeševanje založniške dejavnosti tudi 
letos znašel v finančnih težavah, dasi bo razpolagal s 5 % večjimi sredstvi. Za 
sofinanciranje revialnega tiska, predvsem revij z družbeno tematiko, se je nam- 
reč sklad lani zadolžil za 40 milijonov starih dinarjev na račun sredstev za leto 
1967. Poleg tega so se občutno zvečali zahtevki za sofinanciranje časopisne in 
založniške dejavnosti narodnostnih manjšin. S tem v zvezi bi bilo treba proučiti 
ustreznost zahtevanega povečanja in v ta namen zvečati sredstva v enakem raz- 
merju, kot ga dopušča porast dohodkov sklada. Predlagana višina sredstev za 
subvencioniranje tiska ne bo zadostovalo za reševanje problemov na tem pod- 
ročju, saj se število interesentov skoraj ne zmanjšuje. Ob tem je odbor pri- 
poročil, naj bi se tudi revialni tisk v večji meri usmeril na povečanje lastnih 
virov duhodkov. 

Člani odbora so ugotovili, da se s predlogom republiškega proračuna po- 
večajo Arhivu SR Slovenije sredstva le za 2 %, čeprav so mu z družbenim 
planom razvoja SR Slovenije do leta 1970 naložene obsežne naloge. Seznanjen 
s pojasnilom, da je Arhiv SR Slovenije uvrščen med zavode republiške uprave, 
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katere dohodki se povečujejo le za 2 %, je odbor menil, da taka razporeditev ni 
pravilna, saj republiški arhivski zavod nedvomno sodi v skupino zavodov s 
področja znanosti, kulture in prosvete. Zato bi bilo treba Arhiv SR Slovenije 
uvrstiti med te zavode in mu zagotoviti tudi večje povečanje dohodkov. 

Za svojega poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil 
poslanca Vlada Goloba. 

Št.: 400-30/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora — poročilo z dne 7. 2. 1967, št. 400-30/67. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SK Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 20. 2. 1967, št. 400-30/67. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potrošnje je na seji dne 9. 2. 1967 obravnaval in 
sklepal o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (ren 
publiškem proračunu) za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da so osnovna izhodišča, na katerih 
temelji republiški proračun za leto 1967, pravilna. Odbor ugotavlja, da pred- 
stavlja predloženi proračun dejansko sanacijski proračun, kar je odbor ocenil 
kot pozitivno odločitev republike, da bo v letu 1967 pokrila zapadle obveznosti iz 
preteklih let. Tako bodo rešena nekatera pereča vprašanja in omiljen težaven 
finančni položaj nekaterih upnikov republike, obenem pa bo republiki omogo- 
čeno, da bo v prihodnje razpoložljiva sredstva v celoti usmerila za kritje teko- 
čih potreb. V predloženem proračunu so prišla bolj ali manj do izraza hotenja 
in zahteve, ki jih je odbor že večkrat postavljal, redoma pa ob obravnavanju 
vsakokratnih republiških proračunih, zaključnih računih in rebalansih. Tako iz- 
haja iz predloženega zakonskega predloga, da je v primerjavi s prejšnjimi leti 
mnogo realnejši, do izraza je prišla tudi tolikanj poudarjena potreba po štednji, 
zadovoljivo pa je tudi notranje prestrukturiranje sredstev v okviru uprave v 
korist pravosodja, predvsem višjih sodišč. Glede financiranja družbenih organi- 
zacij in društev odbor ugotavlja, da predvideva predlagani proračun le finan- 
ciranju posameznih akcij, kar je v skladu s pripombami odbora, pa tudi sicer 
so sredstva za družbene organizacije in društva le malenkostno povečana. 

Glede financiranja republiške uprave pa je imel odbor pomislek ali sedanja 
organizacija uprave še ustreza svojemu namenu ter meni, da bi morala biti 
osnova za financiranje uprave program posameznih organov. Poleg tega je bil 
odbor mnenja, da bi bilo treba dodati obrazložitvi predlaganega zakona pregled 
kadrovske zasedbe v upravi, ki bi omogočila jasnejši vpogled v dejansko star 
nje na tem področju. 

Odboru so bila tudi predložena mnenja odborov za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega in Gospodarskega zbora, prav tako 
pa je odbor obravnaval posebno vlogo Zavoda SR Slovenije za mednarodno 
tehnično sodelovanje. Iz mnenj navedenih odborov izhaja, da so ugodno ocenili 
predloženi proračun kot realnejši, čeprav so mnenja, da je predvideno 10 % 
povečanje osebnih dohodkov nekoliko preoptimistično. Odbori se zavzemajo za 
zaostritev kriterijev pri gospodarjenju s proračunskimi sredstvi, kar naj pose- 
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bej velja tudi za družbene organizacije, ki bi lahko organizirale enotno stroš- 
kovno službo ali pa se posluževale strokovnih služb pri republiških predstavni- 
ških, izvršilnih ali upravnih organih. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je posebej opozoril na ugotovitev, ki izhaja iz obrazložitve predloga proračuna, 
po kateri naj bi se nekatere obveznosti, za katere ni zagotovljenih sredstev, re- 
ševale tudi iz sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Odbor je menil, 
da taka možnost rešitve ni v skladu niti s predpisi, niti z namenom, ki ga za- 
sleduje sklad skupnih rezerv, pa tudi ne z načelom, da naj se sredstva iz go- 
spodarstva ne prelivajo v proračunsko potrošnjo. Ta-isti odbor je prav tako 
opozoril, da obrazložitev, zakaj so potrebna sredstva, namenjena glavnemu od- 
boru SZDL, ni popolna niti zadostna in zato nesprejemljiva. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialn©-zdravstve- 
nega zbora pa je poleg splošnih ugotovitev, ki so že omenjene, posebej opozoril 
na dejstvo, da se izvajanje reforme sorazmerno najbolj odraža na področju 
zdravstva in socialnega varstva, manj pa na področju drugih družbenih služb. 
Znižana sredstva, predvsem za pogodbeno dejavnost, na področju zdravstva in 
socialnega varstva bo predvsem prizadela Zavod SRS za zdravstveno varstvo, ki 
opravlja tudi funkcijo republiškega zdravstvenega centra. Zato Zavod SRS za 
zdravstveno varstvo ne bo mogel v celoti in zadovoljivo opravljati zakonitih 
nalog, zlasti še, ker v zaostrenih pogojih gospodarjenja ni možnosti, da bi dobil 
finančna sredstva iz drugih virov. Čeprav iz proračuna izhaja, da se sredstva 
za socialno varstvo povečujejo, pa je to le navidezno, kajti večina teh sred- 
stev bo porabljenih za kritje obveznosti republike iz preteklih let. 

Končno je odbor obravnaval tudi vlogo Zavoda SR Slovenije za medarodno 
tehnično sodelovanje, iz katere izhaja, da predstavlja v proračunu predvideni 
znesek le 9% od finančnega prednačrta za redno dejavnost zavoda. Takšen 
izpad sredstev zavodu je povzročil predvsem sklep Zveznega izvršnega sveta, da 
se v bodoče ukinja sofinanciranje redne dejavnosti republiških zavodov. V zvezi 
s tem je bil odbor mnenja, naj zavod nadoknadi sredstva pri zveznem zavodu 
za mednarodno tehnično sodelovanje, za katerega tudi opravlja svoje storitve 
in ki jih zvezni zavod koristnikom zaračunava. Kolikor do zaračunavanja sto- 
ritev ne bi prišlo, je treba ta sredstva nadoknaditi iz zveznega proračuna, v 
nasprotnem primeru pa naj republiški zavod omeji svojo dejavnost v okviru 
zagotovljenih sredstev le za republiške potrebe. 

Odbor je bil mnenja, da bi vsakršno spreminjanje predloženega proračuna 
odprlo še več nerešenih vprašanj, zaradi česar meni, da predlagani zakon ustreza 
v največji možni meri sedanji težki finančni situaciji in predlaga Organizacijsko- 
političnemu zboru, da ga sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Ivana Raua. 
Št.: 400-30/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

STALIŠČA 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do amandmajev 

Na podlagi izhodišč za sestavo predloga republiškega proračuna za leto 1967 
se republiškim organom ne zagotavljajo sredstva za razne analize. Na posebni 
postavki »osrednje proslave, kongresi in druge akcije« pa so predvidena sred- 
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stva v višini 2 350 000 N din, katera bo med letom odobraval Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije po proučitvah zahtevkov za konkretne akcije in tudi za 
analize, ki imajo večji pomen za celotno republiko. 

Po amandmaju, ki je bil dan na višino predlaganih sredstev za pogodbeno 
dejavnost s področja socialnega varstva, naj bi se sredstva na tej postavki zvi- 
šala za 70 000 N din tj. od 30 000 N din na 100 000 N din. Ker gre pri tem za 
sredstva, ki se nanašajo na razne analize s področja socialnega varstva, pred- 
lagamo, da se amandma ne upošteva. Za konkretne primere pa ima RS za 
zdravstvo in socialno varstvo možnost, da predlaga Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije odobritev sredstev iz postavke »osrednje proslave, kongresi in 
druge akcije«. 

PREDLOG ZAKONA 
o določitvi dopolnilnih sredstev občinam 

1. člen 

Socialistična republika Slovenija zagotavlja v letu 1967 splošna dopolnilna 
sedstva tistim občinam, katerih lastna proračunska sredstva ne dosegajo 370 di- 
narjev na prebivalca, oziroma v občinah z več kot 35 000 prebivalci, 350 dinar- 
jev na prebivalca. 

Občinam iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo splošna dopolnilna sred- 
stva v višini razlike med predvidenimi lastnimi proračunskimi sredstvi posa- 
mezne občine in med zneskom proračunskih sredstev, ki bi bila potrebna, da 
se doseže v občini proračunska potrošnja 370 dinarjev oziroma 350 dinarjev 
na prebivalca. 

2. člen 

Za zagotovitev splošnih dopolnilnih sredstev občinam po 1. členu temelj- 
nega zakona se v republiškem proračunu za leto 1967 zagotovijo sredstva v 
višini 53 000 000 din. 

3. člen 

Splošna dopolnilna sredstva se dodelijo po merilih iz 1. člena tega zakona 
naslednjim občinam: 

Ajdovščina 1 175 000, Črnomelj 1 717 000, Gornja Radgona 1 582 000, Gro- 
suplje 768 000, Ilirska Bistrica 624 000, Krško 1 073 000, Laško 408 000, Lenart 
2 806 000, Lendava 3 830 000, Litija 734 000, Ljutomer 1 026 000, Metlika 527 000, 
Mozirje 715 000, Murska Sobota 1 814 000, Ormož 2 426 000, Radlje ob Dravi 
1 219 000, Ribnica 858 000, Sevnica 1 780 000, Slovenska Bistrica 1 957 000, Slo- 
venske Konjice 1 096 000, Šentjur 1 952 000, Šmarje 3 094 000, Tolmin 1 628 000 
in Trebnje 1 501 000 din. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se izplačujejo občinam po trimesečnih 
oziroma mesečnih načrtih za izvrševanje republiškega proračuna. 

4. člen 

Razlike med zneskom iz 2. člena in seštevkom zneskov iz 3. člena v višini 
16 645 000 din se kot rezerva dopolnilnih sredstev lahko uporabi: 

— za nadomestilo izpada proračunskih dohodkov občin zaradi elementar- 
nih nesreč; 
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— za dodatna sredstva občinam, ki do izločitve iz proračunov sredstev za 
izobraževanje v letu 1967 z lastnimi proračunskimi sredstvi in s splošnimi do- 
polnilnimi sredstvi iz 3. člena ne bodo dosegle najmanj 95 % proračunske po- 
trošnje iz leta 1966; 

— za dodatna sredstva občinam, ki so prejemala do leta 1967 dopolnilna 
sredstva, če je njihova potrošnja na prebivalca iz naslova priznavalnin borcem 
višja kot znaša povprečje za SRS; 

— za izjemno kritje drugih izrednih potreb. 
O uporabi rezerve dopolnilnih sredstev odloča Izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije. 
5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

Na osnovi ocene proračunskih dohodkov za leto 1967 v višini 1 675 7 milij. 
N din in upoštevaje stopnje federacije na njenih dohodkih ter stopnje in do- 
hodke, ki se v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in o stop- 
njah republiških prispevkov, davkov in taks, predlagajo za kritje republiškega 
proračuna, se ocenjuje, da bodo razpolagale v letu 1967 občine v naši republiki 
z okoli 828 milijonov N din. 

V tem globalu je vključenih okoli 775 milij. njihovih rednih proračunskih 
sredstev in 53 milij". dopolnilnih sredstev. V oceni proračunskih dohodkov občin 
za leto 1967 niso vključeni presežki proračunskih dohodkov po zaključnih ra- 
čunih iz leta 1966 in prispevek za uporabo mestnega zemljišča. Ob takih pred- 
videvanjih se bodo povečala sredstva občin v SR Sloveniji nasproti letu 1966 
na indeks 106,8. Porast proračunskih dohodkov občin za leto 1967 v primerjavi 
z realizacijo v letu 1966 vključno s presežki dohodkov in prispevkom za uporabo 
mestnega zemljišča pa znaša 4,2 %. 

K sistemu ugotavljanja dopolnilnih sredstev za občine so bile že v prvem 
letu uveljavljanja tega sistema, kakor tudi za leto 1966, dane številne pripombe. 
Težko bi potegnili ustrezajoče zaključke za eventualno globlje spremembe na 
temelju izkušenj samega leta 1965 in 1966, kajti ravno v tem obdobju, ko re- 
publika prvič ureja neposredno odnose do občin, so z restriktivnimi ukrepi na 
proračunsko potrošnjo vneseni določeni problemi. Podrobnejše proučevanje kaže, 
da ni mogoče z enkratnimi ukrepi oziroma posegi odpraviti vseh razlik, često 
nerazumljivih, ki so v tem sistemu posledica precej različnih načinov ugotavlja- 
nja dopolnilnih sredstev po nekdanjih okrajih. 

Poleg tega so določene težave izvirale tudi iz lastne finančne politike dolo- 
čenih občin, kjer v mnogih takih primerih ni mogoče zagotoviti občinam kritja 
tako nastalih obveznosti. 

Poznano je, da spadajo med elemente, ki povzročajo glavne težave pri 
usposabljanju enotnih meril specifičnosti v razvoju posameznih občin, ki se 
ne pojavljajo le v okviru nekaterih dejavnosti kot je na primer šolstvo, socialno 
varstvo ali komunala, pa tja do same politično teritorialne razdelitve občin, 
temveč nastopajo te specifičnosti v posamezni dejavnosti tudi v eni občini. 

Hkrati je poznano, da se pri določanju dopolnilnih sredstev najbolj sploš- 
nih meril in osnov, kot proračunska potrošnja v odnosu do narodnega dohodka, 
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proračunska potrošnja na prebivalca, narodni dohodek na prebivalca, struktura 
proračunske potrošnje (šolstvo, socialno varstvo, zdravstvena zaščita, uprava, 
družbene organizacije, komunala itd.) ni bilo mogoče poslužiti. Zato se je za 
leto 1965 in 1966 delo za ugotavljanje meril usmerilo predvsem k temu, da se 
je tako z določitvijo dopolnilnih sredstev občinam zagotovilo kritje osnovnih 
potreb. Z določitvijo dopolnilnih sredstev za leto 1966 se je že poskušal počas- 
nejši vzpon pri dopolnjevanih občinah na račun hitrejšega vzpona ostalih občin, 
ki ne prejemajo dopolnilnih sredstev. 

Ker se najbolj splošnih meril in osnov nismo mogli poslužiti in ker je do- 
sedanji sistem slonel na vzpostavljenih odnosih zatečenih ob uveljavitvi zakona 
o financiranju družbeno političnih skupnosti, je o tem vprašanju izdelal po- 
sebno študijo Ekonomski center Maribor. 

Kratek izvleček študije predstavlja: 
»Vsi politično-ekonomski instrumenti do proračunske reforme leta 1960 in 

do ureditve financiranja proračunske potrošnje v letu 1965 so bili v glavnem 
administrativno vodeni z namenom izenačiti in demokratizirati proračunsko 
potrošnjo v smislu ustavnih in zakonskih določil. 

Sele, ko so družbeno-politične skupnosti same želele odločati, kako bodo 
v okviru zveznih zakonov določale svoje dohodke in njih višino, so postale 
samostojne. V primeru pa, ko družbeno-politična skupnost ne more z lastnimi 
dohodki izpolniti ustavnih dolžnosti, je širša družbeno-politična skupnost dolžna 
dodeliti potrebna manjkajoča sredstva. 

V sedanji ureditvi financiranja z dopolnilnimi sredstvi gre torej za dvoje 
vprašanj: 

— katere naloge in družbene službe morajo občine financirati tako, da 
zagotovijo zanje vsaj minimalno proračunsko potrošnjo, ter 

— katera so objektivna merila za presojo o tem, katerim občinam se naj 
zagotove v potrebni višini dopolnilna sredstva za delo potrebnih služb in za 
izpolnjevanje nalog. 

Poglobljena presoja drugega vprašanja zahteva zaradi razgibanega in raz- 
novrstnega značaja obravnavanih pojavov eleminiranje določenih dosedanjih 
kriterijev (proračunske izvršitve preteklih let), prehod k analitični oceni pro- 
računskih potreb lokalnih skupnosti ter enotno merilo za predvidevanje o mi- 
nimalni proračunski potrošnji. Po končnem analitičnem pregledu proračunov in 
finančnih načrtov bi lahko postavili merilo (normativ), ki bi mu v posameznih 
izrazitih primerih dodali izenačevalni pribitek ali odbitek. Tak normativ bi naj 
imel čimbolj enostavno vsebino in veliko prilagodljivost. 

Postavljanje normativov v okviru vsake občine za jedro določenih izdatkov 
in izbiranje teh normativov za vse občine pri republiki bi predstavljalo zelo 
zahtevno in zamudno delo. Za določitev normativov, ki tvorijo jedro proračun- 
ske potrošnje, bi bilo potrebno: 

— sprejeti odločitev, za katere vrste in katere skupine proračunskih iz- 
datkov se naj normativ postavi; 

— oblikovati strokovne ekipe, ki bi izdelale predloge za posamezne vrste 
normativov; 

— izdelati in naložiti evidenčno kartoteko o celotnih družbenih negospo- 
darskih fondih, ki bi vsebovala vse osnovne fizične in finančne kazalce za ugo- 
tovitev normativov. 
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Uporaba takega normativa pa bi lahko prizadela načelo samoupravnosti. 
Zaradi precejšnjih časovnih terminov, ki jih zahteva izdelava analiz za tak 
normativ, izgubi le-ta medtem osnovo za resno orientacijo. 

Prav tako bi se težko brez predhodne analize za posamezne občine odločili 
za kriterij (proračunska potrošnja in narodni dohodek po glavi prebivalstva), 
ki ga določa zveza za dodelitev dopolnilnih sredstev republikam.-« 

Pri dokaj obširni osnovi in veliki želji najti ustrezno rešitev za dodeljeva- 
nje dopolnilnih sredstev lahko ugotovimo, da ni naravnost podan noben predlog. 

Rezultati te študije torej ne dajejo možnosti, da bi lahko po določeni metodi 
objektivizirali ugotavljanje dopolnilnih sredstev, zato predlagamo predlog, ki 
bistveno odstopa od dosedanjega načina in prakse. 

S predlogom za razdelitev dopolnilnih sredstev, ki temelji na proračunski 
potrošnji na prebivalca, bi naj se odpravila dosedanja nesorazmerja med do- 
polnjevanimi in nedopolnjevanimi občinami, kakor tudi nesorazmerja znotraj 
dopolnjevanih občin. Ob realizaciji proračunskih sredstev po občinah za leto 
1966 ugotavljamo namreč, da znašajo proračunska sredstva v vseh občinah v 
SRS na prebivalca okoli 471 N din, medtem ko znaša pri občinah, ki ne preje- 
majo dopolnilna sredstva, 530 N din, pri občinah z dopolnilnimi sredstvi pa 
okoli 406 N din. Dosedanji sistem dopolnilnih sredstev je dopuščal, da so imele 
posamezne občine z dopolnilnimi sredstvi celo višjo potrošnjo na prebivalca, 
kakor občine brez dopolnilnih sredstev. Prav zaradi takih pojavov so prigovori 
na umestnost in objektivnost sedanjega sistema razdeljevanja dopolnilnih sred- 
stev. Tako imajo dopolnjevane občine v letu 1966 potrošnjo na prebivalca Ajdov.- 
ščina 416, Cerknica 445, Idrija 472, Izola 527, Kočevje 489, Logatec 491, Metlika 
555, Nova Gorica 456, Piran 768, Postojna 502, Sežana 478, Slovenj Gradec 442, 
Tolmin 412, Vrhnika 504, dočim nedopolnjevane izpod tega kot primer Brežice 
367, Ptuj 337, Škof j a Loka 377, Žalec 338 itd. 

Predlagani kriterij, ki temelji na potrošnji na prebivalca, brez dvoma ni 
najbolj objektiven niti povsem utemeljen, ker so mnoge naloge družbeno-po- 
litičnih skupnosti ne glede na število prebivalcev specifične. V pomanjkanju 
boljših meril pa smatramo, da bo na osnovi tega vendar razdelitev dopolnilnih 
sredstev enakomernejša in s tem tudi pravičnejša od sedanjega sistema, ki je 
upošteval le zatečeno stanje. Vsekakor bo predlagano merilo sprejemljivejše, 
ko se bodo iz proračunov izločila sredstva za izobraževanje in vzgojo in bo tedaj 
še toliko manj upravičeno, da obstojajo v potrošnji med občinami bistvene 
razlike. 

Postopek za ugotovitev dopolnilnih sredstev občinam je približno tak: 
-— Ocenjene so možnosti za uvedbo dohodkov, ki enotneje kot doslej bre- 

mene občane v podobno razvitih občinah. To pomeni, da ocena sloni na mož- 
nostih za doseganje posameznih oblik dohodkov in ne na praksi, kakršno so 
posamezne občine uvedle v svojem sistemu obdavčevanja. V planu dohodkov 
torej ni mogoče upoštevati širših oprostitev in olajšav ter nižjih prispevnih sto- 
penj, katere šo nekatere občine uvedle pri izvajanju svoje davčne politike, zlasti 
ne takih, kakršnih del občin zaradi težje proračunske situacije ni mogel določiti. 
Širše oprostitve in olajšave ter nižje prispevne stopnje so bile namreč mnogo- 
krat posledica avtomatičnega pritekanja proračunskih dohodkov iz drugih virov. 

— Dopolnilna sredstva za leto 1967 bi pripadala le občinam, ki s predvide- 
nimi lastnimi dohodki (to je, če od bruto dohodkov odštejemo sredstva za zvezo 
in republiški proračun) ne dosožejo na prebivalca proračunskih sredstev v višini 
370 N din. Občinam nad 35 000 prebivalcev bi pripadala dopolnilna sredstva 
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v primeru, da z lastnimi dohodki ne dosežejo na prebivalca proračunskih sred- 
stev v višini 350 N din. Občinam z manjšim številom prebivalstva je potrebno 
priznati nekoliko višjo potrošnjo na prebivalca kakor občinam z večjim števi- 
lom prebivalcev zaradi določenih fiksnih stroškov in nalog, ki jih družbeno- 
politična skupnost ima ne glede na njeno velikost. Merilo oziroma ocena pro- 
računskih sredstev na prebivalca v višini 370 N din je postavljena kot maksi- 
mum, ker bo pri nekaterih nedopolnjevanih občinah obstojala potrošnja na 
prebivalca v tej višini. Ob priznavanju višje potrošnje bi nadaljevali s sedanjo 
prakso in bi zopet imele lahko dopolnjevane občine boljšo potrošnjo kot nedo- 
polnjevane. 

— Ob nakazanem kriteriju bi v letu 1967 prejemalo dopolnilna sredstva še 
24 občin nasproti 38 občinam, ki so prejemale dopolnilna sredstva v letu 1966. 
V globalu pa se dopolnilna sredstva zmanjšajo od 62 mili j. v letu 1966 na 
53 predvidenih za leto 1967. 

— Končno je treba pripomniti, da se s predloženim načinom dodeljevanja 
dopolnilnih sredstev pri nekaterih občinah bistveno spreminja situacija za leto 
1967 nasproti letu 1966. Nekatere občine (Ajdovščina, Črnomelj, Metlika, Piran, 
Ilirska Bistrica, Cerknica, Dravograd, Litija, Sežana, Tolmin itd.) bodo imele 
manj sredstev kot v letu 1966, dočim bi se nekaterim dopolnjevanim občinam 
situacija v letu 1967 nasproti letu 1966 izboljšala (Lendava, Mozirje, Lenart, Slov. 
Bistrica, Šentjur, Šmarje, Ormož). Ob takšni ureditvi dopolnilnih sredstev in 
ob znižanju republiške stopnje na prispevek od OD iz delovnega razmerja od 
3 % na 2,8 % pa se bo izboljšala situacija občinam, ki niso prejemale dopolnilna 
sredstva. 

— Glede na to, da se sredstva za izobraževanje in vzgojo še ne izločajo iz 
proračunov in da bo ta zakon sprejet kasneje, smatramo, da bi v prehodnem 
razdobju bilo potrebno ne glede na postavljeni kriterij višine proračunskih sred- 
stev na prebivalca korigirati, oziroma z zvišanimi dopolnilnimi sredstvi omogo- 
čiti proračunsko potrošnjo v višini najmanj 95 % dosežene potrošnje v letu 1966. 
Po sedanjih ocenah računamo, da bo takih občin nekaj in bi brez nakazane 
korekture te občine ne mogle reševati osnovnih problemov v proračunski 
potrošnji. 

— Pri dopolnilnih sredstvih se predvideva reževa. Po kriteriju 370 oziroma 
350 N din proračunskih sredstev na prebivalca bo razdeljenih sredstev okoli 
36,4 milij. tako, da ostane nerazdeljenih okoli 16,6 milij. 

Po predlogu v zakonu bi se okoli 9,7 milij. razdelilo kot dodatna sredstva 
občinam, ki z lastnimi in dopolnilnimi sredstvi ne bodo pokrile najmanj 95 % 
proračunske potrošnje, dosežene v letu 1966. 

Ostanek v višini okoli 6,2 milij. pa bi se uporabil kot nadomestilo za izpad 
proračunskih sredstev, ki bi nastal pri občinah zaradi elementarnih nesreč, za 
dodatna sredstva iz naslova priznavalnin borcem ter za reševanje izjemnih 
problemov. 

Glede na značaj koriščenja rezerve pri dopolnilnih sredstvih smatramo, 
da je umestno, da o razporeditvi teh sredstev odloča Izvršni svet. Zaradi nuj- 
nosti in hitrosti reševanja problemov ne bi bilo umestno, da o razporeditvi 
odloča Skupščina. 

— Na temelju teh stališč bi prejemalo do uveljavitve zakona o izobraže- 
vanju in vzgoji v letu 1967 v naši republiki dopolnilna sredstva 24 občin. Za 
razliko od doslej bi se dopolnilna sredstva dodeljevala v obliki dotacije in ne 
z udeležbo na republiškem delu prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
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razmerja. Tako stališče utemeljujemo s tem, ker bi bili % udeležbe zelo raz- 
lični in bi grupiranje v skupine zahtevalo znatno višja dopolnilna sredstva. 
Poleg tega pa bi ob 100 % udeležbi občin na republiškem delu prispevka bilo 
potrebno še 9 občinam kljub temu priznavati dopolnilna sredstva v absolutnem 
znesku. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se bodo dopolnilna sredstva obči- 
nam za leto 1967 spremenila ob uzakonitvi zakona o izobraževanju in vzgoji. 

— Glede na dosedanje prigovore in glede na pestrost, ki obstoja med obči- 
nami v možnostih oblikovanja proračunskih dohodkov, smatramo, da je možno 
na izneseni osnovi iskati rešitve in s sistemom dopolnilnih sredstev za leto 1967 
doseči zadovoljivejše odnose med občinami ter jih stimulirati za večja priza- 
devanja pri realizaciji proračunskih dohodkov.. 

AMANDMA 
Izvršnega sveta k predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam' 

t 

V predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam se predlaga: 
Amandma k 4. členu: 
1. V prvem odstavku se črta beseda »lahko«. 
2. V drugem odstavku se na koncu doda naslednji stavek: 
»O svojih odločitvah o uporabi dopolnilnih sredstev iz četrte alinee prejš- 

njega odstavka poroča Izvršni svet Skupščini SR Slovenije.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja 1967 obravnavala predlog zakona o določitvi dopolnilnih sredstev 
občinam, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

V načelni obravnavi komisija k zakonskemu predlogu ni imela pripomb. 
Ugotovila je, da se s predlaganim zakonom za leto 1967 regulira obveznost re- 
publike iz 90. člena ustave SR Slovenije, da zagotovi dopolnilna sredstva obči- 
nam, ki s svojimi sredstvi ne morejo same financirati svojih nalog, in dela druž- 
benih služb. Zakonski predlog v tej zvezi obenem konkretizira določbe 42. člena 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, 
št. 36/64). Za razliko od zakona, s katerim so se določila dopolnilna sredstva 
občinam v letu 1966, predlagani zakon za leto 1967 vsebuje merila, na podlagi 
katerih se ugotavlja, katerim občinam in v kakšnem obsegu pripadajo dopol- 
nilna sredstva. 

Ne da bi se podrobneje ukvarjala z vsebinskim vprašanjem, ali so postav- 
ljena merila najbolj objektivna in ustrezna, je bila komisija mnenja, da se v 
zakonskem predlogu z določitvijo teh meril za leto 1967 neposredno realizira 
načelo iz 90. člena ustave SR Slovenije, da se dopolnilna sredstva občinam do- 
ločijo na podlagi meril, določenih v zakonu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. č 1 e nu : V drugi vrsti se beseda »temeljnega« nadomesti z besedo 
»tega«, s čimer se popravlja očitna napaka v besedilu. 

K 3. členu : Imeni občin »Šentjur« in »Šmarje« se dopolnita tako, da se 
pravilno glasita »Šentjur pri Celju« in »Šmarje pri Jelšah«. 
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Sprememba je redakcijskega značaja. 
V komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali je določba 4. člena zakon- 

skega predloga v celoti v skladu s sistemom dopolnilnega financiranja občin, 
kot je določen v ustavi SR Slovenije ter v določbah 6. ter 41. do 44. člena zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji. Predlagana ure- 
ditev v 4. členu je deloma problematična predvsem zato, ker predvidena delitev 
rezerve dopolnilnih sredstev dopušča arbitrarnost, pri čemer o dodelitvi sred- 
stev iz te rezerve ne odloča Skupščina SR Slovenije, kot to predvideva 44. člen 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, temveč 
Izvršni svet. Poleg tega izhaja iz besedila posameznih alinej prvega odstavka 
tega člena, da bi se rezerve dopolnilnih sredstev lahko uporabila tudi za občine, 
ki sicer po prvem delu zakona ne bi bile upravičene do dopolnilnih sredstev. 

Po mnenju komisije bi bilo treba v prvi in drugi alinei označiti, da so v 
navedenih primerih lahko deležne sredstev iz rezerve dopolnilnih sredstev le 
občine, ki prejemajo dopolnilna sredstva po 3. členu tega zakona, če je tako 
predlagatelj mislil. Besedilo zadnje alinee bi bilo treba črtati ali pa vsaj preci- 
zirati tako, da bi bile izredne potrebe naštete, pri čemer bi morala biti tudi 
ta določba najbrž omejena na občine, ki prejemajo dopolnilna sredstva. 

Ker se je v razpravi ob določbi 4. člena zakonskega predloga pokazalo za 
potrebno, da se režim razpolaganja z rezervo dopolnilnih sredstev še podrobneje 
prouči, komisija ob teh pripombah ni predlagala formuliranih amandmajev. 
Predstavnik Izvršnega sveta je izjavil, da bo pripombe komisije proučil in 
eventualno predlagal ustrezne spremembe besedila tega člena. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami k 2. in 3. členu zakonskega 
predloga se je predstavnik Izvršnega sveta strinjal in so tako postale sestavni 
del besedila zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija bo svoje mnenje o skladnosti predlaganega 
zakona z ustavo in s pravnim sistemom lahko podala šele potem, ko ji bo znano 
stališče Izvršnega sveta o pripombah komisije k 4. členu zakonskega predloga. 
5t.: 400-31/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo 
z dne 9. 2. 1967, št. 400-31/67. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potrošnje je na seji dne 9. 2. 1967 obravnaval 
in sklepal o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor ugotavlja, da predstavlja predloženi zakonski predlog prvi resnejši 
poskus objektiviziranja meril za dodeljevanje dopolnilnih sredstev občinam. 
Doslej so bila merila za ugotavljanje dopolnilnih sredstev posameznim občinam 
usmerjena predvsem v to, da se z določitvijo dopolnilnih sredstev, poleg raz- 
delitve sredstev med republiko in občinami, zagotovi občinam kritje osnovnih 
potreb. V preteklem letu se je z določitvijo dopolnilnih sredstev že poskušal 
doseči počasnejši vzpon pri dopolnjevanih občinah na račun hitrejšega vzpona 
ostalih občin, ki dopolnilnih sredstev niso prejemala. Kljub resnim naporom, 
da bi se z določeno metodo povsem objektiviziralo ugotavljanje dopolnilnih 
sredstev, pa to ni uspelo, zaradi česar se je predlagatelj poslužil povsem novega 
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kriterija, ki temelji na proračunski potrošnji na prebivalca. Odbor soglasa s 
predlagateljem, da tudi ta način ni najboljši, vsekakor pa je razdelitev dopol- 
nilnih sredstev enakomernejša in pravičnejša od sedanje. Odbor prav tako 
sodi, da bo ta sistem prišel še bolj do izraza potem, ko se bodo iz proračunov 
izločila sredstva za izobraževanje in vzgojo. Omejeni kriterij predstavlja po 
mnenju odbora korak naprej in resen napor, da se preide v čimkrajšem času 
od dopolnjevanja posameznih občin na sistem samofinanciranja vseh družbeno- 
političnih skupnosti. To se kaže tudi v dejstvu, da bo po predlaganem zakonu 
prejemalo v letu 1967 dopolnilna sredstva le 24 občin nasproti 38 občinam v 
preteklem letu. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje dvojnega kriterija za dodeljevanje 
dopolnilnih sredstev in s tem v zvezi vprašanje ali je umestno deliti občine, 
ki imajo manj kot 35 000 prebivalcev in tiste, ki imajo več kot 35 000 prebival- 
cev, posebno še, ker tako razlikovanje dejansko zadene le dve občini od 12 v 
Sloveniji, ki imajo nad 35 000 prebivalcev. V tem smislu je bil tudi predložen 
amandma k 1. členu, po katerem naj bi se v prvem odstavku črtalo besedilo 
»oziroma v občinah z več kot 35 000 prebivalci, 350 dinarjev na prebivalca«. 
Odbor je tak amandma zavrnil, ker je menil, da imajo občine z večjim številom 
prebivalstva nedvomno manjše stroške kot občine z manjšim številom prebival- 
stva. Seveda je slej ko prej ostalo odprto vprašanje ali je prav število 35 000 
prebivalcev najbolj pravična meja, vendar je odbor menil, da se bo tudi ta kri- 
terij pokazal v bolj jasni obliki po izločitvi sredstev za izobraževanje in vzgojo, 
nesporno pa je, da imajo tako večje kot tudi manjše občine določene fiksne 
stroške in naloge, ki niso odvisne od njene velikosti. 

Končno je odbor opozoril, da se vedno bolj zaostruje vprašanje sedanje po- 
litično teritorialne razdelitve Slovenije, ki očitno ne ustreza več družbeno- 
političnemu razvoju. 

Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlog zakona 
sprejme v predloženem besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Dušana Barbiča. 
Št.: 400-31/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1967 obravnavala amandmaje, ki jih je k 4. členu zakonskega 
predloga sprejel Izvršni svet v zvezi s pripombami zakonodajno-pravne komi- 
sije, ki jih je izrazila na svoji seji dne 9. februarja 1967. 

Komisija je bila mnenja, da je z amandmaji Izvršnega sveta sicer deloma 
ustreženo pripombam komisije, vendar s tem še niso odpravljeni vsi njeni po- 
misleki glede skladnosti določbe 4. člena zakonskega predloga s sistemom 
dopolnilnega financiranja občin, kot je določen v ustavi SR Slovenije in z za^ 
konom o financiranju družbeno-političnih skupnosti. To velja zlasti glede do- 
ločbe 4. alinee 4. člena, ki je še nadalje ostala povsem nedoločna ne samo glede 
namenov, za katere se sredstva lahko uporabijo, ampak tudi zato, ker iz nje ne 
izvira neposredna pravica občin do dopolnilnih sredstev. Iz besedila 4. alinee 
tudi ni razviden krog občin, ki bi potencialno prišle glede teh sredstev v poštev, 
se pravi, ni jasno ali so to le občine, ki so po določbah 3. člena in ostalega dela 
besedila 4. člena upravičene do dopolnilnih sredstev, ali pa so to tudi vse. 
druge občine. 
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Komisija meni, da določba 4. člena zakonskega predloga tudi po amand- 
majih Izvršnega sveta še ni v celoti usklajena z ustavo in z zakonom določenim 
sistemom dopolnilnega financiranja občin, ter bi jo bilo treba dopolniti in 
precizirati v smislu doslej izraženih pripomb komisije. 

Št.: 400-31/67 
Ljubljana, 20. 2. 1967 

PREDLOG ODLOKA 

o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1967 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
s 57. členom zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 29-361/66) 
ter s 4. in 6. členom zakona o zagotovitvi deviz družbeno-političnim skupnostim, 
družbenim organizacijam in civilnim pravnim osebam (Uradni list SFRJ, št. 
52-606/66) je skupščina socialistične republike Slovenije sprejela na seji Repu- 
bliškega zbora in na seji Organizacij sko-političnega zbora dne 23. februarja 1967 

ODLOK 
o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1967 

1. Z odlokom o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe družbeno- 
političnih skupnosti in nekaterih organizacij za leto 1967 (Uradni list SFRJ, 
št. 52-624/66) so določene za potrebe Socialistične republike Slovenije devize 
v znesku 11 073 325 dinarjev. 

2. Od zneska deviz po prejšnji točki se v letu 1967 uporabi: 

dinarjev 

— za neblagovna plačila . . . . . 
— za blagovna plačila  
— republiška devizna rezerva znaša 

9 246 256 
1 139 541 

687 528 

3. V posebnem pregledu, ki je sestavni del tega odloka, so določeni naj- 
višji zneski deviz za posamezne organe in organizacije (nosilci deviznih planov). 

4. Sredstva republiške devizne rezerve se uporabljajo za predvidene ali 
premalo predvidene izdatke posameznih nosilcev deviznih planov ter za ne- 
blagovna plačila republiških organov, ki po pregledu iz 3. točke tega odloka niso 
nosilci deviznih planov. 

O uporabi sredstev republiške devizne rezerve odloča: republiški sekretar 
za finance, če znaša zahtevek do 1500 dinarjev; republiški sekretar za finance 
v soglasju s sekretarjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, če znaša 
zahtevek od 1500 do 4500 dinarjev; Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, če 
znaša zahtevek nad 4500 dinarjev. 

5. Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z odlokom o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe družbeno političnih 
skupnosti in nekaterih organizacij za leto 1967 (Uradni list SFRJ, št. 52/66) je 
določena devizna kvota SR Slovenije v znesku 11 073 325 N din. Ta kvota je 
namenjena za kritje neblagovnih in blagovnih plačil v tujini republiških pred- 
stavniških in upravnih organov, družbenih organizacij in občinskih skupščin 
ter za zdravljenje socialnih zavarovancev v tujini. 

Po 6. členu zakona o zagotovitvi deviz družbeno-političnim skupnostim, 
družbenim organizacijam in civilnim osebam (Uradni list SFRJ, št. 52/66) 
določi republiška skupščina skupen znesek deviz za vsakega upravičenca, in sicer 
posebej za neblagovna plačila in posebej za blagovna plačila, za blagovna plačila 
pa tudi vrste deviz. 

Poleg tega pa je z odlokom o plačevanju delovnih organizacij negospodar- 
skih dejavnosti v tujini (Uradni list SFRJ, št. 52/66) določena za potrebe samo- 
stojnih zavodov v SR Sloveniji devizna kvota v višini 3 060 000 N din. V 3. od- 
stavku 2. točke tega odloka je določeno, da določi razdelitev te kvote na posa- 
mezne upravičence republiški organ, ki je pristojen za proračun. 

Do letošnjega leta je bila republiška devizna kvota določena v enem znesku 
in so se s to kvoto pokrivale potrebe vseh republiških institucij. Razdelitev 
republiške kvote je doslej odobraval Izvršni svet Skupščine SRS. 

Skupna kvota deviz za republiške organe in družbene organizacije ter za 
potrebe zavodov za leto 1967 znaša 14 133 325 N din, kolikor je znašala tudi 
v letu 1966. V letu 1967 so prenesena iz zvezne devizne kvote na SR Slovenijo 
sredstva za posebne namene glavnega odbora Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije v znesku 8 800 000 N din, kar je upoštevano v znesku deviz 
za potrebe republiških organov in družbenih organizacij. 

V tem predlogu gre torej le za delitev devizne kvote, ki je namenjena za 
potrebe republiških organov, družbenih organizacij in občinskih skupščin ter za 
zdravljenje socialnih zavarovancev v tujini, ki znaša 11 073 325 N din. 

Zahtevki vseh uporabnikov deviznih sredstev znašajo: Ndm 

a) za neblagovne devize  10 665 603 
b) za blagovne devize   2 705 051 

Skupaj ... 13 370 654 

To je za 2 297 329 N dinarjev več, kot znaša dodeljena kvota. 
Predloge uporabnikov deviznih sredstev je bilo treba uskladiti z razpolož- 

ljivimi sredstvi. Pri določitvi deviznih zneskov posameznim uporabnikom je 
bila za osnovo poraba deviz v letu 1966 in pa dejanske potrebe, ki so jih upo- 
rabniki navedli v svojih predlogih. 

Predlagana razdelitev deviz je naslednja: Ndin 

1. neblagovne devize samostojnih nosilcev  9 246 256 
2. blagovne devize  1 139 541 

od tega: 
a) konvertibilne valute  1 043 291 
b) nekonvertibilne valute .    96 250 

3. republiška devizna rezerva  687 528 

Skupaj ... 11 073 325 
44 
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Pri razdelitvi neblagovnih deviz predlagamo, da ostanejo zaradi ekonomič- 
nejšega trošenja deviz sredstva za potrebe republiških sekretariatov (razen 
RS za notranje zadeve) in upravnih zavodov predvidena v republiški devizni 
rezervi. 

Prav tako naj bi bile tudi devize za zdravljenje socialnih zavarovancev 
v tujini predvidene v rezervi, ker pri tej postavki in mogoče točno planirati 
porabe. 

V letu 1965 je bilo na primer porabljeno za zdravljenje 85 638 N din, 
v letu 1966 pa 227 000 N din. 

1. Neblagovne devize 
Iz priloženega pregleda razdelitve neblagovnih deviz je razvidno, da je 

predlagani znesek za neblagovne devize skoraj enak porabi leta 1966; če pa 
odštejemo sredstva za posebne namene SZDL, znaša povečanje 11%. 

Glavni vzrok takemu povečanju so čedalje tesnejši stiki zlasti s sosednjimi 
državami in pa pobratenje naših mest z mesti v tujini. 

Za neblagovne devize ne podajamo posebne razčlenitve potreb po posa- 
meznih uporabnikih, ker so pri teh devizah predvidena predvsem potovanja 
delegacij, razna nujna službena potovanja, obiski sejmov, udeležba na raznih 
športnih prireditvah in podobno. 

Pri neblagovnih devizah so predvidena sredstva le za tiste občine, ki imajo 
razne stike s sosednjimi državami. 

2. Blagovne devize 
Pri blagovnih devizah znaša predvideno zvišanje nasproti porabi 1966. leta 

7 %• Zahtevki uporabnikov so bili znatno višji, kot znaša predvideni znesek za 
blagovne devize, in je zvišanje za 7 % nasproti porabi 1966 maksimalno v okviru 
sredstev republiške devizne kvote. 

Za blagovne devize je priložen pregled razdelitve na posamezne uporabnike 
in razčlenitev teh deviz po namenu. 

3. Rezubliška devizna rezerva 
Od predlaganega zneska 687 528 N din predvidevamo za zdravljenje v tujini 

najmanj 200 000 novih dinarjev. Tako ostane za nepredvidene oziroma premalo 
predvidene devizne izdatke 487 528 N din ali 4 % od skupno odobrene republi- 
ške devizne kvote. 

Za vse izdatke iz republiške devizne rezerve predlagamo, da izdatke do 
1500 N din odobrava republiški sekretar za finance, izdatke od 1500 do 4500 
N din odobrava republiški sekretar za finance v sporazumu s sekretarjem 
Izvršnega sveta Skupščine SRS, izdatke nad 450 000 N din pa Izvršni svet 
Skupščine SRS. 

AMANDMA 
Izvršnega sveta k predlogu odloka o razdelitvi deviz za potrebe 

SR Slovenije v letu 1967 

Na seji zakonodajno-pravne komisije Skupščine SRS je bil sestavljen 
predlog, da se spremeni 2. odstavek 4. točke odloka o razdelitvi deviz za potrebe 
SR Slovenije v letu 1967. 
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Zato predlagamo naslednji amandma: 
2. odstavek 4. točke odloka glasi: 
»O uporabi sredstev republiške devizne rezerve odloča: republiški sekretar 

za finance, če znaša zahtevek do 1500 dinarjev; Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, če znaša zahtevek nad 1500 dinarjev.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja 1967 obravnavala predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe 
SR Slovenije v letu 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen 
Izvršni svet. 

V splošni obravnavi predloga odloka je komisija prišla do sklepa, da je 
predlog v skladu s sistemom zagotavljanja in razdeljevanja deviz za potrebe 
družbeno-političnih skupnosti in njihovih organov, družbenih organizacij ter 
civilno-pravnih oseb, kakršen je bil kot splošen vzpostavljen oziroma urejen 
v zveznem zakonu (Ur. 1. SFRJ, št. 52-606/66). 

Pri obravnavi posameznih določb predloga odloka je bil v komisiji podan 
pomislek zoper ureditev razpolaganja z republiško devizno rezervo, kakršna je 
predlagana v 2. odstavku 4. točke. Režim razpolaganja s to rezervo bi moral 
v načelu biti enak oziroma vsaj analogen kot režim razpolaganja s proračunsko 
rezervo. S slednjo razpolaga Izvršni svet. Takšna je tudi ureditev v federaciji 
(1. točka odloka o razporedu deviz za potrebe federacije v letu 1967; Ur. 1. SFRJ, 
št. 52-625/66). Kolikor se v predlogu zakona določa izjema, je po mnenju komi- 
sije treba takšno izjemo omejiti na republiškega sekretarja za finance, ki jo je 
— za določene primere — mogoče vezati na soglasje Izvršnega sveta. Zato je 
komisija predlagala, da se v drugem odstavku 4. točke črta besedilo: 
»republiški sekretar za finance v soglasju s sekretarjem Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, če znaša zahtevek od 1500 do 4500 dinarjev«. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo o predlaganem amandmaju. 
Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je predlog odloka, z vključe- 

nim amandmajem k 4. točki v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 43-8/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo 
z dne 9. 2. 1967, št. 43-8/67. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potrošnje — poročilo z dne 9. 2. 1967, št. 43-8/67. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 20. 2. 1967, št. 43-8/67. 
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PREDLOG ZAKONA 
o višini dohodkov gospodinjstva za določitev pravice do otroškega dodatka 

1. člen 

Višina dohodkov gospodinjstva iz delovnega razmerja, obračunanih na člana 
gospodinjstva (cenzus), ki izključuje pravico do otroškega dodatka, se določa na: 

a> 500 dinarjev mesečno, če gospodinjstvo nima dohodkov iz kmetijske de- 
javnosti ali drugih prispevkov in davkom zavezanih dohodkov; 

b) 400 dinarjev mesečno, če ima gospodinjstvo tudi dohodke iz kmetijske 
dejavnosti in od samostojnih dejavnosti ali druge prispevkom in davkom za- 
vezane dohodke. 

2. člen 

Dohodki iz kmetijske dejavnosti in od samostojne dejavnosti ter drugi 
prispevkom in davkom zavezani dohodki se pri ugotavljanju pravice do otro^ 
škega dodatka in pri določanju njegove višine upoštevajo po cenzusnih skupinah, 
določenih v 35. členu uredbe o otroškem dodatku po spremembah in dopolnitvah 
te uredbe v letu 1956 (Uradni list FLRJ, št. 1-2/56). 

3. člen 

Mesečni znesek dohodka iz delovnega razmerja se ugotavlja na podlagi 
izplačil, ki so jih upravičenec in člani njegovega gospodinjstva prejeli v pre- 
teklem letu, ne glede na to, na kateri čas se izplačilo nanaša. Ce upravičenec 
ni imel osebnega dohodka v preteklem letu ali če so se dohodki njegovega 
gospodinjstva v tekočem letu tako spremenili, da presežejo ah ne dosežejo 
višine, določene v 1. členu tega zakona, se ugotavlja mesečni znesek osebnega 
dohodka na podlagi prejemkov v letu, v katerem uveljavlja pravico do otro- 
škega dodatka, vendar najmanj na podlagi poprečja treh mesecev. 

4. člen 

Glede ugotavljanja dohodka gospodinjstva iz kmetijske dejavnosti in od 
samostojne dejavnosti ter drugih prispevkov in davkov zavezanih dohodkov in 
kateri družinski člani tvorijo v tem primeru gospodinjstvo, na katere se ta 
dohodek deli, se uporabljajo določbe 37. člena uredbe o otroškem dodatku. 

5. člen 

Upravičenci do otroškega dodatka so dolžni najkasneje v 15 dneh potem, 
ko začne veljati ta zakon, prijaviti pristojnemu zavodu za socialno zavarovanje 
oziroma delovni organizaciji, če le-ta izplačuje otroški dodatek, vsa dejstva, ki 
po določbah tega zakona vplivajo na pravico do otroškega dodatka. 

Dosedanjim upravičencem do otroškega dodatka, ki v določenem roku ne 
prijavijo dejstev po prejšnjem odstavku, preneha pristojni zavod izplačevati 
otroški dodatek s prvim dnem naslednjega meseca po preteku tega roka. 

6. člen 

Komunalni zavodi za socialno zavarovanje bodo opravili revizijo vseh od- 
ločb, na podlagi katerih se izplačuje otroški dodatek, zaradi uskladitve z 
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določbami tega zakona, in sicer najpozneje v dveh mesecih potem, ko začne 
veljati ta zakon. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. marca 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

I 

Pravico do otroškega dodatka ureja še vedno uredba o otroškem dodatku, 
ki je bila sprejeta že leta 1955 (Uradni list FLRJ, št. 36/55) in ki je postala 
z zakonom o otroškem dodatku iz leta 1965 (Uradni list SFRJ, št. 16/1965) 
njegov sestavni del. Po dosedanji ureditvi je bila pravica do otroškega dodatka 
odvisna od dohodka od kmetijske dejavnosti in drugih dopolnilnih dohodkov, 
medtem ko se v cenzusu, ki je vplival na to pravico oziroma na višino otro- 
škega dodatka, osebni dohodki, pokojnine in podobni prejemki niso vštevali. 
Z navedeno uredbo sta bili določeni dve skupini cenzusov, in sicer cenzus 
dohodkov od kmetijske dejavnosti na podlagi osnovnega davka na dohodek in 
cenzus davkom zavezanih dohodkov iz drugih dejavnosti. Do otroškega dodatka 
v polnem znesku so bili upravičeni vsi zavarovanci, ki niso imeli davka na 
dohodek od kmetijske dejavnosti ali od drugih dohodkov. Zavarovanci s temi 
dohodki pa so bili upravičeni do otroškega dodatka v manjših zneskih, določenih 
glede na censuze po posameznih cenzusnih skupinah. 

Z zakonom o dopolnitvah zakona o otroškem dodatku (Uradni list SFRJ, 
št. 52/66) pa se za ugotovitev pravice do otroškega dodatka in njegove višine 
upoštevajo poleg dosedanjih dohodkov od kmetijstva in od samostojnih dejav- 
nosti tudi vsi dohodki upravičenca do otroškega dodatka in članov njegovega 
gospodinjstva, doseženi iz delovnega razmerja, upoštevajo se torej tudi osebni 
dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine, nadomestila, povračila in drugo. 

S tem se pogoji za pravico do otroškega dodatka zaostrijo, saj postane 
odvisna od vseh dohodkov, ki jih imajo upravičenci do otroškega dodatka in 
člani njegovega gospodinjstva. Omenjeni zakon v celoti ohranja dosedanji dokaj 
komplicirani sistem otroškega dodatka; nespremenjene ostanejo sedanje višine 
zneskov tega dodatka. Uveljavlja samo pravilo, da se pravica do otroškega 
dodatka ravna tudi po višini osebnih dohodkov, ki jih imajo upravičenci in 
posamezni člani njegovega gospodinjstva iz delovnega razmerja. V bistvu gre 
torej samo za ukrep, ki naj tudi na področju otroškega dodatka porabo Uskladi 
z razpoložljivimi sredstvi. Z vključitvijo osebnih dohodkov v cenzus, po katerem 
se mora odslej ravnati pravica do tega dodatka, je namreč uveljavljen element, 
ki bo zmanjšal število upravičencev do otroškega dodatka, s čimer se bodo 
zmanjšali tudi izdatki za ta dodatek. In to je edini namen te spremembe. 

Zaradi takšne zaostritve pa vendar ni bilo mogoče ostati pri dosedanjih 
za vso državo enotnih cenzusih. Zato zakon o dopolnitvah zakona o otroškem 
dodatku pooblašča republike, da s svojim zakonom določijo: 

— višino gospodinjskih dohodkov, obračunanih na člana gospodinjstva 
(cenzus), ki izključuje pravico do otroškega dodatka oziroma ki je odločilna 
za uvrstitev upravičencev v cenzusne skupine s celim ali zmanjšanim dodatkom; 
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— kateri družinski člani upravičenca tvorijo gospodinjstvo, ki se njihovi 
dohodki upoštevajo pri ugotavljanju celotnega dohodka gospodinjstva in na 
katere se ta celotni dohodek deli. 

Republike so torej vezane na dosedanji sistem otroškega dodatka in na 
njegove višine. Samostojno določijo samo cenzus dohodkov, od katerih bo od 
1. marca 1967 dalje odvisna pravica do otroškega dodatka, in cenzuse dohodkov 
po katerih se upravičenci do otroškega dodatka razvrščajo v cenzusne skupine 
za določanje dodatka v polnem ali zmanjšanem znesku, medtem ko ostanejo 
višine otroškega dodatka za vsako skupino še vedno takšne, kot so predpisane 
z zveznimi predpisi. To je torej edina funkcija predloženega zakona o višini 
dohodkov gospodinjstva za določitev pravice do otroškega dodatka. Dosedanji, 
predpisi, ki so urejali pravico do otroškega dodatka so omogočali, da so ga 
prejemali tudi zavarovanci z visokimi osebnimi dohodki na člana gospodinjstva. 
S predloženim zakonom pa se uveljavlja načelo, da pravica do dodatka pri- 
pada le upravičencem z določeno višino dohodkov. 

Za realizacijo tega načela, ki naj spravi porabo tudi na tem področju v okvir 
možnosti, predlog določa, da lahko prejema otroški dodatek v polnem znesku 
le upravičenec, katerega osebni dohodek iz delovnega razmerja na člana gospo- 
dinjstva ne presega 500 N dinarjev mesečno in ki nima niti sam niti član gospo- 
dinjstva nobenih drugih prispevkom in davkom zavezanih dohodkov. Če jih pa 
ima, potem izključuje pravico do otroškega dodatka že osebni dohodek nad 
400 N dinarjev mesečno na člana gospodinjstva. 

Za upravičenca, pri katerem je osebni dohodek iz delovnega razmerja na 
člana gospodinjstva pod 400 N dinarjev mesečno, se višina otroškega dodatka 
odmerja po dosedanjih cenzusih in cenzusnih skupinah, kot so določene v nove- 
liranem 35. členu uredbe o otroških dodatkih (Uradni list FLRJ, št. 1/56). 

Predlog zakona v sistem otroškega dodatka ne posega, teh cenzusov ne 
spreminja in se skuša izogniti vsem novim komplikacijam in novim stroškom, 
ki jih v že itak kompliciran sistem vnaša uvedba cenzusa iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja. Velja upoštevati, da so že doslej znašali izdatki same 
službe otroškega dodatka okoli 3,70 milijona N dinarjev brez stroškov, ki jih 
imajo upravičenci v zvezi z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka in 
delovne organizacije. Ce bi še cenzuse iz osebnega dohodka razvrstili v tri ali 
pet cenzusnih skupin, bi to zahtevalo zbiranje novih dokumentov, razvrščanj 
in upravnih postopkov za približno 90 % upravičencev, kar bi povzročilo nove 
stroške za vse te postopke ne glede na to, da bo že izvedba predloženega zakona 
terjala po približni oceni okrog 500 000 N din novih stroškov. 

Za predloženi poenostavljeni način vključitve višine osebnega dohodka 
v cenzus za otroški dodatek govori tudi začasnost takšnega ukrepa. Sedanji 
sistem otroškega dodatka bo namreč treba čimprej zamenjati z novim, ki bo 
ustrezal naravi in funkciji tega dodatka. Tega namena predloženi zakon še nima 
in ga tudi ne more imeti, ker ima enak cilj kot sprememba zveznega zakona 
o otroškem dodatku. 

V SR Sloveniji je bil za leto 1966 planiran primanjkljaj v znesku okoli 
15,7 milijona N din pri otroškem dodatku, ker je bila zaradi znižane skupne 
prispevne stopnje znižana tudi prispevna stopnja za otroški dodatek od 3,1 % 
na 2,1 %. Ne bi bilo v skladu s smotrom reforme, če bi tudi za leto 1967 vnaprej 
predvideli in dopuščali primanjkljaj in s tem torej porabo, ki bi ne bila krita 
z dohodki. Zato je potreben predloženi zakon, da se takšno neskladje prepreči 
in da ostanejo tudi izdatki za otroški dodatek v okviru novih prispevnih stopenj. 
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II 

Za oceno finančnega efekta (znižanje izdatkov za otroški dodatek), ki ga 
naj omogoči doseči predloženi zakon, bi bili potrebni podatki o dohodkih družin 
dosedanjih upravičencev in o strukturi teh dohodkov. Teh podatkov pa ni. 
Možno je torej le predvideti, da bodo otroški dodatek izgubile ali pa ga bodo 
prejemale v zmanjšanem znesku predvsem družine z enim ali dvema otrokoma, 
kjer sta zaposlena oba starša ali kjer pri takšni družini žive v gospodinjski 
skupnosti še drugi ožji sorodniki, ki imajo tudi svoje dohodke. 

V SR Sloveniji je bilo po podatkih republiškega zavoda za socialno zava- 
rovanje v letu 1966 okrog 185 tisoč upravičencev, ki so prejemali otroške do- 
datke za 316 tisoč otrok. Skoraj 90 % upravičencev je prejemalo otroški do- 
datek v nezmanjšanem znesku, ker niso imeli dohodkov iz kmetijstva ali 
samostojnih dejavnosti, ki so prišli v poštev pri določitvi cenzusa. Le 10 % 
upravičencev je imelo dohodke iz kmetijstva in manj kot 0,2 % upravičencev 
dohodke od samostojnih dejavnosti. 

Skoraj 50 % upravičencev prejema dodatek le za enega otroka, 37 % °d 
vseh upravičencev pa za dva otroka, kar v prvem primeru pomeni 29 % od 
vseh otrok, za katere se izplačuje dodatek, v drugem primeru pa 43 % vseh 
otrok. 

V okviru zmanjšanja skupne prispevne stopnje za socialno zavarovanje se 
je stopnja prispevka za otroške dodatke znižala od 3,1 % pred reformo na 
2,1 % že v letu 1966. Ob tej stopnji je bila načrtovana izguba 15,7 milijona 
N din, dejansko pa znaša 17,1 milijona N dinarjev. To izgubo bo treba pokriti 
v letu 1967 v smislu določb 3. člena zakona o kritju primanjkljajev skladov 
socialnega zavarovanja za leto 1966 (Uradni list SFRJ, št. 52/66). 

V okviru najvišje skupne stopnje osnovnih prispevkov za vse panoge 
socialnega zavarovanja, ki znaša 19 % °d bruto osebnih dohodkov, pa znaša za 
leto 1967 predvidena stopnja prispevka za otroški dodatek 1,8%. 

V letu 1966 so znašali dohodki sklada otroškega dodatka 168,3 milijona 
N din, po predvideni stopnji 1,8 % za leto 1967 pa bodo znašali dohodki tega 
sklada predvidoma 159,2 milijona N din; torej bodo predvidoma za 9,05 mili- 
jona (10,5 %) nižji kot so bili v preteklem letu. 

Iz razpoložljivih podatkov o dosedanjem številu otrok, za katere so upra- 
vičenci prejemali otroški dodatek, in upoštevaje sredstva, ki bodo v skladu tega 
dodatka na razpolago za leto 1967, ter nov cenzus iz osebnega dohodka, je možno 
približno oceniti, da bo izgubilo otroški dodatek v SR Sloveniji okoli 13 % otrok. 

Glede na to, da je kar 87 % vseh upravičencev takih, ki imajo enega ali 
največ dva otroka, je utemeljeno domnevati, da družine z več otroki ne bodo 
prizadete. 

III 

Kot zvezni zakon o dopolnitvah zakona o otroškem dodatku (Uradni list 
SFRJ, št. 52/66) tako tudi predloženi zakon ničesar ne spreminja v samem 
sistemu tega dodatka, kot je bil uveljavljen v letu 1955. Ostajajo torej še vedno 
odprta vsa tista vprašanja, ki terjajo novo ureditev otroškega dodatka zlasti 
ob tolikšnem zmanjševanju njegove realne vrednosti. Ko je leta 1952 polni 
otroški dodatek za enega otroka znašal 3000 S din, je bil tolikšen znesek občutna 
pomoč družbe družinam pri vzreji in vzgoji otrok. Takšne splošne ocene danes 
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skoraj ni mogoče več priznati otroškemu dodatku, katerega polni znesek znaša 
5250 S dinarjev mesečno (medtem ko znaša najmanjši samo 810 S dinarjev). 
V letu 1956 je otroški dodatek za enega otroka pomenil nekaj več kot četrtino 
poprečnega osebnega dohodka, v letu 1966 pa komaj okrog 6 %- Kljub temu pa 
so izdatki za takšne dodatke še vedno tolikšni, da so ti izdatki pomembna po- 
stavka v strukturi splošne porabe. Ze ta primerjava kaže, kako neogibno je 
treba preiti od sedanje ureditve otroškega dodatka na sistem, ki bo omogočil, 
da bodo v ta namen zbrana sredstva lahko učinkovitejša družbena pomoč 
v sistemu otroškega varstva. 

Treba bo torej čimprej doseči takšno spremembo sedanjih zveznih pred- 
pisov, ki bodo omogočili republikam, da se bodo lahko po svojih razmerah in 
v okviru svojih materialnih možnosti lotile ureditve celotnega sistema otroškega 
varstva. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja 1967 obravnavala predlog zakona o višini dohodkov gospodinjstva 
za določitev pravice do otroškega dodatka, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil njen Izvršni svet. 

V splošni obravnavi je komisija ugotovila, da je predloženi zakon treba 
sprejeti na podlagi določb zakona o dopolnitvah zakona o otroškem dodatku 
(Ur. 1. SFRJ, št. 52/66). Ta zakon pooblašča republike, da s svojim zakonom 
določijo višino gospodinjskih dohodkov, obračunanih na člana gospodinjstva 
(cenzus), ki izključuje pravico do otroškega dodatka, oziroma, ki je odločilna za 
uvrstitev upravičencev v cenzusne skupine s celim ali zmanjšanim dodatkom, 
ter da določijo, kateri družinski člani upravičenca tvorijo gospodinjstvo, ki se 
njihovi dohodki upoštevajo pri ugotavljanju celotnega dohodka gospodinjstva, 
in na katere se ta celotni dohodke deli. Predlog zakona ne uvršča cenzusov iz 
osebnega dohodka v posamezne cenzusne skupine, kakor je to predvideno 
v 1. točki tretjega odstavka 3. člena zakona o dopolnitvah zakona o otroškem 
dodatku. Po mnenju komisije ta opustitev ne vpliva na skladnost zakonskega 
predloga z zveznim zakonom. Logična interpretacija citirane določbe zveznega 
zakona privede namreč do zaključka, da je možnost razvrščanja cenzusov iz 
osebnega dohodka v cenzusne skupine predvidena v zveznem zakonu kot fakul- 
tatvina, in je republikam prepuščeno, da to možnost uporabijo ali ne. Številni 
praktični razlogi, ki so podrobneje navedeni v obrazložitvi zakonskega pred- 
loga, govorijo zoper to, in tudi komisija ni imela pomislekov zoper rešitev, 
predvideno v zakonskem predlogu. 

V podrobni obravnavi je komisija sprejela naslednje amandmaje: 
K 4. členu: V tretji vrsti se med besedi »in« in »kateri« vstavi beseda 

»ugotavlja«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 5. členu : Oba odstavka se združita, v prvi vrsti dosedanjega drugega 

odstavka se beseda »določenem« nadomesti z besedo »tem«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predloženimi spremembami strinjal in 

so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 193-4/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora — poročilo 
z dne 14. 2. 1967, št. 193-4/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora — poročilo z dne 7. 2. 1967, št. 193-4/67. 

PREDLOG ZAKONA 
o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov 

1. člen 

SR Slovenija bo vsako leto iz svojega proračuna prispevala določen znesek 
za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, ki jim prizna svojstvo umet- 
nika-zavarovanca posebna komisija iz 153. in 190. člena temeljnega zakona o 
pokojninskem zavarovanju. 

2. člen 

Znesek se določi po številu samostojnih umetnikov, ki jim je priznano svoj- 
stvo zavarovanca po pogodbi o izvajanju socialnega zavarovanja umetnikov 
z dne 1. julija 1966 (Uradni list SRS, št. 26-146/66) in po pogodbi o izvajanju 
socialnega zavarovanja filmskih umetnikov in filmskih delavcev z dne 1. julija 
1966 (Uradni list SRS, št. 26-147/66), po veljavnih stopnjah osnovnih prispevkov 
za socialno zavarovanje in upoštevaje znesek 800 dinarjev kot enotno najnižjo 
osnovo za vse samostojne umetnik-zavarovance po navedenih pogodbah, ki se 
vzame za podlago pri določitvi zneska po 1. členu tega zakona. 

3. člen 

Znesek, določen po prejšnjem členu, se nakazuje vsako leto Republiškemu 
■zavodu za socialno zavarovanje v Ljubljani, da ga uporabi za socialno zavaro- 
vanje samostojnih umetnikov-zavarovancev po predlogih društev, ki so podpis- 
niki pogodb o izvajanju socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati o:smi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 123. členu ustave SR Slovenije republika skrbi za napredek kulture 
in podpira kulturna prizadevanja slovenskega naroda. Oblike in načini tega 
podpiranja niso nikjer definirani. Pristojnim republiškim organom je pre- 
puščeno, da o tem odločijo glede na konkretne razmere in potrebe. Eden od 
možnih načinov podpiranja kulturnih prizadevanj je tudi ta, da republika 
sodeluje pri ustvarjanju pogojev za uspešno delo kulturnih delavcev. Med 
takšne pogoje spada tudi urejeno socialno zavarovanje. 
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i 

Po temeljnih zakonih o zdravstvenem, invalidskem in pokojninskem zava- 
rovanju so samostojni umetniki sicer že obvezno socialno zavarovani. Velja pri- 
pomniti, da navedeni zakoni štejejo za »samostojne umetnike« književnike, 
upodabljajoče umetnike, odrske umetnike, glasbene umetnike-izvajalce, sklada- 
telje, filmske umetnike ter prevajalce znanstvenih in književnih del, ki jim je 
samostojno umetniško delo glavni poklic (npr. 90. člen temeljnega zakona o 
zdravstvenem zavarovanju). 

Po teh zakonih imajo samostojni umetniki zlasti tele pravice: 
— iz zdravstvenega zavarovanja: zdravstveno varstvo, ki obsega zdrav- 

niške preglede in druge vrste medicinske pomoči, s katerimi se pregleduje 
zdravstveno stanje; zdravljenje v zdravstvenih zavodih in na bolnikovem domu; 
nadomestilo osebnega dohodka, če so zaradi bolezni ali poškodbe nezmožni 
za delo; 

— iz invalidskega zavarovanja: pravico do usposobitve za drugo delo, če 
se zaradi invalidnosti zmanjša delovna sposobnost; pravico do denarnega na- 
domestila in do invalidske pokojnine; 

— iz pokojninskega zavarovanja: pravico do starostne in družinske po- 
kojnine; 

— do otroškega dodatka. 
Navedeni zakoni samostojnim umetnikom te pravice že priznavajo. Toda 

za njihovo pridobitev in za njihovo uresničitev je potrebno urediti nekaj temelj- 
nih vprašanj, od katerih je odvisno izvajanje njihovega socialnega zavarovanja. 
Med takšna vprašanja spadajo predvsem: 

— ugotavljanje svojstva umetnika-zavarovanca; 
— osnove zavarovanja, to so denarni zneski, za katere se samostojni umet- 

niki zavarujejo in po katerih se odmerjajo prispevki za socialno zavarovanje 
in posamezne pravice (npr. nadomestila za čas bolezni, pokojnina itd.); 

— plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje; treba je pripomniti, da 
lahko samostojni umetniki uveljavljajo pravice iz socialnega zavarovanja samo, 
če so v celoti vplačani prispevki. 

Za ureditev teh vprašanj sta sklenjeni dve pogodbi, in sicer: 
— pogodba o izvajanju socialnega zavarovanja umetnikov, ki so jo 1. julija 

.1966 sklenili Republiška skupnost socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije 
ter Društvo slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih likovnih umetnikov, 
Društvo slovenskih skladateljev, Društvo glasbenih umetnikov Slovenije, Zdru- 
ženje dramskih umetnikov Slovenije, Društvo književnih prevajalcev Slovenije, 
Društvo likovnih umetnikov uporabne umetnosti Slovenije in Društvo baletnih 
umetnikov Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-146/66): 

— pogodba o izvajanju socialnega zavarovanja filmskih umetnikov in film- 
skih delavcev, ki sta jo sklenila Republiška skupnost socialnega zavarovanja 
delavcev SR Slovenije in Društvo slovenskih filmskih delavcev 1. julija 1966 
{Uradni list SRS, št. 26-147/66). 

Po pogodbi o izvajanju socialnega zavarovanja umetnikov so za umetnike- 
za varovance določene štiri redne osnove zavarovanja, in sicer: 

800 N din za umetnike s pokojninsko dobo do 10 let, 
950 N din za umetnike s pokojninsko dobo od 10 do 20 let, 

1100 N din za umetnike s pokojninsko dobo od 20 do 30 let, 
1200 N din za umetnike s pokojninsko dobo z nad 30 let. 
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Poleg teh rednih osnov sta še izredni osnovi v znesku 1500 N din in 
1800 N din. Te izjemne razvrstitve so lahko deležni samo priznani zaslužni 
umetniki z več kot 20 leti pokojninske dobe. Postopek se začne na zahtevo 
umetnika-zavarovanca, odloči pa o razvrstitvi komisija za socialno zavarovanje 
umetnikov po zaslišanju ustreznega društva tiste umetniške panoge, ki ji umet- 
nik pripada, in republiškega upravnega organa, pristojnega za kulturo. 

Pogodba o izvajanju socialnega zavarovanja filmskih umetnikov in delav- 
cev sicer razvršča filmske delavce in umetnike-zavarovance v 7 skupin in določa 
za vsako skupino po štiri osnove zavarovanja. Vendar pridejo v poštev za film- 
ske umetnike, ki imajo status samostojnega umetnika, samo prve tri skupine. 
Za filmske umetnike-zavarovance s pokojninsko dobo do 10 let iz prve skupine 
je najnižja osnova 1200 N din, najvišja pa 1800 N din za filmske umetnike-za- 
varovance z nad 30-letno pokojninsko dobo. V tretji skupini pa je najnižja 
osnova zavarovanja 900 N din, najvišja pa 1300 N din. 

V obeh navedenih pogodbah je tudi dogovorjeno, da svojstvo umetnika- 
zavarovanca v vsakem primeru posebej ugotavlja republiška komisija za so- 
cialno zavarovanje umetnikov iz 4. odstavka 153. člena temeljnega zakona o po- 
kojninskem zavarovanju, ki je tudi pooblaščena, da ugotavlja čas samostojne 
dejavnosti umetnika, ki se šteje v pokojninsko dobo. 

Predlog uredbe o tej komisiji je priložen obrazložitvi. Iz predlagane uredbe 
je razvidna njena funkcija v sistemu socialnega zavarovanja umetnikov, prav 
tako pa tudi postopek za pridobitev statusa umetnikai-zavarovanca ter vloga 
umetniških društev pri tem. 

II 

Po predpisih, veljavnih do 1. 1. 1965, samostojni umetniki niso sami plače- 
vali prispevkov za svoje socialno zavarovanje. Po teh predpisih so se prispevki 
za socialno zavarovanje za te umetnike plačevali iz davka od avtorskih hono- 
rarjev umetnikov in drugih avtorjev, ki se je zbiral na posebnem zbirnem ra- 
čunu pri republiški centrali Narodne banke. Republiški zavod za socialno za- 
varovanje je vsak mesec za pretekli mesec izdelal obračun prispevkov za so- 
cialno zavarovanje samostojnih umetnikov na podlagi seznama zavarovanih 
umetnikov po istih prispevnih stopnjah za socialno zavarovanje, kot so veljale 
za druge zavarovance. Republiška centrala Narodne banke je po tem obračunu 
vsak mesec iz zbirnega računa davka od avtorskih honorarjev nakazovala na 
zbirne račune posameznih komunalnih zavodov ustrezne zneske prispevkov za 
zavarovane svobodne umetnike. 

Temeljni zaKon o nnanciranju aruzDeno-poiincnm sKupnosci razveljavil 
tako način financiranja socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov. 

Načeloma naj bi odslej prispevke za svoje socialno zavarovanje plačevali 
umetniki sami. Vendar sistema socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov 
zaenkrat ni mogoče urediti izključno in dosledno po načelu samofinanciranja. 
Samostojni umetniki sami še ne bi zmogli v celoti plačevati prispevkov za svoje 
socialno zavarovanje. Zato gre pri ureditvi financiranja socialnega zavarovanja 
samostojnih umetnikov deloma tudi za odnos družbe do razvoja umetnosti; 
iz tega odnosa potem izvirajo za družbo nekatere obveznosti. Med takšne je 
šteti podporo republike, ki naj pomaga samostojnim umetnikom, da si zagoto- 
vijo ustrezno socialno zavarovanje. 
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Za pravno podlago za ureditev te podpore se predlaga zakon. 
Republika sicer prosto razpolaga s svojimi sredstvi in jih samostojno raz- 

poreja na republiški proračun in republiške sklade. To pomeni, da bi republika 
lahko vsako leto podeljevala podpore društvom umetnikov posameznih umet- 
nostnih področij na njihova zaprosila. 

Ker naj bi se podpora za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov ure- 
dila kot posebna, vnaprej predvidena obveznost republike, ki načeloma izvira 
iz njene naloge, da podpira umetniška prizadevanja, se predlaga zakonska ure- 
ditev te podpore. Za takšno ureditev pa pride v poštev zakon o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, po katerem se namreč smejo iz 
dohodkov republike financirati samo tiste potrebe, ki so predvidene in dolo- 
čene z zakonom kot obveznost republike. 

S predlaganim zakonom se SR Slovenija zavezuje, da bo iz svojega pro- 
računa vsako leto prispevala za socialno zavarovanje umetnikov, ki jim je pri- 
znano svojstvo umetnika-zavarovanca, znesek, katerega višino bo vsako leto 
določil republiški proračun. Višina tega zneska naj bi ne bila prepuščena povsem 
prosti presoji. Zato predlog zakona določa, da se znesek določi: 

— po številu samostojnih umetnikov, ki jim je priznano svojstvo zava- 
rovanja; 

— po veljavnih stopnjah osnovnih prispevkov za socialno zavarovanje in 
upoštevaje, da znaša za določitev tega zneska 800 N din kot najnižja osnova 
zavarovanja za vse umetnike-zavarovance po obeh navedenih pogodbah. 

Po omenjenih osnovah določeni znesek je torej konkretizacija s pred- 
laganim zakonom predvidene obveznosti, ki jo prevzema republika. Ker pa bo 
ta znesek vendarle določen v proračunu, bo Skupščina SR Slovenije ob spre- 
jemanju republiškega proračuna sklepala tudi o takšni obliki družbenega pod- 
piranja umetniških prizadevanj. 

Po podatkih Republiškega zavoda za socialno zavarovanje je bilo v de- 
cembru 1966 — 220 samostojnih umetnikov, ki jim je bilo priznano svojstvo 
zavarovanca. Za leto 1967 znaša skupna prispevna stopnja za osnovne prispevke 
za vse panoge socialnega zavarovanja — 19 %, kar je bruto 27,98 %. Ce vza^ 
memo 800 N din kot najnižjo enotno osnovo zavarovanja za podlago določitve 
višine prispevka republike za socialno zavarovanje umetnikov, bi za leto 1967 
znašal ta prispevek skupaj 591 000 N din za socialno zavarovanje 220 umetni- 
kov-zavarovancev. 

V skladu z načelom, da je urejanje socialnega zavarovanja predvsem za- 
deva samostojnih umetnikov samih in njihovih strokovnih društev, predlog 
zakona določa, da se v republiškem proračunu določeni znesek nakaže Republi- 
škemu zavodu za socialno zavarovanje, ki ga mora uporabiti samo za socialno 
zavarovanje umetnikov. Toda to uporabo republiški zavod uredi sporazumno 
z umetniškimi društvi, ki so podpisniki pogodb o izvajanju socialnega zavaro- 
vanja samostojnih umetnikov. Torej ostala uporaba tega zneska, ki je namenjen 
izključno socialnemu zavarovanju samostojnih umetnikov in je vsaka drugačna 
uporaba nezakonita, tudi zadeva prizadetih umetnikov samih in njihovih 
organizacij, ki pri tej uporabi sodelujejo in s tem tudi pri urejanju financiranja 
svojega socialnega zavarovanja. 
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POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 9. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o prispevku SR Slovenije za 
socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet dne 9. 2. 1967. 

Odbor je o prispevku republike za socialno zavarovanje samostojnih umet- 
nikov razpravljal že na seji dne 17. 6. 1966, ko je bil predložen predlog zakona 
o prispevku republike za socialno zavarovanje svobodnih umetnikov, katerega 
je predlagatelj kasneje umaknil. 

V načelni obravnavi se je zato odbor zadržal predvsem na vprašanjih, ki 
so bila nerazčiščena že pri prvem predlogu zakona in je predloženi zakon obrav- 
naval prav s tega stališča. Ugotovitve obravnave je mogoče združiti v naslednje: 

1. V obrazložitvi k predlogu zakona se ugotavlja »... da sistema socialnega 
zavarovanja samostojnih umetnikov zaenkrat ni mogoče urediti izključno in 
dosledno po načelu samofinanciranja. Samostojni umetniki sami še ne bi mogli 
v celoti plačevati prispevkov za svoje socialno zavarovanje. Zato gre pri ure- 
ditvi financiranja socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov deloma tudi 
odnos družbe do razvoja umetnosti; iz tega odnosa potem izvirajo za družbo 
nekatere obveznosti.-« 

Odboru ni bilo predloženo gradivo o tem, da bi bil gmotni položaj samo- 
stojnih umetnikov slabši od položaja umetnikov, ki so v delovnem razmerju ali 
od drugih skupin občanov, katerim republika k njihovemu socialnemu zavaro- 
vanju ničesar ne prispeva. 

Člani odbora pa so se povsem zavedali, da je med sedaj priznanimi svobod- 
nimi umetniki vrsta umetnikov, ki glede na svoje dosežke in ustvarjanje za- 
služijo, da bi jim družba za to dala priznanje. Izražen pa je bil dvom, ali je 
plačilo prispevka republike za socialno zavarovanje prav tista najuspešnejša 
oblika družbenega priznanja, ki naj bi hkrati predstavljala tudi podpiranje 
umetnosti. Ta dvom je še toliko bolj opravičen, ker se plačevanje tega prispevka 
veže na pridobitev statusa svobodnega umetnika, ki je širok in praktično ne- 
opredeljiv pojem. 

2. Svojstvo svobodnega umetnika je po poročilu Republiškega zavoda za 
socialno zavarovanje z dne 9. 2. 1967 priznano 204 umetnikom. Število umetni- 
kov se v letu 1966, kljub pripombam odbora na to, komu vse je priznano svoj- 
stvo svobodnega umetnika, ni bistveno spremenilo. Prispevek za socialno za- 
varovanje se je v letih 1965 in 1966 zagotovil za vse »svobodne umetnike«, ne 
glede na to, ali so bili do tega upravičeni zaradi dejavnosti umetniških do- 
sežkov, gmotnega stanja in drugih razlogov. , 

V obrazložitvi zakonskega predloga in izračunu potrebnih sredstev za leto 
1967 se računa z 220 svobodnimi umetniki. Iz tega izhaja, da se bo v letu 1967 
število svobodnih umetnikov, ki jim republika plačuje prispevek za socialno 
zavarovanje, celo povečalo. Odbor in predstavnik Izvršnega sveta pa so bili 
enotnega mnenja, da je med sedanjimi 204 svobodnimi umetniki mnogo takih, 
ki jim ne gre to svojstvo. 

3. V predloženem zakonu se ne opredeljuje podrobneje kriterije za prido- 
bitev statusa svobodnega umetnika. Rešitev tega vprašanja se prepušča posebni 
komisiji. 
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Odbor je že na prvi seji prišel do ugotovitve, da bi morali biti opredeljeni 
v republiškem zakonu tudi kriteriji za pridobitev pravice do prispevka re- 
publike za socialno zavarovanje. 

Na isti seji je odbor tudi zahteval, da se mu predloži poročilo o delu ko- 
misije, v okviru katerega naj se med drugim posebej pokaže na probleme in 
nerešena vprašanja, ki so se pojavila pri njenem delu zaradi pomanjkanja kri- 
terijev za stališče do priznanja svojstva umetnika. Tako poročilo odboru ni bilo 
predloženo. 

4. Glede na vsa zgoraj navedena nerazčiščena vprašanja in zaradi bojazni, 
da bi prav tako stanje imelo za posledico, da se bi na eni strani povečalo število 
svobodnih umetnikov, na drugi strani pa ne bi prišlo do prenehanja plačevanja 
prispevka za socialno zavarovanje tistim svobodnim umetnikom, ki bi ta pri- 
spevek iz vrste razlogov mogli in morali sami plačevati, odbor predloga zakona 
v načelu ni sprejel. Zato ga tudi ni obravnaval v podrobnosti v smislu 88. člena 
začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odbor pa je pri tem posebej poudaril, da zavrnitev zakonskega predloga 
ne onemogoča imenovanje republiške komisije za socialno zavarovanje samo- 
stojnih umetnikov, ki naj takoj preveri upravičenost posameznikov do statusa 
samostojnega umetnika. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 
da predlog zakona ne sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Francija Kolarja. 

Št.: 191-15/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 6. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o prispevku 
SR Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

V načelni razpravi so se člani odbora zavzeli za zakonski predlog, ki omo- 
goča ustvarjanje pogojev za samostojnejše snovanje umetnikov. Pri tem pred- 
stavlja urejeno socialno zavarovanje le-teh eno od oblik uresničevanja nalog 
republike pri podpiranju in pospeševanju kulturnih prizadevanj in pri načrto- 
vanju kulturne politike. Z zagotovitvijo ustreznega socialnega zavarovanja sa- 
mostojnih umetnikov se bosta tudi zmanjšala težnja in pritisk teh umetnikov, 
da se redno zaposle pri kulturnih institucijah; to pa bo hkrati omogočilo kul- 
turnim zavodom oblikovanje načrtnejše in dolgoročnejše politike zaposlovanja. 

Člani odbora so v načelu sicer menili, da je treba pri socialnem zavaro- 
vanju samostojnih umetnikov tudi uveljaviti samofinanciranje; ker pa takojš- 
njega prehoda od prejšnje ureditve, ko je družba v celoti plačevala prispevke 
za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov, ni mogoče dosledno uresničiti, 
so člani odbora ocenili predlagano ureditev kot primerno. 

Pri tem pa so poudarili, da bi bilo treba pri uresničevanju predloženega 
zakona posvetiti posebno pozornost ugotavljanju svojstva samostojnega umet- 
nika. Ker to opravlja posebna republiška komisija, bi bilo treba z ustreznim 
sestavom članov te komisije zagotoviti njeno kar najbolj objektivno delovanje. 

Dosedanji krog upravičencev kaže, da je bilo pri priznavanju svojstva umet- 
nika — zavarovanca poleg umetniških kriterijev upoštevano tudi socialno sta- 
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nje samostojnih umetnikov. Odbor je menil, naj bi za priznavanje svojstva 
samostojnih umetnikov v prihodnje upoštevali le umetniške kriterije, ki bi jih 
bilo treba na novo oceniti in jih strožje izoblikovati. Z istimi merili naj bi pre- 
sodili tudi sedanji seznam upravičencev in ga ustrezno prilagodili. 

V razpravi je bila dana pobuda, naj bi pravilnik, po katerem opravlja ko- 
misija svoje naloge, potrdil Izvršni svet, komisija pa naj bi vsako leto ob pro- 
računski razpravi poročala o svojem delu. 

Odbor predlaga, naj se predlagani zakon o prispevku SR Slovenije za so- 
cialno zavarovanje samostojnih umetnikov sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Mira Stiplovška. 

St.: 191-15/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-politič- 
nih skupnosti in proračunske potrošnje je na seji dne 9. 2. 1967 obravnaval in 
sklepal o predlogu zakona o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje 
samostojnih umetnikov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet 
dne 9. 2. 1967. 

O podobnem zakonskem predlogu je odbor že razpravljal na seji dne 14. ju- 
nija 1966. Takrat je izrazil pomisleke glede vprašanja ali ne gre za kršitev 
načela socialnega zavarovanja, ki pravi, da temelji zavarovanje na vzajemnosti 
in solidarnosti zavarovancev pri zagotavljanju sredstev in pravic, kajti svobodni 
umetniki, kot jih je takratni zakonski predlog imenoval, bi bili v ugodnejšem 
položaju kot druge skupine oseb, ki opravljajo samostojne dejavnosti. Odbor 
se tudi ni strinjal s tem, da bi posebna republiška komisija dejansko razpola- 
gala s sredstvi republiškega proračuna, ker bi s priznanjem statusa svobodnega 
umetnika nastala avtomatično nova obveznost za republiški proračun. Odbor 
je bil tudi mnenja, da bi bilo zaradi tega potrebno sočasno z zakonskim pred- 
logom obravnavati tudi uredbo o republiški komisiji za socialno zavarovanje 
svobodnih umetnikov. Končno je imel odbor takrat tudi pomisleke glede za- 
trjevanja, da svobodni umetniki sami v celoti ne bi zmogli plačevanja prispevka 
za socialno zavarovanje. 

Pri obravnavanju spremenjenega in na novo predloženega zakonskega pred- 
loga o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov 
je odbor ugotovil, da sicer predlagani zakon še vedno odstopa od načela, po ka- 
terem temelji socialno zavarovanje na vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev 
pri zagotavljanju sredstev in pravic, vendar pa odbor meni, da gre v danem 
primeru za tako področje dejavnosti, ki po svoji pomembnosti presega druge 
samostojne dejavnosti, zaradi česar je prav, da republika s svojimi sredstvi to 
dejavnost podpre. V danem primeru se odraža ta podpora v obliki prispevka 
republike za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov. 

Odbor dalje ugotavlja, da tudi novo predlagani zakonski predlog ne odstra- 
njuje negotovosti glede sredstev v republiškem proračunu, ker je pač krog 
samostojnih umetnikov neomejen. Prav zaradi tega pa je odbor zahteval, da 
se z uvedbo o republiški komisiji za socialno zavarovanje samostojnih umetni- 
kov določi tudi obveznost, da mora ta komisija podati vsako leto pred spreje- 
mom proračuna poročilo o uporabi in razdelitvi sredstev, namenjenih za socialno 
zavarovanje samostojnih umetnikov. Tako poročilo mora komisija predložiti 
Skupščini SR Slovenije. Odbor je tudi zahteval, da je treba s pravilnikom, ki 
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ga omenja 6. člen navedene uredbe, določiti kar najbolj objektivizirane krite- 
rije, po katerih bo komisija priznavala posameznim kandidatom status samo- 
stojnega umetnika. Končno je imel odbor pripombo k 4. členu navedene uredbe, 
ker meni, da ni primerno, da imajo predsedniki in člani komisije pravico do 
nagrade za delo v komisiji. Ta praksa je že davno izumrla, saj imamo vrsto ko- 
misij in svetov pri občinskih skupščinah in drugih samoupravnih organih, ki 
opravljajo svoje delo brezplačno. 

Ob navedenih ugotovitvah in pripombah je odbor predlagani zakon v na- 
čelu sprejel. 

Pri obravnavanju posameznih členov odbor ni imel pripomb. 
Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predlagani zakon 

sprejme v predloženem besedilu. 
Za poročevalca je odbor določil poslanko Silvo Cerjakovo. 

Št.: 191-15/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poočilo z dne 
9. 2. 1967, št. 191-15/67. 

PREDLOG ZAKONA 
o kritju primanjkljajev, nastalih do leta 1966 v zdravstvenem 

zavarovanju kmetov 

1. člen 

Ce ostane v skladu zdravstvenega zavarovanja kmetov pri komunalni skup- 
nosti socialnega zavarovanja kmetov primanjkljaj tudi potem, ko so bile izter- 
jane neizpolnjene obveznosti po 28. členu zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov (Uradni list SRS, št. 36-377/65), predpiše skupščina komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja kmetov izredni prispevek kmetov-zavarovancev. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V zdravstvenem zavarovanju kmetov so nastali primanjkljaji še po prejš- 
njem zakonu od uvedbe kmečkega zavarovanja v letu 1960 do vštevši leta 1965, 
tj. do uveljavitve sedanjega zakona (1. 1. 1966). 

Glede na vzroke je treba te primanjkljaje, ki znašajo po stanju konec 
novembra 1966 (podatkov iz zaključnih računov še ni) skupaj okoli 8,3 mili- 
jona N din, razdeliti v dve kategoriji: 

— V prvo kategorijo spadajo primanjkljaji, ki so nastali zato, ker zave- 
zanci prispevkov po prejšnjem zakonu (to je kmetje in občine) niso plačali pri- 
spevkov, ki so jim že bili odmerjeni in predpisani po določbah prejšnjega zakona. 
Po 28. členu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov se ti primanjkljaji 
krijejo tako, da se te obveznosti izterjajo. 
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Tudi po izpolnitvi obveznosti, ki bodo izterjane po 28. členu navedenega 
zakona, bodo ostali še primanjkljaji. Teh primanjkljajev pa ni mogoče kriti po 
28. členu navedenega zakona, ker ne pomenijo neizpolnjenih obveznosti, ampak 
so nastali zato, ker so bili dejanski izdatki skladov — zaradi širše uporabe pra- 
vic in zaradi višjih cen zdravstvenih storitev —■ večji, kot so bili planirani. Ker 
gre za izdatke, ki niso bili planirani, tudi zavezancem prispevki in premije niso 
bili odmerjeni po določbah prejšnjega zakona, tako da zavezanci do konca leta 
1965 niti niso mogli vedeti za te svoje obveznosti. 

Skupščine skupnosti kmetov po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tov nimajo pooblastila za sprejetje sklepov za kritje tega dela primanjkljajev. 
Zaradi tega jim je nujno treba dati tako pooblastilo. Po predlogu zakona bi 
skupščina komunalne skupnosti kmetov lahko predpisala izredni prispevek za 
kritje teh primanjkljajev. 

Koliko od celotnega zneska pride na primanjkljaje prve in koliko druge 
kategorije, bo mogoče ugotoviti šele po podatkih zaključnega računa. Po te- 
kočih podatkih je možno ocenjevati, da bodo znašali primanjkljaji druge kate- 
gorije od 3 do 4 milijone N din. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja 1967 obravnavala predlog zakona o kritju primanjkljajev, nastalih 
do leta 1966 v'zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki ga je Skupščini SRS pred- 
ložil Izvršni svet. 

V splošni obravnavi je komisija ugotovila, da predlog zakona določa način 
kritja primanjkljajev, nastalih v skladu zdravstvenega zavarovanja kmetov v 
času od uvedbe kmečkega zavarovanja do uveljavitve zakona o zdravstvenem 
zavarovanju kmetov (Ur. 1. SRS, št. 36/65), tj. do 1. 1. 1966. Po predpisih, veljav- 
nih pred uveljavitvijo citiranega zakona, so se primanjkljaji v skladih kmeč- 
kega zavarovanja pokrivali z rezervami skladov, oziroma, če te niso zadostovale, 
s kreditom, za katerega je jamčil okraj. Če kredita v naslednjem poslovnem 
letu ni bilo mogoče vrniti, je okrajni ljudski odbor lahko predpisal dodatno 
premijo; kolikor tudi ta ni zadoščala, so bili za razliko obremenjeni občinski 
proračuni. Glede na spremembe v sistemu socialnega zavarovanja tak način 
kritja primanjkljajev ni več faiogoč. 

.Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki je začel veljati 1. 1. 1966, 
je uredil pokrivanje le tistega dela primanjkljaja, ki je nastal zato, ker zave- 
zanci niso poravnali skladom svojih obveznosti, ni pa določil, kako naj se krije 
primanjkljaj, ki ni nastal zaradi neizpolnjenih obveznosti, ampak zaradi povi- 
šanih izdatkov sklada. Ob sprejemanju republiškega zakona namreč ni bilo še 
mogoče vedeti, da se bo z zaključnim rač\mom pokazal primanjkljaj kljub 
temu, da bodo obveznosti izterjane. 

Ker celotni sistem socialnega zavarovanja temelji na načelu samofinancira- 
nja, je nastali primanjkljaj mogoče pokriti le z izrednim prispevkom, katerega 
pa komunalna skupnost brez zakonskega pooblastila ne more predpisati. Pred- 
videni način kritja primanjkljaja je v skladu z načeli, ki jih glede kritja pri- 
manjkljaja uzakonjujeta temeljni zakon o organizaciji in financiranju social- 
nega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24/65, 57/65, 29/66 in 52/66) ter zakon o 
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kritju primanjkljajev skladov socialnega zavarovanja za leto 1966 (Ur. ,1. SFRJ, 
št. 52/66). 

Vprašanje, ki ga ureja zakonski predlog, bi bilo mogoče rešiti tudi z 
ustrezno dopolnitvijo zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Vendar ko- 
misija meni, da je predlagana rešitev primernejša, ker gre za eno samo določbo, 
ki je izrazito prehodnega značaja in ker se predvidevajo v zveznem merilu spre- 
membe v sistemu zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki bodo povzročile tudi 
spremembe republiških predpisov. 

V podrobni obravnavi komisija ni imela pripomb. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je mnenja, da je 

zakonski predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 402-99/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora — poročilo z dne 
3. 2. 1967, št. 402-99/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora — poročilo z dne 7. 2. 1967, št. 402-99/67. 

INFORMACIJA 
o mednarodnem letu turizma 

Turizem ne pozna meja in mu tudi niso določeni okviri za razvoj samo 
tam, kjer so dežele bogate z naravnimi lepotami. Skoro vsaka dežela ima svoje 
specifične geografske in klimatske lastnosti in določeno vrednost nacionalne 
kulture. Zaradi tega je lahko vsaka dežela privlačna za turiste. Glede na eko- 
nomsko vlogo turističnega prometa pri izravnavanju plačilne bilance in njego- 
vega vpliva na skoraj vse gospodarske panoge, posvečajo razvoju te dejavnosti 
vedno večjo pozornost v vseh deželah svet^. Poleg tega pa postajajo pravice 
delovnega človeka na določeno dobo letnega dopusta vedno širše, s čimer se 
širijo tudi možnosti za potovanja. Ta v veliki meri niso namenjena samo raz- 
vedrilu in zabavi, ampak tudi spoznavanju šeg in navad drugih narodov in 
zbliževanju ljudi med seboj. Tako postaja mednarodni turistični promet v 
zadnjih letih vse bolj množičen in se nepričakovano hitro tudi razvija, saj je 
npr. v 1950. letu prestopilo meje svojih držav 25 milijonov oseb, v 1965., letu 
pa se je to število dvignilo že na 120 milijonov. Ekonomski efekt mednarodnega 
turizma je znašal v 1965. letu 11 milijard dolarjev. Skupno z domačim turiz- 
mom in potniškim prometom je znašala turistična potrošnja v 1965. letu 55 mi- 
lijard dolarjev. To predstavlja ekonomsko silo, ki absorbira 5 % skupne sve- 
tovne potrošnje. V teku zadnjih desetih let se je svetovna turistična potrošnja 
povečala za 12 % letno ali dvakrat hitreje kot se je povečal narodni dohodek. 
Pri smereh in odvijanju turističnega prometa v svetu pa je treba upoštevati 
dejstvo, da absorbira 82 % mednarodnega turističnega prometa zaenkrat samo 
dvanajst najbolj razvitih držav v Evropi in v Severni Ameriki, Afrika pa je 
npr. udeležena le z 1 %. 

Tudi pri nas je zavzelo turistično gospodarstvo v zadnjih letih znaten 
obseg, ki se odraža v uspehih, ki jih dosegamo v turističnem prometu. V 1950. 
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letu je obiskalo Jugoslavijo 41 221 tujih turistov, ki so realizirali 178 540 pre- 
nočitev. V 1965. letu pa smo imeli že 2 657 739 tujih gostov in 11 240 117 pre- 
nočitev. V 1965. letu smo ustvarili v jugoslovanskem turističnem prometu 
105 milijonov dolarjev deviznega dohodka, v 1966 pa že 150 milijonov dolarjev. 
Jugoslavijo je obiskalo lani 3 437 000 tujcev in realiziralo 14 720 000 prenočitev. 

V turističnem prometu Slovenije smo dosegli v 1966. letu 3 839 834 pre- 
nočitev, od teh 2 068 676 prenočitev domačih in 1 771 158 prenočitev tujih go- 
stov. Število prenočitev domačih gostov je za 21 % nižje od doseženih prenočitev 
v 1965. letu, prenočitev tujih gostov pa so za 24 % višje. V SR Sloveniji smo 
zabeležili preko Narodne banke 35 944 853 $ deviznega priliva, kar je za 67 % 
več kot v 1965. letu V tem znesku je zajeta menjava v rednem in maloobmej- 
nem prometu z 92 %, okrog 6,5 % predstavlja nakup v trgovini z 10% popu- 
stom in 1,5 % lovne takse in takse za vize vplačane na obmejnih poverjeništvih. 
Postavka nakupa v trgovini se je povečala za 79 % od znesk, ki smo ga dosegli 
v 1965. letu, še vedno pa predstavlja minimalni znesek v skupnem deviznem 
prilivu. 

Po oceni Zavoda SRS za planiranje so potrošili tuji turisti v Sloveniji v 
1966. letu okoli 40 milijonov dolarjev. V tej oceni so upoštevane penzionske 
storitve tujcev, kakor tudi izletniški, tranzitni in maloobmejni promet. Ta zne- 
sek je za 79 % večji od ocenjenega zneska v 1965. letu. 

Preko obmejnih prehodov v Sloveniji je vstopilo v 1966. letu 23 373 171 
tujcev. V tem so zajeti le prehodi na cestah, prehodi na železniških postajah in 
na aerodromu niso upoštevani. V rednem prometu je vstopilo 13 662 270 tujcev, 
v maloobmejnem pa 9 711 901 tujcev. Povečanje v rednem prometu je 137%, 
v maloobmejnem pa 92 %. Ce primerjamo število prispelih tujcev preko mejnih 
prehodov v Sloveniji in število tujih gostov, ki je obiskalo naše kraje, lahko 
ugotovimo, da se le vsak 21 tujec ustavi pri nas in da je tranzitni promet v 
SR Sloveniji izredno močan in pomemben. 

V 1966. letu je bilo število ležišč za turiste povečano za skupaj 1400 postelj, 
od tega 400 ležišč v hotelih in podobnih objektih in ca. 1000 ležišč v zasebnih 
turističnih sobah. Glede na velik promet v mesecih glavne turistične sezone 
povečanje ležišč res ni moglo bistveno vplivati na boljšo ponudbo. Razpoložljiva 
sredstva v 1966. letu so komaj zadoščala, da smo zgradili te zmogljivosti, zato 
moramo ugotoviti, da v turističnih investicijah ne dosegamo postavljenih pro- 
gramov in da močno zaostajamo za drugimi republikami. Pri oceni sedanjega 
stanja pa moramo upoštevati, da tudi v letošnjem letu ne bomo pridobili večjega 
števila novih zmogljivosti, razen ležišč v novo zgrajenih ali v preurejenih za- 
sebnih turističnih sobah. 

Udeležba Slovenije v skupnem jugoslovanskem inozemskem turizmu je 
znašala po številu prenočitev v 1950. letu 22,1 %, v 1965. letu 12,7 %, v 1966. letu 
pa samo 12 %. Relativno zaostajanje SR Slovenije v jugoslovanskem inozem- 
skem turizmu je posledica hitrega povečevanja zmogljivosti na jadranski obali 
tj. izven slovenskega ozemlja, s čimer dobiva Slovenija vedno močnejšo vlogo 
tranzitne turistične dežele. Pri tem pa ne smemo prezreti dejstva, da je bil 
devizni dohodek iz turističnega prometa Slovenije udeležen v 1965 z 22 %, v 
1966. letu pa s 26,7 % v skupnem jugoslovanskem deviznem dohodku iz turizma. 
Udeležba Slovenije je objektivno še precej večja, ker v omenjenem podatku ni 
zajeta poraba dinarjev, ki jih tujci prinesejo preko meje in jih potrošijo v pre- 
težni meri v obmejnih krajih. 
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V deviznih dohodkih slovenskega gospodarstva je bil v 1965. letu turizem 
udeležen z 9,3 % in je zavzemal četrto mesto med izvoznimi gospodarskimi par 
nogami, v 1966. letu pa je bil že na drugem mestu in to s 13,5% udeležbo v 
skupnih deviznih dohodkih. V skupnih neblagovnih deviznih dohodkih Slovenije 
je bil turizem v 1965. letu na drugem mestu, v 1966. letu pa je prišel že na 
prvo mesto. Omembe vredno je tudi dejstvo, da je bila v 1966 vrednost izvoza 
posameznih vej industrije višja od dohodkov v turizmu samo v kovinski pre- 
delovalni industriji, izvoz vseh drugih panog pa je turizem že presegel. Vsi ti 
podatki kažejo na hitro rast deviznih dohodkov v turizmu in na dejstvo, da 
dobiva turizem i<z leta v leto bolj pomembno vlogo v našem gospodarstvu. S 
tem v zvezi pa je treba še posebej poudariti, da omogoča turizem kot kompleksna 
dejavnost tudi hitro zviševanje narodnega dohodka. Ce upoštevamo turistični 
promet, dosežen v preteklem letu in grobo ocenimo udeležbo vseh dejavnosti, 
ki so v tem prometu posredno ali neposredno sodelovale, lahko ugotovimo, da 
odpade okoli 10 % narodnega dohodka na te dejavnosti. 

Gospodarski učinek turističnega prometa je zato pomemben tudi za slo- 
vensko gospodarstvo. Prav gotovo pa še nismo izkoristili vseh možnosti, da bi 
se prirodni in geografski pogoji ter vse naše prednosti tudi v zadostni meri 
ekonomsko izkoristile. Primerno organizirane akcije bi lahko angažirale druž- 
bene in gospodarske faktorje, da bi pri že obstoječih materialnih pogojih do- 
segli optimalne uspehe ter da bi utrdili osnove za povečanje ekonomskega 
efekta v nadaljnjih letih tako, da bo turizem predstavljal tudi v Sloveniji eno 
najpomembnejših postavk v naši plačilni bilanci. 

Za doseganje teh ciljev je prav gotovo izredno pomembno naše sodelovanje 
v mednarodnem letu turizma. Ta informacija ima namen v kratkih obrisih pri- 
kazati vsebino že izvršenih priprav in izdelanih programov za to jubilejno tu- 
ristično leto. Hkrati pa naj bi mobilizirala vse tiste sile, ki lahko pripomorejo 
k res uspešnemu izvajanju postavljenih nalog. 

Mednarodna unija uradnih organov za turizem UIOOT je na svojem 19. za- 
sedanju v Mexicu Cityju razglasila 1967. leto kot mednarodno leto turizma. 
Na 20. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov je večji 
del članic, med njimi tudi Jugoslavija predlagala, da razglasijo Združeni narodi 
1967. leto kot leto mednarodne turistične solidarnosti. Ta zamisel je bila spre- 
jeta 7. marca in 26. julija 1966, ko je Ekonomsko socialni svet Organizacije 
združenih narodov (ECOSOS) sprejel dve pomembni resoluciji, ki se nanašata 
na mednarodni turizem. V obeh resolucijah je izražen velik pomen, ki ga pri- 
pisujejo mednarodnemu turizmu s pozivom na Generalno skupščino OZN ter 
na vse druge specializirane agencije Združenih narodov, da se 1967. leto raz- 
glasi za mednarodno leto turizma ter da se zagotovi povečana tehnična in fi- 
nančna pomoč deželam v razvoju zaradi hitrega povečanja njihovega turistič- 
nega potenciala. Generalna skupščina OZN je nato na svojem 21. zasedanju 
dne 4. 11. 1966 sprejela posebno resolucijo, ki glasi v prevodu: 

»Generalna skupščina je 
  na podlagi resolucije Ekonomskega in socialnega sveta št. 1108 od 

7. 3. 1966, ki predlaga, da se 1967. leto imenuje za mednarodno leto turizma, 
  na podlagi resolucije Ekonomskega in socialnega sveta št. 1130 od 

26. 7. 1966. 
  na podlagi resolucije konference Združenih narodov za mednarodna 

potovanja in turizem, ki nosi naslov »Pomen turizma« in v kateri je ostalim 
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rečeno, da je turizem osnovna in najbolj humana aktivnost, ki zasluži pohvalo 
in podporo vseh ljudi in vlad sveta, 

— upoštevaje priporočilo v prilogi protokola konference Združenih • na- 
rodov za trgovino in razvoj, v katerem je poudarjeno, da predstavlja medna- 
rodni turizem, kot važen nevidni izvoz, pomemben prispevek v ekonomskem 
napredku dežel v razvoju, 

— upoštevaje potrebo po mednarodnem sodelovanju v turizmu glede na 
njegovo koristno vlogo na področju izobraževanja, kulture, gospodarstva in 
družbenih služb, 

— upoštevaje vlogo mednarodnega turizma in še posebej mednarodnega 
leta s težnjo za boljše razumevanje med ljudm'i celega sveta, ki razvijajo zavest 
za bogato dediščino raznih civilizacij in za čim boljšo povezanost osnovnih vred- 
nosti različnih kultur, ker se s tem utrjuje mir v svetu, 

— upoštevaje, da bo razglasitev mednarodnega leta turizma povečala na- 
pore na področju nacionalnega in mednarodnega sodelovanja vlad in zaintere- 
siranih organizacij zaradi napredovanja turizma, še posebej v državah v razvoju, 

— upoštevaje poročilo mednarodne unije uradnih organov za turizem o 
pripravah za mednarodno leto turizma, kakor tudi predloge, ki naj bi pospešili 
razvoj mednarodnega turizma, še posebej v državah v razvoju: 

1. imenovala 1967. leto za mednarodno leto turizma, 
2. pozvala države članice Združenih narodov in člane specializiranih organi- 

zacij in mednarodnih agencij za nuklearno energijo, kakor tudi mednarodne, 
medvladne in nevladne zainteresirane organizacije, da vložijo vse napore za 
uspeh mednarodnega leta turizma, pri čemer je treba še posebej posvetiti vso 
pozornost napredovanju turizma v državah v razvoju, 

3. pozvala vse države in organizacije, da pri izdelavi načrtov in programov 
za mednarodno leto turizma upoštevajo prevenstveno predloge, ki so vsebovani 
v spredaj omenjenem poročilu Mednarodne unije uradnih organov za turizem, 

4. zahtevala od generalnega sekretarja, da v okviru obstoječih možnosti in 
v razpoložljivih sredstev nudi neobhodno pomoč zaradi zagotovitve čim uspeš- 
nejše organizacije mednarodnega leta turizma, odnosno zaradi čim boljše pro- 
pagande za dosego ciljev, ki se postavljajo pred mednarodno leto turizma, 

5. zahtevala od generalnega sekretarja, da v sodelovanju z Mednarodno 
unijo uradnih organov za turizem pripravi poročilo, ki ga bo, če bo mogoče 
v 1968. letu predložil Ekonomskemu in socialnemu svetu. To poročilo naj za- 
jema sledeča vprašanja: 

a) opis programa in dejavnosti, katere so izvedle v teku mednarodnega 
leta turizma vlade in zainteresirane organizacije s posebnim poudarkom na 
začasnih ukrepih, ki so jih izvedle posamezne vlade; 

b) oceno uspehov pri doseganju ciljev postavljenih pred mednarodno leto 
turizma, posebno tistih, ki se nanašajo na napredovanje turizma v deželah 
v razvoju. 

Mednarodna unija uradnih organov za turizem je v svojih priporočilih 
za izyedbo mednarodnega leta turizma definirala tudi naslednje čilje, ki bi jih 
bilo treba doseči: 

1. Poleg dokazovanja nove vloge turizma bi bilo potrebno, da mednarodno 
turistično leto predoči vladam vseh držav sveta, kako velika je njihova odgo- 
vornost na področju turizma. Hkrati bi bilo treba, da mednarodno turistično 
leto utirdi v najširših ljudskih množicah zavest o vsestranskem pomenu turizma, 
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da vzbudi in razvije željo za potovanji in občutek gostoljubnosti tako do do- 
mačih kakor tudi do inozemskih turistov. 

2. Tak svetovni dogodek, kakor je mednarodno turistično leto, mora opo- 
zoriti vlade vseh držav sveta, da je treba preveriti njihovo turistično politiko 
in akcijo, predvsem pa njihovo vlogo v stimuliranju in koordiniranju vseh vrst 
pomoči državnih investicij in drugih sredstev, katerih angažiranje je upravi- 
čeno glede na velike družbene in kulturno prosvetne vrednote turizma. 

3. Mednarodno turistično leto bi moralo pripomoči k temu, da bi najširša 
javnost doumela prispevek turizma v obogatitvi misli in v razvijanju skupnosti 
med narodi, kakor tudi v stimuliranju potreb po potovanjih tam, kjer ta po- 
treba še ni dovolj priznana, zaradi boljšega vpogleda v način življenja raznih 
narodov in zaradi spoznavanja njihovih individualnih problemov. 

4. Z razglasitvijo parole »Turizem — potni list za mir« kot osnovnega 
gesla proslav mednarodnega turističnega leta želi UIOOT potrditi osnovno vlogo, 
ki jo imajo skupinska potovanja v mednarodnem spoznavanju in utrjevanju 
miru med narodi.« 

Poleg tega je UIOOT izdelala vrsto predlogov za razne carinske in druge 
olajšave, ki naj bi omogočile številna potovanja posameznikov in grup kot npr.: 
zamenjava potnih listov za turistične karte, skrajšanje čakalne dobe na potni 
list na največ 10 dni, veljavnost potnih listov za vse države, ukinjanje viz na 
bilateralni in multilateralni osnovi, podaljšanje veljavnosti turistične propust- 
nice od 3 do 7 dni, ukinjanje pismenih carinskih deklaracij, ukinjanje kontrole 
pri odhodu turistov, ukinitev carin za propagandni material, ukinitev ali vsaj 
znižanje višine taks za vize, taks na aerodromih, turističnih taks in podobno. 

Jugoslavija.je od vsega začetka odločno podpirala idejo za razglasitev med- 
narodnega leta turizma in je bila tudi med iniciatorji te velike akcije med- 
narodne solidarnosti. Jugoslavija je bila prva, ki se je odzvala pozivu Generalne 
skupščine OZN na čim polnejšo liberalizacijo potovanj. Zvezna -skupščina je 
25. novembra 1966 izglasovala zakon, s katerim je določeno, da lahko v 1967. 
letu vstopajo v Jugoslavijo brez viz turisti vseh držav. Po sprejetju tega zakona 
je Zvezni komite za turizem obvestil o tem ukrepu Generalno skupščino OZN 
s prošnjo, da obvesti delegacije vseh držav — članic. S posebno noto so bila 
obveščena tudi diplomatsko-konzularna predstavništva v Beogradu. Turistična 
zveza Jugoslavije pa je angažirala svoja predstavništva v inozemstvu, da po- 
pularizirajo to akcijo Jugoslavije. 

Za izvedbo priprav in za organizacijo proslav v mednarodnem letu turizma 
pri nas je zvezni komite za turizem sklical že 28. junija 1966 v Beogradu 
široko posvetovanje, na katerem so sodelovali predstavniki zveznih in republi- 
ških organov in organizacij. Na tem posvetovanju so bile dane smernice za 
izdelavo programa akcij in prireditev. Dan je bil tudi predlog, da bi se ustanovil 
nacionalni komite za proslavo mednarodnega leta turizma. Enaki komiteji naj 
bi se ustanavljali tudi v republikah in v pomembnejših turističnih občinah. 

Na redni seji zveznega komiteja za turizem dne 17. 12. 1966 so bile po- 
drobno razpravljane naloge vseh organizacij, ki sodelujejo v turističnem pro- 
metu. Sklenjeno je bilo, da bo zvezni komite sklical nacionalno turistično 
konferenco, ki naj bi dala iniciativo za široko akcijo vseh faktorjev na področju 
turizma, z namenom čimbolj afirmirati jugoslovanski turizem doma in v svetu. 

Na tej seji je bilo posebej poudarjeno, da je akcija Jugoslavije s sprejet- 
jem zakona o ukinitvi viz naletela v svetu na veliko priznanje. To so osebno 
potrdili sekretar OZN, predstavnik UIOOT in drugi, ki so postavili Jugoslavijo 
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za vzor razumevanja in mednarodnega sodelovanja. Razni članki v svetovnih 
časopisih so poudarjali, da se je zgodilo prvič v zgodovini, da je neka država 
enostransko odpravila vize s celim svetom in tako na široko odprla svoje meje. 

Ta ukrep Jugoslavije obvezuje našo družbo, še prav posebej pa naše gospo- 
darstvo, da z vso odgovornostjo prične reševati naloge s področja turizma, si 
izdela ustrezne organizacijske in operativne programe in tako postavi osnove 
za utrjevanje turističnega trga doma in v tujini. Pri tem pa je prav gotovo 
nujno potrebna pomoč in sodelovanje vseh organov in organizacij, ki v taki ali 
drugačni obliki lahko posamezne akcije usklajujejo in s tem doprinašajo 
k ugodnejšim uspehom. 

Na tej osnovi je tudi komisija IS za turizem razpravljala o pripravah na 
mednarodno leto turizma na svoji 9. seji dne 22. 12. 1966. Ugotovljeno je bilo, 
da smo v srednjeročnem programu razvoja našega gospodarstva postavili solidne 
osnove za izvajanje smernio resolucije OZN. Prav zaradi tega bi morala biti 
realizacija srednjeročnega plana ena od prvih nalog v našem programu akcij 
v mednarodnem turističnem letu in bi morala veljati kot mobilizacijski faktor 
za vse panoge, ki sodelujejo v turističnem prometu ali imajo od njega posredne 
ali neposredne koristi. 

Zaradi začetnih težav, ki so nastopile pri prehodu na nov način krediti- 
ranja investicij, po vsej verjetnosti v 1967. letu ne bo možno povečati turistič- 
nih zmogljivosti za število, ki je bilo postavljeno v srednjeročnem planu. 
S tem pa ne bi smeli zanemariti intenzivnega dela za izvedbo priprav za 
prihodnje leto in naprej, da bi dosegli plan in kar se da hitro nadoknaditi 
tudi zamujeno. Pri tem je izredno pomembno sodelovanje gospodarskih organi- 
zacij in poslovnih bank. Te bi morale že zdaj z razpoložljivimi bančnimi 
sredstvi kreditirati tiste turistične investicije, ki bodo sposobne v čim krajšem 
času vračati vložena sredstva. Se prav posebej važno je pravilno umerjanje 
potrošniških kreditov, ki lahko še v letošnjem letu pripomorejo k znatnemu 
povečanju zmogljivosti v zasebnih turističnih sobah. 

Zaradi sprememb pri uporabi sredstev zdravstvenega zavarovanja sloven- 
ska zdravilišča v bodoče ne bodo imela več takega obiska domačih gostov, kot 
so ga imela dosedaj. Zdravilnost vrelcev in uspehi, ki so bili doseženi v posa- 
meznih zdraviliščih so znani tudi v tujini in bi zato ne bilo težko prodajati 
zdraviliške storitve tujim turistom, če bi njihovim zahtevam ustrezala tudi 
ureditev hotelskih in restavracijskih zmogljivosti. Da bi bilo možno te zmoglji- 
vosti prekategorizirati še do letošnje turistične sezone, bi bilo morda prav 
upodobiti v določeni meri tudi sredstva rezervnega sklada in to tam, kjer je 
z modernizacijo in manjšo rekonstrukcijo objektov možno doseči hitre in vidne 
uspehe. Združenje naravnih zdravilišč Slovenije bi moralo biti s tem v zvezi 
iniciator za pripravo konkretnega akcijskega programa, v katerem bi bilo 
treba objektivno oceniti mesto in vlogo ter določiti perspektive razvoja posa- 
meznega zdravilišča v Sloveniji. 

V srednjeročnem planu razvoja turizma je dokaj pomembna postavka, ki 
predvideva močno povečanje potrošnje tranzitnih turistov in izletnikov. Glede 
na že dosedaj številne prehode tujcev preko slovenskega ozemlja in glede na 
predvideno povečanje, ki bo sledilo ukrepu o ukinitvi viz, bo treba povečati 
obseg ponudbe blaga in storitev. Pri tem je dokaj pomembna vloga naše pro- 
izvodnje, ki bo morala v veliko večji meri kot dosedaj skrbeti za obogatitev 
zalog in izbire blaga v trgovinah, pa naj bo to z blagom, ki ga prodajamo 
z 10% popustom, kakor tudi z vsem ostalim blagom, ki se pri nas proizvaja 
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od raznolikih spominkov do artiklov vsakodnevne potrošnje, prehrambenih 
artiklov in raznih pijač. V spredaj navedenih podatkih je možno ugotoviti 
sorazmerno lepo povečanje prometa v trgovini z 10% popustom, vendar pa je 
ta postavka prav glede na geografsko lego Slovenije tako minimalna, da z upra- 
vičenostjo lahko zahtevamo mnogo večjo angažiranost proizvodnje in trgovine 
na tem področju, ker je vrednost tako pridobljenih deviz za naše gospodarstvo 
še vedno najugodnejše. 

Samo zadostna ponudba pa še ne more zagotoviti ustrezne prodaje, če ni 
tudi kvaliteta na višku in prav tu bo treba doseči v mednarodnem turističnem 
letu najvišjo možno raven. Ta pa ni odvisna samo od vsestranskega prizade- 
vanja posameznih skupnosti, pač pa od slehernega posameznika. Na gre tu samo 
za odnos do turistov in.izletnikov v trgovinskih in gostinskih obratih, v posloval- 
nicah potovalnih agencij in obrtnih delavnicah ter za kvaliteto teh storitev in 
blaga, pač pa tudi za ureditev kraja, zunanji izgled objektov, za urejenost 
obratov in podobno. Pristojne občinske skupščine bodo zato morale v polni 
meri angažirati svoje inšpekcije in izdati ustrezne odloke, ki bodo zavezovale 
posameznike in delovne organizacije k doslednemu izpolnjevanju sprejetih nalog. 

Komisija za turizem je obravnavala sklepe zveznega komiteja za turizem, 
ki naj bi veljali kot okvirni program nalog v zvezi z mednarodnim letom 
turizma. Ob upoštevanju teh sklepov in navedenih ugotovitev je komisija za 
turizem predlagala: 

1. Skupščina SR Slovenije naj bi na eni izmed svojih seji v začetku 
1967. leta razpravljala o pomenu turizma za naše gospodarstvo, kakor tudi o 
vlogi turizma v mednarodnem sodelovanju na področju različnih dejavnosti. 

2. Turistična zveza Slovenije in Gospodarska zbornica SRS naj bi v spo- 
razumu s komisijo za turizem organizirali širše posvetovanje turističnih delav- 
cev in predstavnikov občinskih skupščin v SRS zaradi uskladitve okvirnega 
programa dela v 1967. letu. 

3. Republiški sekretariat za gospodarstvo naj bi prevzel organizacijo sle- 
dečih akcij: 

— ureditev primerne preskrbljenosti turističnih in tranzitnih krajev v Slo- 
veniji, kakor tudi primerne založenosti prodajaln s kvalitetnimi prehrambenimi 
artikli ter z industrijskim blagom, ki je zanimivo za tuje turiste; 

—• ustanovitev posebne republiške komisije, ki bo stalno obiskovala turi- 
stične kraje in mejne prehode v SRS zaradi kontrole dela in kakovosti storitev, 
kakor tudi zaradi nuđenja pomoči pri reševanju težjih nalog; 

— ureditev prometnega režima na cestah v SRS kot npr. nadzora in izva- 
janje sankcij ob prometnih prekrških, ureditev postopka pri postavljanju opo- 
zorilnih in informativnih tabel ob cestah in podobno; 

— izboljšanje in ureditev PTT službe v turističnih krajih, še posebej 
v času glavne turistične sezone; 

— mobilizacija poslovnih bank pri reševanju zahtevkov posameznih delov- 
nih organizacij za sredstva, ki bodo potrebna pri gradnji novih in modernizaciji 
že obstoječih turističnih objektov, kakor tudi zahtevkov za kreditiranje pre- 
ureditve zasebnih gostinskih obratov in turistčnih sob. 

4. Republiški sekretariat za notranje zadeve naj bi realiziral že izdelani 
program za povečanje propustnosti obmejnih prehodov in za izboljšanje službe 
pregledov na mejah. S tem v zvezi bi se bilo treba prizadevati za nadaljnjo 
poenostavitev postopka pri prehodu meja, pri čemer bi bilo treba še posebej 
proučiti potrebo po še nadaljnjem žigosanju potnih listov. Prav tako bi se 
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k večji propustnosti mejnih prehodov v veliki meri pripomoglo tudi aktiviranje 
tistih blokov, ki zaenkrat niso kategorizirani za mednarodni promet. 

5. Gospodarska zbornica SRS naj bi takoj v začetku leta 1967 v svojih 
pristojnih svetih izdelala operativni program nalog delovnih organizacij posa- 
meznih panog, ki sodelujejo v turističnem prometu (gostinstvo, potovalne agen- 
cije, trgovina na drobno, obrt, komunala, industrija, kmetijstvo). S tem 
programom naj bi seznanila posamezne organizacije in jim nudila potrebno 
pomoč pri realizaciji. 

Gospodarska zbornica SRS bi naj tudi takoj v začetku 1967. leta sprejela 
obvezen sklep za zbiranje sredstev za turistično propagando. Iz razpoložljivih 
sredstev zbornice bi bilo treba odobriti določen avans za izvedbo propagandnih 
akcij, ki so nujne še za 1967. leto, ker bo zbiranje sredstev potekalo postopoma, 
skupno z zbiranjem članskega prispevka. (Sklep o zbiranju sredstev za turistično 
propagando je bil sprejet na občnem zboru zbornice 24. 1. 1967.) 

Zaradi zboljšanja kakovosti storitev vseh dejavnosti, ki sodelujejo v turi- 
stičnem prometu, naj bi Gospodarska zbornica prav v tem letu vložila vse 
napore za izboljšanje strokovnega izpopolnjevanja delovne sile ter za vklju- 
čitev čim širšega števila delavcev v terciarne dejavnosti. 

6. Turistična zveza Slovenije bo izvajala že sprejeti program, ki se nanaša 
v glavnem na sledeče: 

— sodelovanje s tiskom, radiom in s televizijo zaradi tekočega informiranja 
in objav v zvezi z mednarodnim letom turizma, 

— sodelovanje z RS za prosveto in s šolami zaradi organizacije predavanj 
o pomenu turizma in o vključevanju prebivalstva v turistično gospodarstvo, 

— organizacija tekmovanj v urejanju krajev, prirejanje meddržavnih tek- 
movanj v okviru turističnih družbenih organizacij, 

— priprava za izdajo propagandnih in informativnih edicij s posebnimi 
emblemi mednarodnega leta turizma, ki naj bi jih izdajali člani turističnih orga- 
nizacij in druge institucije, 

—• organizacija vodniške službe v sodelovanju z Gospodarsko zbornico SRS 
in s potovalnimi agencijami, pri čemer se bo treba predvsem povezati z visoko- 
šolskimi mladinskimi organizacijami, 

— sodelovanje z Avto-moto zvezo Slovenije, Planinsko zvezo, Počitniško 
zvezo, Zvezo tabornikov pri izvajanju posameznih akcij in proslav mednarod- 
nega leta turizma. 

7. Pristojne organizacije in javne službe kot so sodišča, DOZ in podobno 
naj bi v mednarodnem letu turizma skušale pospešiti postopek, ki se bi nanašal 
na turiste ter po potrebi uvedle tudi dežurstva v dneh, ko bo obisk tujcev 
največji. 

Zdravstvena služba naj bi bila vsaj v turističnih krajih organizirana tako, 
da bo možna hitra intervencija dežurnega zdravnika ob vskem času, kakor tudi, 
da bo bolniku nudena pomoč v zdravstvenih ustanovah in bolnicah, kadar bo 
to potrebno. 

Za izvedbo yseh ciljev, ki smo si jih postavili v mednarodnem letu turizma, 
so poklicani vsi družbeni in gospodarski faktorji, da z vso prizadevnostjo 
rešujejo postavljene naloge. Pri tem pa je prav gotovo odgovornost turističnih 
delavcev največja. Ti bi morali v tej preizkušnji položiti izpit in si tako utrditi 
pot za nadaljnje doseganje vidnih ekonomskih uspehov v turizmu, čeprav so 
bila njihova prizadevanja že v preteklosti, kljub določenim težavam, velika in 
jim gre tudi vsi priznanje. 
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Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da Skupščina SR Slovenije izda 
na osnovi te informacije priporočilo vsem občinskim skupščinam ter gospodar- 
skim in družbenim organizacijam, da se aktivno vključijo v delo pri izvajanju 
nalog, ki jih narekujejo naše možnosti za razvijanje turističnega gospodarstva 
in za doseganje čim ugodnejših uspehov v mednarodnem letu turizma. 

PREDLOG SKLEPOV 
v zvezi z nalogami SR Slovenije v mednarodnem letu turizma 

Skupščina SR Slovenije je na seji Republiškega zbora dne 23. februarja 1967 
in na seji Gospodarskega zbora dne 22. februarja 1967 na podlagi informacije 
o mednarodnem letu turizma, ki jo je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, razpravljala o nalogah SR Slovenije v mednarodnem letu turizma 
ter pri tem 

ugotovila : 

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je na svojem 21. za- 
sedanju na pobudo mnogih držav, med njimi tudi Jugoslavije, sklenila, da 
razglasi leto 1967 za leto mednarodnega turizma. V svoji resoluciji je poudarila, 
da je turizem ena najbolj humanih aktivnosti, ki zasluži pozornost in podporo 
vseh ljudi in vlad vseh držav sveta. Zvesta svoji politiki najširšega mednarod- 
nega sodelovanja se je Jugoslavija kot prva odzvala pozivu Generalne skupščine 
za liberalizacijo potovanj in v mednarodnem letu turizma odpravila vize za 
inozemske turiste, s čimer je tudi na področju turizma storila pomemben korak 
v mednarodnem sodelovanju. 

Pričakovati je, da bo v letošnjem letu obiskalo Jugoslavijo še večje število 
inozemskih turistov kot doslej. To postavlja pred Slovenijo, ki predstavlja 
glavna vstopna vrata v Jugoslavijo ter ima zato v okviru jugoslovanskega 
turizma posebno vlogo, obsežne in odgovorne naloge. 

O nalogah v letošnjem mednarodnem letu turizma sta razpravljali tudi 
Turistična zveza Slovenije in Gospodarska zbornica SRS ter sprejeli program 
dela. 

Glede na vse te ugotovitve in glede na stališča Republiškega in Gospodar- 
skega zbora k problematiki razvoja turizma v SR Sloveniji, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije sprejela 22. februarja 1964 in v težnji, da bi se pospešil razvoj 
turizma v mednarodnem letu turizma ter da bi se v turistično dejavnost vklju- 
čili vsi činitelji gospodarskega in družbeno-političnega življenja, še prav posebno 
pa občinske skupščine in druge družbene organizacije ter sleherni občan, je 
Skupščina SR Slovenije o nalogah turizma v letošnjem letu sprejela naslednje 

sklepe: 

— vse prebivalstvo Slovenije naj se aktivno vključi v prizadevanje za 
uspeh mednarodnega leta turizma in s tem dokaže, da je razumelo in sprejelo 
smisel resolucije Organizacije združenih narodov o pomenu turizma za zbliže- 
vanje med narodi in utrditev miru na svetu. Poleg tega pa ima to velik pomen 
za naše gospodarstvo; 
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— gospodarske organizacije vseh panog in poslovne banke naj takoj prično 
realizirati vlaganja in izboljšave, s katerimi bo možno že v tem letu povečati 
obseg in kvaliteto turističnih storitev. S tem bodo v skladu s smernicami druž- 
benega plana razvoja SR Slovenije povečane tudi osnove za razvoj turističnega 
gospodarstva v Sloveniji; 

— občinske skupščine naj obravnavajo pomen mednarodnega leta turizma, 
dajejo pobudo in spremljajo delo gospodarskih in družbenih organizacij, da 
pospešijo izdelavo razvojnih turističnih programov, na osnovi že obstoječih 
programov pa hitro aktivirajo čim več turističnih zmogljivosti. Pri tem naj 
sodelujejo s pristojnimi republiškimi organi. Poskrbijo naj, da bodo čimbolje 
urejena vsa tista vprašanja, od katerih je odvisen nemoten turistični promet 
(ceste, njihova opremljenost, delovni čas v trgovini, gostinstvu, servisih in po- 
dobno). Za redno in kulturno poslovanje je potrebno usposobiti tudi ustrezno 
inšpekcijsko službo; 

— kulturne, telesno vzgojne, športne in druge organizacije naj prav tako 
upoštevajo v svojih delovnih načrtih značaj mednarodnega leta turizma. Zlasti 
muzeji, galerijej gledališča in podobne ustanove naj s prireditvami, razstavami 
in z ustrezno predstavljenimi kulturnimi spomeniki omogočijo domačim in tujim 
turistom spoznavati našo kulturno dediščino in sodobno kulturno ustvarjalnost 
ter jih obogatijo tudi s kulturnimi vrednotami; 

— družbene organizacije, tisk, radio in televizija naj izčrpno obveščajo 
javnost o mednarodnem in gospodarskem pomenu mednarodnega leta turizma 
in s tem spodbujajo k vsesplošni mobilizaciji prebivalstva in vseh pri tej 
akciji sodelujočih činiteljev; 

—• turistična predstavništva v tujini, turistične agencije in druge organi- 
zacije, ki se ukvarjajo s turistično propagando, naj inozemsko javnost informi- 
rajo o ukrepih, ki so bili pri nas sprejeti v zvezi z mednarodnim letom turizma 
in usmerjajo v čim večji meri tuje goste na naša turistična območja in pri- 
reditve; 

—■ Skupščina SR Slovenije bo v okviru svojih pristojnosti vsestransko pod- 
prla napore vseh činitelj ev, ki sodelujejo v pospeševanju turistične dejavnosti 
in spremlja njihovo delo; pri tem bo sodelovala z Gospodarsko zbornico SR Slo- 
venije, Turistično zvezo Slovenije in drugimi turističnimi organizacijami, ki 
bodo dajale pobudo za izboljšanje turističnih, gostinskih in prometnih in drugih 
storitev ter se zavzele za ureditev naselij in za dobro propagando in informa- 
cijsko službo doma in v tujini. Za spremljanje in koordiniranje dela vseh, ki 
sodelujejo v okviru mednarodnega leta turizma v SR Sloveniji, bi ustanovil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posebno delovno telo. 

Št.: 332-17/67 

POROČILA 

Odbor za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na seji dne 13. 2. 1967 obravnaval informacijo o mednarodnem 
letu turizma, ki jo je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Odbor je v razpravi o predloženi informaciji ugotovil, da zavzema turizem 
v slovenskem in jugoslovanskem gospodarstvu vse pomembnejše mesto. V letu 
1966 smo v Sloveniji dosegli devizni priliv iz turizma v višni blizu 36 milij. 
dolarjev, kar je za 57 % več kot v letu 1965. Glede skupnih deviznih dohodkov 
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se je turizem v preteklem letu uvrstil na četrto mesto, po neto deviznem 
efektu pa na prvo mesto med izvoznimi dejavnostmi. 

Ker je učinke turizma nasploh, inozemskega turizma pa še posebej, zelo 
pomemben za slovensko gospodarstvo, možnosti na tem področju pa še niso 
zadosti izkoristili, je potrebno v bodoče te možnosti čimbolj izkoristiti in doseči 
kar najbolj optimalne ekonomske rezultate. Za dosego teh smotrov pa je 
izredno pomembno tudi naše sodelovanje v mednarodnem letu turizma, zlasti 
še, ker lahko pričakujemo, da bo na osnovi odprave viz za inozemske turiste 
v letošnjem letu obiskalo Jugoslavijo in Slovenijo še večje število turistov kot 
doslej. To postavlja zlasti pred Slovenijo, ki ima v okviru jugoslovanskega 
turizma posebno vlogo, ker predstavlja vstopna vrata v Jugoslavijo, obsežne 
in odgovorne naloge. Zaradi sorazmerno majhnih zmogljivosti in dosedanjega 
zaostajanja za potrebami razvijajočega se turističnega prometa bodo zato za 
izvršitev postavljenih nalog potrebni posebni napori vseh v turističnem prometu 
sodelujočih dejavnosti in vsega prebivalstva. 

V svoji razpravi je odbor zlasti opozoril na naslednje, za nadaljnji širši 
razvoj turističnega prometa še odprta vprašanja, zaradi katerih bo v mednarod- 
nem turističnem letu potrebno, da se vsi v turizmu delujoči činitelji še posebej 
angažirajo: 

— turizem je kompleksna dejavnost, v kateri morajo sodelovati tako vse 
negospodarske dejavnosti in vse prebivalstvo; ta proces integracije pa pri nas 
zaostaja za potrebami razvijajočega se turizma; 

— zaostaja gradnja turističnih zmogljivosti? kar je predvsem posledica 
nezadostnih vlaganj v preteklem obdobju. Tudi po reformi vlaganja v turizem 
ne potekajo v skladu s srednjeročnim planom razvoja, kar izvira predvsem 
iz nekaterih še neurejenih vprašanj sistema financiranja in kreditiranja turi- 
stične dejavnosti. Sredstva, ki jih je republika po srednjeročnem planu določila 
kot soudeležbo za turistične naložbe, bodo vplivala na večji priliv sredstev 
bank in gospodarstva šele v letu 1968. Zato tudi v letošnjem letu ne bo možno 
zgraditi v srednjeročnem planu predvidenih zmogljivosti; 

— s spremenjenim deviznim režimom in s povečanjem retencijske kvote se 
je sicer povečal interes poslovnih bank in ostalega gospodarstva za turizem, 
vendar razpršenost lastnih sredstev turističnih gospodarskih organizacij one- 
mogoča večje naložbe; 

— obstoječe hotelske in druge turistične gostinske zmogljivosti tako glede 
številčnosti kot glede kvalitete ne zadovoljujejo povpraševanja. Posebno mreža 
gostišč in obrtnih delavnic, ki je namenjena tranzitnemu in izletniškemu 
turizmu, je premalo razvita; 

— zdraviliške zmogljivosti so zastarele in v pretežni meri ne ustrezajo 
zahtevam sodobnega turističnega prometa; 

— mednarodni obmejni prehodi ne ustrezajo naraščajočemu turističnemu 
prometu, prav tako pa tudi številčno ne zadoščajo, kar vse povzroča že sedaj 
zastoje pri prehodu turistov čez državno mejo; 

— v večini primerov so občinske skupščine pravilno ocenile pomen turi- 
stičnega gospodarstva za gospodarski razvoj svojih območij, vendar pa. njihovi 
ukrepi in politika na področju obdavčenja, določanja namembnosti lokalov in 
izdajanja lokacij, komunalne ureditve, turistične propagande, izdelave turistič- 
nih programov razvoja in podobno niso še povsem ustrezni taki politiki po- 
speševanja turizma; 
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-—■ ležišča v počitniških domovih in zasebnih turističnih sobah še niso orga- 
nizacijsko in komercialno dovolj vključena v celotni turistični sistem ih zato 
tudi niso zadosti izkoriščena; 

— neurejeno financiranje turistične propagande v zadnjih letih je povzro- 
čilo, da inozemsko turistično tržišče ni dovolj seznanjeno z našimi možnostmi. 
Za financiranje splošne turistične propagande so letos sicer zagotovljena sred- 
stva iz republiškega proračuna in sredstva gospodarstva, vendar pa bodo sred- 
stva le postopoma pritekala, kar bi lahko onemogočilo takojšnje ukrepanje; 

— dohodek od prodaje blaga inozemskim turistom se je močno povečal, 
vendar zaradi premalo razširjenega trgovskega omrežja in slabe založenosti 
v krajih z močnim izletniškim in maloobmejnim prometom te možnosti niso 
bile dovolj izkoriščene; 

— slabo vzdrževane in opremljene ceste ter nepravočasno opravljena vzdr- 
ževalna dela ovirajo tujski promet in zmanjšujejo interes turistov za obisk 
turističnih krajev in zanimivosti. Premajhna opremljenost cest z opozorili 
glede turističnih zmogljivosti gostišč in turističnih sob otežuje orientacijo 
turistov. 

Odbor je nadalje razpravljal o ukrepih, ki naj bi jih podvzeli v mednarod- 
nem turističnem letu, da bi se v pospeševanje turizma vključili vsi činitelji 
družbeno-političnega življenja, zlasti pa občinske skupščine, delovne organiza- 
cije, turistične in ostale družbene organizacije ter vse prebivalstvo. Menil je, 
da bi bilo treba v tej zvezi priporočiti zlasti naslednje: 

—• vse delovne in druge organizacije naj bi pri svojih odločitvah v letu 1967 
še posebej upoštevale tudi naloge, ki jih ima SR Slovenija na področju turizma; 
pristojni družbeni organi naj bi hitreje ukrepali za reševanje tistih splošnih 
vprašanj, ki zadevajo razvoj turizma, pri tem pa še zlasti nerešenih vprašanj 
financiranja na področju turizma; 

— poslovne banke naj bi proučile možnost večjih vlaganj v turistično 
dejavnost kot tiste panoge, ki zaradi svojega gospodarskega pomena opraviču- 
jejo večje naložbe tudi iz ostalih panog gospodarstva in iz inozemskih kreditov; 
s svojimi tekočimi kreditnimi sredstvi pa naj bi že v tem letu izdatneje podprle 
gradnjo gostinskih objektov tako v družbenem kot v zasebnem sektorju in 
vlaganja v zasebne turistične sobe ter omogočile tudi razširitev mreže prodajaln 
in servisnih delavnic, kar lahko hitro in s sorazmerno majhnimi sredstvi po- 
veča in popestri turistične zmogljivoti. 

Tako politiko poslovnih bank naj bi podprle občinske skupščine s svojimi 
sredstvi; 

— zdravilišča naj bi se temeljiteje vključila v inozemsko turistično tržišče 
in si že letos zagotovila prodajo za inozemski turizem sposobnih zmogljivosti; 

—• zaradi pričakovanega turističnega prometa v letošnjehi letu je treba 
čimprej modernizirati mednarodne mejne prehode ter določiti in usposobiti 
nekatere sedanje manjše mejne prehode za mednarodni promet. Pri ureditvi 
mejnih prehodov in ustreznih cestnih povezav naj sodelujejo tudi občinske 
skupščine; 

— občinske skupščine naj v mednarodnem turističnem letu še posebej 
spodbujajo turistično dejavnost z ustrezno davčno politiko, z zagotovitvijo 
lokalov in lokacij za turistične namene, Sodelujejo naj pri financiranju turistič- 
nih propagandnih akcij, informacijske službe in turističnih prireditev; prav 
tako naj občinske skupščine zagotovijo zadostna sredstva za vzdrževanje lokal- 
nih cest, ureditev naselij in ostalo komunalno službo. Prek svojih organov 
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naj stalno zasledujejo izvajanja akcij v okviru mednarodnega leta turizma in 
skrbe za njegovo uspešno realizacijo; 

— občinske skupščine naj spodbujajo in podpirajo razširitev mreže druž- 
benih in zasebnih gostišč, posebno ob tranzitnih poteh in na izletniških točkah 
ter na področju maloobmejnega prometa; 

— v okviru turističnega proračuna in iz gospodarstva zagotovljena sredstva 
za splošno turistično propagando je treba čimprej aktivirati. Turistične in 
gostinske organizacije naj okrepijo svojo lastno propagandno dejavnost ter 
s svojimi sredstvi podpro lokalno turistično propagando in informativno službo 
ter razne turistično-propagandne prireditve; 

— vse v turizmu delujoče delovne organizacije, zlasti pa gostinske gospo- 
darske organizacije, turistične agencije, trgovske, obrtne in servisne organizacije 
naj v tem letu izboljšajo in povečajo izbiro in kvaliteto storitev, izkoriščanje 
zmogljivosti, kvalifikacijsko strukturo in storilnost kadrov, zlasti pa naj od- 
pravijo dosedanje pomanjkljivosti; 

— trgovske organizacije naj namenijo več sredstev za razširitev omrežja 
svojih prodajaln, zlasti v krajih z močnim izletniškim in maloobmejnim pro- 
metom in na prometnih križiščih, v drugih turističnih krajih pa naj odpirajo 
sezonske poslovalnice. Povečajo naj izbiro in založenost z blagom, po katerem 
inozemski turisti največ povprašujejo. 

V vseh za turizem pomembnih krajih naj se poslovalni čas prilagodi po- 
trebam turistov; pristojni organi pa naj se zavzamejo, da se čimprej spremeni 
sedanji režim pri prodaji blaga za devize inozemcem; 

—■ v prometu naj se posveti čim večja pozornost opremi cest ter zagotovi, 
da bodo večja obnovitvena dela na cestah opravljena še pred pričetkom glavne 
turistične sezone. Omogoči naj se, da se ob cestah postavijo potrebna turistična 
obvestila; 

—• poslovanje PTT službe v turističnih krajih naj se čimbolj prilagodi 
potrebam turizma; 

— turistične družbene organizacije naj se zavzamejo, da bodo turisti lepo 
sprejeti in bivanje turistov v njihovem kraju čim udobnejše; še posebej pa naj 
poskrbijo za ureditev naselij, za redno propagandno in informacijsko službo 
ter za organizacijo turističnih prireditev. S propagandnimi akcijami naj zain- 
teresirajo za turizem čim širši krog prebivalstva; 

— radio, televizija, tisk naj posvetijo posebno pozornost turizmu in obve- 
ščajo javnost o akcijah v okviru mednarodnega turističnega leta; 

— vsi navedeni ukrepi v mednarodnem letu turizma naj bodo vključeni 
v izvajanje srednjeročnega plana razvoja. Akcije, začete v tem letu, naj bi se 
intenzivno in smotrno nadaljevale tudi v prihodnje. 

Na osnovi razprave je odbor predloženo Informacijo sprejel. Glede na to, 
da bo skupščinski akt, ki naj bi bil na osnovi predložene Informacije sprejet, 
sprejel tudi Gospodarski zbor, za kar je potrebno usoglasiti stališča z njegovim 
odborom, je odbor sklenil, da bo na naslednji seji sprejel v dokončnem besedilu 
predlog skupščinskega akta, ki bo predložen Republiškemu zboru. 

Št.: 332-17/67 
Ljubljana, 14. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 17. 2. 1967, št. 332-17/67. 
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PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje 

kulturnih dejavnosti 

Zakon o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Uradni 
list LRS, št. 23-137/60, in Uradni list SRS, št. 8-58/65) se spremeni in dopolni 
tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 
o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti 

1. člen 

Sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: sklad) je republiški sklad. 

2. člen 

Namen sklada je pospeševati kulturne dejavnosti v SR Sloveniji. 

Sklad je pravna oseba. # 

4. člen 
Dohodki sklada so: 
1. sredstva, ki se dodeljujejo skladu vsako leto iz proračuna SR Slovenije; 
2. darila, volila in drugi dohodki. 

5. člen 

Sredstva sklada se uporabljajo za financiranje nalog SR Slovenije na pod- 
ročju kulture, ki izhajajo bodisi iz njenih nalog kot ustanovitelja zavodov s tega 
področja, bodisi izražajo njeno vlogo pri povezovanju, usmerjanju in pospeše- 
vanju kulturnih dejavnosti na območju Slovenije. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada ima predsednika in deset članov. Imenuje jih Skup- 

ščina SR Slovenije za dve leti izmed kulturnih, znanstvenih in drugih javnih 
delavcev. 

7. člen 

Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in s smer- 
nicami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini 
SR Slovenije na vpogled. 

8. člen 

Dohodki sklada in uporaba njegovih sredstev se izkazujeta z zaključnim 
računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati 
s poročilom o poslovanju sklada Skupščini SR Slovenije na vpogled. 
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9. člen 

Odredbodajale'c za izvrševanje finančnega načrta sklada je predsednik 
upravnega odbora sklada. 

10. člen 

Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 
nega odbora, podrobnejše naloge na področju kulture, za katere se uporabljajo 
sredstva sklada, ter način poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 
venije. 

11. člen 

Strokovno in administrativno delo za sklad opravlja Republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti je bil ustanovljen 
z zakonom leta 1957. Njegovo delovanje je sedaj urejeno z zakonom o skladu 
SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Uradni list LRS, št. 
23-137/60, in Uradni list LRS, št. 8-58/65). Glavni namen sklada je podpiranje 
pomembnih kulturnih, znanstvenih in umetniških manifestacij doma in v tujini, 
zlasti gostovanj umetniških ansamblov, splošnih kulturnih, umetniških in 
znanstvenih razstav, festivalov in podobnih prireditev ter za uveljavljanje 
dosežkov naše kulture v tujini. 

Za poglobljeno uresničevanje teh temeljnih nalog in v skladu z nadaljnjo 
krepitvijo samoupravljanja na tem področju predlagamo, naj bi sredstva, ki jih 
je zdaj dajal za redno dejavnost republiškim zavodom s področja kulture 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo kot upravni organ, v bodoče pre- 
jemal iz republiškega proračuna sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti. O delitvi teh sredstev in o merilih za dodeljevanje pa naj bi v pri- 
hodnje odločal upravni odbor sklada. Tako bi odpadlo administrativno dode- 
ljevanje sredstev s strani državne uprave. Hkrati pa bi s tem omogočili tudi 
enotnejšo politiko financiranja posameznih kulturnih dejavnosti, zlasti dejav- 
nosti nekaterih osrednjih kulturnih institucij. Sedaj te financiramo v glavnem 
iz dveh virov, in sicer iz sredstev, ki jih dodeljuje za redno dejavnost Republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo, za tako imenovane izredne akcije pa sklad 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Glede na navedeno dvotirno financiranje 
dejavnosti teh zavodov s področja kulture je smotrno, da se v prihodnje finan- 
cirajo iz enega vira in jih ne gre več ločeno obravnavati, ker so sredstva za 
redno dejavnost in za posamezne akcije medsebojno povezana. 

Poleg navedenga naj bi iz istih razlogov iz proračuna Republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo prenesli v sklad še postavki za financiranje 
strokovnih društev in družbenih organizacij s področja kulture ter za odkup 
likovnih umetnin. 

Predlog zakona v 5. členu ne našteva podrobno, za kaj se naj uporabljajo 
sredstva sklada, ampak samo okvirno določa, da bi republiški sklad za pospei- 
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sevanje kulturnih dejavnosti financiral temeljne naloge s področja kulture, 
ki jih ima republika kot ustanovitelj zavodov, ter naloge, ki jih ima republika 
kot usmerjevalka in pospeševalka kulturnega razvoja na vsem območju Slo- 
venij e. 

Statut sklada pa naj bi podrobneje navedel naloge, ki izhajajo iz omenjenih 
nalog republike. Sklad naj bi financiral predvsem: 

— dejavnost republiških zavodov s področja kulture, 
— pomembne kulturne manifestacije, 
— gostovanja umetniških ansamblov, umetniške razstave, simpozije, festi- 

vale in podobne prireditve, 
— mednarodne in medrepubliške kulturne stike, 
— konserviranje in restavriranje kulturnih spomenikov nacionalnega po- 

mena, 
— dejavnost strokovnih društev s področja kulture, 
—■ odkup likovnih umetnin, 
—• strokovni dvig kadrov na področju kulture. 
V letu 1966 je bila realizacija sklada SRS za pospeševanje kulturnih dejav- 

nosti in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo na postavkah, ki pre- 
idejo po tem predlogu v sklad, takale: 

N din 

— sklad SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
— dejavnost zavodov na podlagi pogodb .... 
— odkup umetnin  
— delo družbenih organizacij in društev . ... 

Skupaj ... 12 609 725 

Glede na razširjeno dejavnost sklada predvideva predlog povečanje uprav- 
nega odbora sklada za dva člana. 

Ker je besedilo zakona o skladu bilo že močno spremenjeno z zakonom o 
spremembah in dopolnitvah (Uradni list SRS, št. 8/65), po tem predlogu pa 
sledijo še nove spremembe in dopolnitve zakona, menimo, da je potrebno 
v smislu našega predloga izdati prečiščeno besedilo zakona. 

Spremembe in dopolnitve zakona se predlagajo na podlagi sprejetih sklepov 
v odborih Skupščine SRS ob razpravi o informaciji o oblikovanju in razpore- 
ditvi proračunskih sredstev družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji za 
leto 1966 in 1967, ki jo je predložil republiški sekretariat za finance. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 26. 1. 1967 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, ki ga je predložil Skupščini 
SR Slovenije Izvršni svet. 

Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da predlog zakona s spremenjenim 
načinom financiranja nekaterih kulturnih dejavnosti, predvsem pa republiških 
zavodov s področja kulture, ne spreminja nalog republike na tem področju. 
Na sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti se namreč prenaša 
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skupaj s sredstvi obvezna financiranje redne dejavnosti republiških kulturnih 
institucij, financiranje strokovnih društev in družbenih organizacij s področja 
kulture ter financiranje odkupa likovnih umetnin. Te naloge je doslej opravljal 
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Z odpravo dvotirnega financiranja kulture se omogoča enotnejše obliko- 
vanje in vodenje kulturne politike. Dane pa so tudi možnosti za večji vpliv 
kulturnih delavcev na delitev sredstev, ker odpade administrativno dodeljevanje 
sredstev s strani državne uprave. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga je odbor sprejel naslednja 
spreminjevalna predloga: 

K 7. č 1 e n u : 
V drugem odstavku se besedi »na vpogled« nadomestita z besedama »v so- 

glasje«. 
K 8. č 1 e n u : 
V drugem odstavku se besedi »na vpogled« nadomestita z besedama »v po- 

trditev«. 
Odbor smatra, da je potrebno, da daje Skupščina SR Slovenije soglasje 

k finančnemu načrtu sklada in da potrjuje zaključni račun. S tem je poudar- 
jena odgovornost upravnega odbora sklada za izvajanje smernic Skupščine in 
za smotrno delitev sredstev. 

Predstavnik predlagatelja si je k navedenima amandmajema pridržal izjavo. 
Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 

predlog zakona z navedenima spreminjevalnima predlogoma. 
Odbor je za poročevalca na seji Republiškega zbora določil poslanko 

Kristino Lovrenčič. 

Št.: 022-54/67 
Ljubljana, 1. 2. 1967 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 16. februarja 
1967 obravnaval amandma odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Prosvetno-kulturnega zbora. Odbor predlaga, naj se v prvi vrsti drugega 
odstavka 6. člena beseda »deset« nadomesti z besedo »štirinajst«. Odbor za pro- 
sveto in kulturo se je s spremembo strinjal, ker meni, da bo mogel upravni 
odbor sklada v predlagani širši sestavi učinkoviteje opravljati naloge, ki mu 
jih daje ta zakon. 

Odbor predlaga kot prehodno določbo dodatni 13. a člen, ki se glasi: 
»Dokler ne imenuje Skupščina SR Slovenije novega upravnega odbora, 

upravlja sklad sedanji upravni odbor.« 
Ta dopolnitev je potrebna, ker Skupščina, preden začne veljati ta zakon, 

ne bo imenovala novega upravnega odbora v širši sestavi. 
Predlagatelj zakonskega predloga se z amandmajem strinja. 
Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 

predlog zakona z navedenima spreminjevalnima in dopolnilnima predlogoma. 
Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanko Kristino Lovrenčič. 

Št.: 022-54/67 
Ljubljana, 16. 2. 1967 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 6. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejav- 
nosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Predlog zakona je predhodno obravnaval začasni odbor Prosvetno-kultur- 
nega zbora za kulturne dejavnosti in o tem predložil odboru svoje poročilo. 

V razpravi je odbor, upoštevajoč tudi stališče začasnega odbora za kulturne 
dejavnosti, pozitivno ocenil zakonski predlog, ker odpravlja dvotirno financi- 
ranje posameznih kulturnih dejavnosti oziroma nekaterih osrednjih kulturnih 
institucij in s tem omogoča enotnejše vodenje kulturne politike. V skladu naj 
bi se namreč v prihodnje zbirala tudi sredstva za redno dejavnost republiških 
kulturnih zavodov, sredstva za financiranje strokovnih društev in družbenih 
organizacij s področja kulture ter sredstva za odkup likovnih umetnin, kar 
vse je bilo doslej v proračunu Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 
S tem bo sklad lahko bolj kompleksno obravnaval naloge na področju kulture 
in učinkoviteje spremljal ter usklajeval posamezne kulturne dejavnosti; hkrati 
pa se bo s tem povečevala odgovornost in obseg nalog upravnega odbora sklada. 

V razpravi so člani odbora ugotovili, da zakon določa le način dodeljevanja 
sredstev skladu iz republiškega proračuna, s čimer pa ni odmerjen stalen odnos 
pri udeležbi sredstev za kulturo v republiškem proračunu. Potreben je takšen 
sistem financiranja kulturnih dejavnosti, ki bi ustrezal vsakoletnim nalogam 
republiškega sklada in omogočil tudi dolgoročnejši programski koncept. Zato je 
potrebna stalnost virov, ki jo je mogoče opredeliti z ustreznim deležem nacio- 
nalnega dohodka republike. Člani odbora so ob tem opozorili na besedilo druž- 
benega načrta razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, ki terja v tem in pri- 
hodnjem letu proučitev in izdelavo novega sistema financiranja kulturnih de- 
javnosti. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor predlagal 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 6. členu : V prvi vrsti drugega odstavka naj se beseda »deset« na- 
domesti z besedo »štirinajst«. 

Člani odbora so spremembo predlagali zato, ker so menili, da se je z raz- 
širjenim obsegom nalog ter zvišanjem sredstev odgovornosti upravnega, odbora 
sklada povečala v taki meri, da bo svoje naloge lahko smotrno opravljal le v 
predlagani širši sestavi. 

Pri tem je odbor opozoril, da je pri imenovanju članov upravnega odbora 
sklada potrebno zagotoviti bolj neposredno povezavo upravnega odbora s 
kulturnimi dejavniki in njegovo čimbolj kompleksno sestavo glede na številna 
področja kulturnih dejavnosti in glede na posamezna regionalna območja. 

K 7. č 1 e nu : V zadnji vrsti drugega odstavka naj se besedi »na vpogled« 
nadomestita z besedama »v soglasje«. 

K 8. č 1 e n u : V zadnji vrsti drugega odstavka naj se besedi »na vpogled« 
zamenjata z besedama »v potrditev«. 

Ker bo sklad v prihodnje razpolagal z občutno večjimi sredstvi kot doslej, 
naj bi se finančni načrt in zaključni račun sklada ne dajala Skupščini SR Slo- 
venije le na vpogled, ampak v soglasje oziroma v potrditev; tak način je že 
uveljavljen pri skladu SR Slovenije za šolstvo. 
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Za svojega poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil 
poslanca Avgusta Vižintina. 

Št: 022-54/67 
Ljubljana, 8. 2. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
25. 1. 1967 in dodatno poročilo z dne 20. 2. 1967, št. 022-54/67. 

PREDLOG ZAKONA 
o dopolnitvi zakona o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno 

pomoč in druge zdravstvene storitve 

1. člen 

Na koncu četrtega odstavka 7. člena zakona o izterjevanju terjatev zdrav- 
stvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve (Uradni 
list LRS, št. 8-66/63) se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Občina izterja po- 
vračilo od samoplačnika po predpisih o prisilni izterjavi prispevkov in davkov 
občanov«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč 
in druge zdravstvene storitve (Uradni list LRS, št. 8-66/63) ureja tudi izterjevar 
nje terjatev, ki jih imajo zdravstveni zavodi nasproti samoplačnikom. Po tem 
zakonu se izterjajo terjatve zdravstvenih zavodov po hitrem postopku" (3. člen) 
s plačilnim nalogom (4. člen), na podlagi katerega mora zavezanec-samoplačnik 
plačati terjatev v 8 dneh ali pa v istem roku vložiti ugovor (5. in 6. člen). Ce 
zavezanec-samoplačnik pravočasno ne plača terjatve in ne ugovarja zoper pla- 
čilni nalog, izda zdravstveni zavod za isto terjatev nov plačilni nalog zoper 
občino, v kateri ima samoplačnik svoje stalno prebivališče, vendar šele potem, 
ko zdravstveni zavod kljub ponovnemu opominu ni mogel v primernem roku 
izterjati terjatve od samoplačnika (1. in 2. odstavek 7. člena). Zdravstveni zavod 
lahko izda nov plačilni nalog zoper občino tudi tedaj, če je zavezanec-samoplač- 
nik ugovarjal zoper plačilni nalog in je zato zdravstveni zavod uveljavljal svojo 
terjatev s tožbo pri sodišču, samoplačnik pa ne plača terjatve v roku, ki je do- 
ločen v sodbi (2. odstavek 11. člena). Ce gre v takih primerih za samoplačnika, 
ki nima stalnega prebivališča v SR Sloveniji ali je njegovo stalno prebivališče 
neznano, izda zdravstveni zavod za isto terjatev nov plačilni nalog zoper SR 
Slovenijo (3. odstavek 7. člena). 

Plačilni nalog zoper občino postane izvršljiv, če občina v 8 dneh ne plača 
terjatve in tudi ne ugovarja plačilnemu nalogu; če pa občina pravočasno vloži 
ugovor, zdravstveni zavod uveljavlja terjatev s tožbo pri sodišču (9. in 10. člen). 
Na podlagi izvršljivega plačilnega naloga oziroma pravnomočne sodbe se opravi 
prisilna izterjava tako, da banka, pri kateri ima občina dobroimetje, prenese 
na predlog zdravstvenega zavoda ustrezen znesek z računa občine na račun 
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zdravstvenega zavoda (1. odstavek 11. člena in 12. člen). Ce takšna izvršba pri 
banki ne bi bila mogoča, opravi izvršbo sodišče na predlog zdravstvenega za- 
voda (13. in 14. člen). 

Občina, ki je začasno plačala terjatev namesto samoplačnika, lahko zahteva 
povračilo od samoplačnika (4. odstvek 7. člena). Do 1. januarja 1965 je lahko 
občina, ki ji samoplačnik ni sam od sebe povrnil stroškov za zdravstvene stori- 
tve, ki jih je plačala namesto njega, uveljavljala to povračilo s prisilno izterjavo 
po postopku, predpisanem z zvezno uredbo o prisilni izterjavi davkov in drugih 
proračunskih dohodkov (Uradni list FLRJ, št. 33-283/53, št. 25-316/57 in 
št. 42-587/62). Zakon o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 
37-209/64) ter zakon o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov (Uradni 
list SRS, št. 11-106/65) pa urejata le prisilno izterjavo prispevkov in davkov 
občanov, medtem ko za prisilno izterjavo omenjenega povračila njune določbe 
ne veljajo. Zakon o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno 
pomoč in druge zdravstvene storitve namreč nima določbe, na katere podlagi 
bi bilo mogoče prisilno izterjati takšno povračilo po predpisih o prisilni izter- 
javi prispevkov in davkov občanov, tj. s prisilno izterjavo, ki jo opravi za do- 
hodke pristojni občinski upravni organ; lahko pa se po teh predpisih prisilno 
izterjajo npr. prispevki za socialno zavarovanje oziroma prispevki za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov na podlagi 142. člena temeljnega zakona o organi- 
zaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24-440/65, 
št. 57-946/65, št. 29-369/66 in št. 52-618/66) oziroma 15. člena zakona o zdravstve- 
nem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 36-377/65). 

Občina bi potemtakem lahko prišla do povračila stroškov za zdravstvene 
storitve le s prisilno izterjavo po določbah zakona o splošnem upravnem po- 
stopku (Uradni list SFRJ, št. 18-379/65), tj. s sodno izvršbo, ki bi jo opravilo 
pristojno občinsko sodišče (276. in 277. člen). Seveda bi takšna prisilna izterjava 
s sodno izvršbo pomenila precejšnjo obremenitev za občinske upravne organe 
in za sodišča, zlasti v občinah, v katerih je večje število takih primerov, izter- 
java sama pa bi se bolj ali manj zavlekla. Zato v večini občin še nadalje prisilno 
izterjujejo takšna povračila po dolgoletni praksi v davčnem izvršilnem, postopku, 
čeprav v sedaj veljajočih predpisih ni več podlage za takšno prakso. 

Da bi se ta neskladnost prakse s predpisi oziroma sedanja pomanjkljivost 
zakona o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in 
druge zdravstvene storitve odpravila, je treba zakon dopolniti z določbo, po 
kateri občina izterja povračilo od samoplačnika po predpisih o prisilni izterjavi 
prispevkov in davkov občanov. S predlagano dopolnitvijo zakona bi postala 
sedanja praksa pri izterjavi povračil od samoplačnikov zakonita in bi prisilno 
izterjavo še naprej opravljali za dohodke pristojni občinski upravni organi. 

Po tem zakonskem predlogu bi lahko izterjale povračila od samoplačnikov 
po predpisih o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov samo občine, 
ne bi pa ta določba veljala za SR Slovenijo, če le-ta plača terjatev zdravstve- 
nega zavoda namesto zavezanca-samoplačnika, ki nima stalnega prebivališča 
v SR Sloveniji ali je njegovo stalno prebivališče neznano. Ker gre pri tem v 
glavnem za samoplačnike iz drugih republik, SR Slovenija ne bi mogla uspešno 
uveljaviti povračila pri pristojnih občinskih upravnih organih po stalnem pre- 
bivališču zavezanca-samoplačnika, ker za te organe naši republiški predpisi ne 
veljajo. Zato bo SR Slovenija še naprej lahko uveljavljala takšna povračila od 
samoplačnikov iz drugih republik samo s prisilno izterjavo po določbah zakona 
o splošnem upravnem postopku, tj. s sodno izvršbo. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. januarja 1967 obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona o izterjevanju 
terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene 
storitve, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom od- 
pravlja pravna vrzel; ki je s prenehanjem veljavnosti zvezne uredbe o prisilni 
izterjavi davkov in drugih proračunskih dohodkov (Ur. 1. FLRJ, št. 33/53, 25/57 
in 42/62) nastala glede pravice občin, da izterjujejo terjatve od samoplačnikov 
zdravstvene pomoči in drugih zdravstvenih storitev po postopku, ki velja za 
prisilno izterjavo prispevkov in davkov. Do 1. januarja 1965 je namreč po na- 
vedeni uredbi lahko občina, ki ji samoplačnik ni povrnil stroškov za zdravstvene 
storitve, katere je plačala namesto njega, uveljavljala to povračilo po postopku 
za prisilno izterjavo davkov in drugih proračunskih dohodkov. Kasnejši pred- 
pisi o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov pa so se omejili le na 
področje prispevkov in davkov. Občina bi lahko po obstoječem pravnem stanju 
prišla do povračila stroškov za zdravstvene storitve le s prisilno izterjavo po 
določbah zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. SFRJ, št. 18/65) in 
sicer s sodno izvršbo, ki jo opravi pristojno občinsko sodišče. To pa bi pomenilo 
veliko obremenitev za občinske upravne organe in za sodišča, izterjava sama 
pa bi bila poleg tega zamudna in draga. Zato so, po podatkih v obrazložitvi za- 
konskega predloga in po izjavi predstavnika Izvršnega sveta, občine tudi še 
po 1. januarju 1965 izterjavale povračila stroškov za zdravstvene storitve samo- 
plačnikov v davčnem izvršilnem postopku. S tem v zvezi se kaže očitna po- 
treba, da se obstoječi republiški zakon o izterjevanju terjatev zdravstvenih za- 
vodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve dopolni tako, kot 
je predlagano. Za tako rešitev po mnenju komisije ni pravnih zadržkov. 

Komisija po navedenih splošnih ugotovitvah k predlogu zakona ni imela 
načelnih pripomb, niti ni v podrobni obravnavi predlagala sprememb oziroma 
dopolnitev. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 402-99/67 
Ljubljana, 25. 1. 1967 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
z dne 8. 2. 1967, št. 54-4/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora — poročilo z dne 10. 2. 1967, št. 54-4/67. 



Priloge 727 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo 
za leto 1966 

Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in 5. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada Ljudske republike Slovenije za 
šolstvo (Ur. 1. SRS, št. 8/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji Republiškega zbora dne 23. februarja 1967 in na seji Prosvetno^kulturnega 
zbora dne 21. februarja 1967 sprejela 

ODLOK 

o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo 
za leto 1966 

I. 

K spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 
1966, ki ga je sprejel upravni odbor sklada SRS za šolstvo in ki izkazuje do- 
hodke v znesku 91 681 702,28 in izdatke v enaki višini, se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 26. 1. 1967 
obravnaval spremembo finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za 
leto 1966, ki jo je predložil Skupščini SR Slovenije v soglasju upravni odbor 
sklada. 

Sprememba finančnega načrta je potrebna, ker so bili z zakonom o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1966 prvotno predvideni proračunski dohodki sklada znižani 
od 86 930 000 N din na 83 548 000 N din, to je za 4 %. 

Upravni odbor sklada je že med letom prilagodil financiranje zavodov de- 
janski realizaciji proračunskih dohodkov in ni prevzel jamstvo za 100% iz- 
plačilo zneskov, predvidenih s finančnim načrtom, temveč samo do višine 95 %• 
Na novo določeni dohodki sklada pa predstavljajo 96 % prvotno predvidenih 
finančnih sredstev. Zato je upravni odbor sklada za 1 % povečal tudi pogod- 
bene zneske povračil za vse zavode. Odbor se je s takšno porazdelitvijo znižanih 
sredstev strinjal. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da da soglasje k spremembi finanč- 
nega sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1966. 
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POROČILA 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kultur- 
nega zbora je na seji dne 6. februarja 1967 obravnaval predlog odloka o soglasju 
k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1966, 
ki ga je Skupščini predložil odbor Republiškega zbora za prosveto in kulturo. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je sprememba finančnega načrta 
sklada SR Slovenije za šolstvo pogojena z rebalansom proračuna SR Slovenije 
za leto 1966, ki ga je Skupščina SR Slovenije že sprejela. Glede na to odbor 
k predlogu odloka, s katerim daje Skupščina SRS soglasje k spremembi finanč- 
nega načrta sklada, ni imel pripomb niti predlogov za spremembo oziroma 
dopolnitev. 

Pač pa je bilo v razpravi opozorjeno na to, da upravni odbor sklada z 
razdelitvijo sredstev ni zadostil zahtevam visokošolskih zavodov, ki že s prejš- 
njo razdelitvijo niso bili zadovoljni in so zato vložili na Skupščino SRS ugo- 
vore, kot to omogočajo določila temeljnega zakona o zavodih. Ker zato ti 
ugovori še vedno niso rešeni, bi moral upravni odbor sklada v okviru sredstev, 
ki jih je pridobil z rebalansom republiškega proračuna za leto 1966 oziroma jih 
še bo dobil z republiškim proračunom za leto 1967, poiskati primerne rešitve 
in pri tem ustrezno upoštevati stanje visokošolskih zavodov, ki so vložili ugo- 
vore in ki s skladom še niso sklenili pogodb o financiranju dejavnosti v letu 1966. 

Upravni odbor sklada naj bi tudi posebej proučil položaj tistih visokošolskih 
zavodov, ki bodo v svojih zaključnih računih za preteklo leto prikazali izgubo 
v poslovanju. Pri tem naj bi z gospodarskih in pravnih vidikov presodli ute- 
meljenost teh izgub ter ugotovil dolžnosti in naloge, ki pri tem zadenejo usta- 
novitelja teh zavodov. 

V svojih ugotovitvah, stališčih in predlogih za ukrepanje naj bi upravni 
odbor sklada izčrpno poročal Skupščini SRS, ko bo ta obravnavala poročilo o 
njegovi dejavnosti v letu 1966 in potrjevala zaključni račun za to leto oziroma 
dala soglasje k predlogu njegovega finančnega načrta za leto 1967. 

Odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme predlog odloka 
o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SRS za šolstvo za leto 1966 
v predloženi obliki. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Bertonclja. 

Št.: 400-21/67 
Ljubljana, 8. 2. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
25. 1. 1967, št. 400-21/67. 
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PREDLOG ZAKONA 
o prenehanju višje gospodinjske šole v Grobljah in njenega internata 

1. člen 

Višja gospodinjska šola v Grobljah (v nadaljnjem besedilu: šola), ki je 
bila ustanovljena z zakonom o višji gospodinjski šoli (Uradni list LRS, št. 
43-158/54) in internat višje gospodinjske šole, ki je bil ustanovljen z odločbo 
o ustanovitvi internata višje gospodinjske šole v Grobljah (Uradni list LRS, 
št. 16-69/56), prenehata. 

2. člen 

Šola in internat prenehata delo s koncem študijskega leta 1966/67. 

3. člen 

Likvidacija šole in internata se opravi po stanju na dan 30. septembra 
1967; likvidacijo opravi komisija, ki jo imenuje Republiški sekretariat za pro- 
sveto in kulturo. 

4. člen 

Poslopja, inventar in drugo premoženje šole in internata prevzame bioteh- 
niška fakulteta v Ljubljani. 

5. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati: 
— zakon o Višji gospodinjski šoli (Uradni list LRS, št. 43-158/54); 
— odločba o ustanovitvi internata višje gospodinjske šole v Grobljah 

(Uradni list LRS, št. 16-69/56). 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Višja gospodinjska šola v Grobljah pri Domžalah je bila ustanovljena 1954. 
leta z nalogo, da »izobražuje učiteljice gospodinjstva in ročnega dela na splošno- 
izobraževalnih, poklicih in srednjih strokovnih šolah« (zakon o Višji gospo- 
dinjski šoli Uradni list LRS, št. 43/54). Pobudo za ustanovitev šole je dala Zveza 
ženskih društev, isto leto pa je bil tudi uveden pouk gospodinjstva v osnovne 
šole, vendar takrat še kot neobvezen predmet. Pred ustanovitvijo višje gospo- 
dinjske šole je obstajala enotna šola za učiteljice kmetijsko-gospodinjskih in 
kmetijsko-gospodarskih šol na Kodeljevem oziroma kasneje v Grobljah, ki pa 
je bila z zakonom o ustanovitvi višje gospodinjske šole ukinjena. Zakon je 
hkrati določil, da šola nadaljuje z delom kot višja gospodinjska šola ter da se 
absolventkam te šole prizna višja šolska izobrazba, če opravijo petmesečni 
tečaj, predpisano prakso ter diplomski izpit. Tako je višja gospodinjska šola 
prvo leto svojega obstoja prevzela v nadaljnje šolanje absolventke te šole, med- 
tem ko je v prvi letnik vpisovala šele naslednje leto. 

Hkrati z ustanovitvijo šole je pričel delovati tudi internat, ki je bil for- 
malno ustanovljen kot finančno samostojen zavod z odločbo IS LRS leta 1956 
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(Uradni list LRS, št. 16^69/56). V internatu višje gospodinjske šole je bilo v 
6 sobah prostora za 24 študentov, del študentov pa je stanovalo v takrat še 
nedograjeni občinski stavbi v Domžalah vse do 1959, ko so se preselili v inter- 
nat in v del šolske zgradbe v Grobljah. Premajhni in neustrezni prostori, tako 
šolski kot internatski, so močno ovirali normalno delo in razvoj šole, saj so 
se morali študenti voziti k vajam in demonstracijam v Ljubljano. Uvedba go- 
spodinjstva kot obveznega predmeta* v osnovne šole pa je zahtevala tudi večje 
število ustreznih predmetnih učiteljev. Analiza, ki jo je izdelal sekretariat sveta 
za šolstvo o potrebah predmetnih učiteljev gospodinjstva (št. II 385/1-57 
MV-7/2-1957) je pokazala, da so potrebe veliko večje kot pa obstoječe možnosti 
višje gospodinjske šole. Zato je posebna komisija sekretariata za šolstvo LRS 
izdelala predlog za povečanje kapacitet nove šole, kar naj bi omogočilo trajno 
obnavljanje kadrov v osnovnih šolah in istočasno dopolnjevanje kadrov na- 
sploh. Tako je Izvršni svet Ljudske skupščine LRS na predlog omenjene ko- 
misije potrdil investicijski program za zgraditev novega šolskega objekta in- 
ternata in jedilnice ter adaptacijo starih zgradb (PK-1213/4-59) s prvotno in- 
vesticijsko vsoto 168 milijonov, ki pa je bila kasneje zaradi zviševanja grad- 
benih stroškov nekajkrat povišana. Z gradnjo novih objektov se je pričelo 
že leta 1959, končno pa aprila 1965 s tem, da je bil šolski objekt že v uporabi 
v študijskem letu 1964—65. Tako so se z dograditvijo vseh objektov povečale 
prvotne kapacitete šole na maksimalno 120 študentov. 

Skupno je bilo porabljenih 407 080 488 dinarjev, od tega za opremo šole 
in internata 80 399 622 din. Sredstva za gradnjo sta v celoti prispevala (del 
v obliki odobrenih posojil) Sklad SRS za šolstvo (356 223 880 din) in Sklad 
SRS za negospodarske investicije (50 856 608 din). 

Medtem ko je delala višja gospodinjska šola v prvih letih obstoja v te- 
žavnih pogojih zaradi premajhnih in neustreznih kapacitet, pa se je v zadnjih 
letih z novimi in moderno opremljenimi prostori znašla v še večjih težavah 
zaradi izredno močnega upadanja števila študentov, kakor tudi zaradi težav 
zaposlovanja njenih diplomantov. Medtem ko je bilo število, študentov 1. let- 
nika vse do 1961/62 več ali manj ustaljeno oziroma celo v rahlem porastu, pa 
je v naslednjih letih močno upadlo, zlasti se je šola znašla v težavnem položaju 
v študijskem letu 1964/65, ko se je v 1. letnik vpisalo le 7 rednih študentov. 
V študijskem letu 1965/66 je število nekoliko naraslo, tako je bilo ob pričetku 
pouka v 1. letniku 35 rednih in 16 izrednih slušateljev, kar je nedvomno rezul- 
tat številnih akcij uprave šole za pridobitev večjega števila študentov; to kaže 
tudi struktura študentov-novincev po predhodni izobrazbi. Od skupnega števila 
35 rednih študentov, jih je kar 17 brez popolne srednje šole (9 z nedokončano 
srednjo šolo in 8 absolventov poklicnih šol). Šola je tudi organizirala poseben 
20-dnevni tečaj za pripravo na sprejemni izpit za kandidate brez popolne sred- 
nje šole, ki ga je opravilo 17 kandidatov, trije pa so bili odklonjeni. Skupno je 
letos vpisanih v 1. in 2. letniku študija 41 rednih in 16 izrednih študentov. 

V vseh letih obstoja šole, vključno študijsko leto 1965/66, se je na šolo 
vpisalo 344 rednih in 98 izrednih študentov, diplomiralo pa je 219 rednih in 
54 izrednih študentov. 

Glede kadrovske zasedbe na višji gospodinjski šoli naj omenimo, da je 
bila ta v prvih letih obstoja šole glede na njihovo kvalifikacijo za pouk na višji 
šoli neustrezna, medtem ko so se po letu 1960 kadrovske razmere bistveno iz- 
boljšale, tako ima šola za vse glavne predmete učitelje v ustreznih nazivih 
(profesor oziroma predavatelj višje šole). Razmerje med stalnimi in honorarnimi 
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učitelji se je v posameznih letih spreminjalo, vendar pa znaša delež stalnih 
učiteljev približno eno tretjino vsega učnega osebja. V štud. 1. 1956/66 Ije na 
višji gospodinjski šoli zaposlenih 8 rednih učiteljev (od tega 4 v nazivu profesor 
višje šole in 4 predmetni oziroma strokovni učitelji) in prav toliko honorarnih 
učiteljev. 

Pri oblikovanju svojega učnega programa se je višja gospodinjska šola 
držala smotra, ki ji je bil določen z ustanovitvenim aktom, ta pa je, da izobra- 
žuje učiteljice gospodinjstva na osnovnih šolah (na drugih šolah ni tega pouka). 
Zamisel, da bi učiteljice gospodinjstva delovale tudi zunaj šole na pospeševanju 
sodobne prehrane in ekonomike gospodinjstva, se ni uresničila in se je njihova 
vloga omejila zgolj na delo v šoli. Glede na to, da je število osnovnih šol, ki 
lahko polno zaposlijo učiteljico gospodinjstva, sorazmerno majhno — v poštev 
pridejo le močne osnovne šole z večjim številom, oddelkov v višjih razredih 
— so diplomanti te šole imeli že doslej težave pri zaposlovanju. Po sedanjem 
predmetniku za osnovno šolo, ki ga je predpisal svet LRS za šolstvo leta 1959, 
se gospodinjstvo poučuje v 4. in 5. razredu po eno uro v okviru gospodarskega 
in tehničnega pouka ter v 6., 7. in 8. razredu po dve uri tedensko, skupno je 
torej na popolni osemletki 8 ur gospodinjskega pouka tedensko. Z novim pred- 
metnikom, ki ga je že sprejel pedagoški svet SRS in se bo začel izvajati v šol. 
letu 1966/67, pa se pouk gospodinjstva omejuje le na 7. in 8. razred. Novi pred- 
metnik predpisuje le po eno uro gospodinjskega pouka, medtem ko se učenci 
lahko sami odločijo za dodatni dve uri praktičnega gospodinjskega pouka (fa- 
kultativni pouk), ki pa ga je šola dolžna organizirati le v primeru, če se prijavi 
zadostno število učencev. Iz analize, izdelane na podlagi organizacijskih poročil 
šol pa je razvidno, da bo v šol. letu 1966/67 le 86 šol, ki imajo po več oddelkov 
7. in 8. razreda in lahko na šoli polno zaposlijo učiteljico gospodinjstva. S tem 
pa se je možnost zaposlitve diplomantk višje gospodinjske šole še bolj skrčila. 

Omenimo naj, da je upravni odbor sklada SRS za šolstva že decembra 1964 
priporočil v??ji gospodinjski šoli, da dopolni in spremeni svoj statut ter še v 
tekočem študijskem letu uvede dvopredmetni pouk (gospodinjstvo in kemija 
ali biologija) ter hkrati prouči možnost razširitve dejavnosti z uvedbo druge 
strokovne smeri (prehrane in ekonomike potrošnje). V zvezi s tem predlogom 
in glede na to, da so se začele čedalje bolj zapirati vrata diplomantom višje 
gospodinjske šole, je vodstvo šole pristopilo k izdelavi novega statuta in novega 
učnega načrta. Na podlagi teh predlogov in razprav je tudi Odbor za družbene 
službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavanju osnutka novega 
zakona o višji gospodinjski šoli priporočil, naj bi redni študenti višje gospodinj- 
ske šole štutirali vzporedno kemijo na pedagoški akademiji v Ljubljani. 

Višja gospodinjska šola je sicer imela glede uvedbe dvopredmetne skupine 
nekatere pomisleke, zlasti da je taka kombinacija študija za redne študente 
višje gospodinjske šole praktično neizvedljiva, kakor tudi, da pomeni spre- 
membo prvotnega koncepta šole, vendar pa je razpisala študij dvopredmetne 
skupine v študijskem letu 1965/66. Do realizacije pa ni prišlo, ker se je prijavilo 
premajhno število kandidatov. 

V šolskem letu 1965/66 je na osnovnih šolah zaposlenih 180 diplomantov 
višje gospodinjske šole in 45 strokovnih učiteljic gospodinjstva. Zaradi pomanj- 
kanja predmetnih učiteljev za druge predmete večina njih poučuje poleg go- 
spodinjstva še enega ali več drugih predmetov, za katere pa niso usposobljene 
(npr. kemijo, biologijo, tehnični pouk). Doslej je na višji gospodinjski šoli diplo- 
miralo 273 študentk, izmed tistih, ki še študirajo — redno in izredno —• bo 
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uspešno končalo študij vsaj še 50. To število pa je več kot zadostno za obstoječe 
potrebe osnovnih šol in ne kaže nadaljevati z izobraževanjem novih generacij 
učiteljic gospodinjstva, vsaj ne za dve do tri leta. Nato pa bi lahko prevzela 
njihovo šolanje pedagoška akademija, ki bi jih izobraževala za pouk še drugega 
predmeta tako, da bi se lahko zaposlile tudi na manjših šolah oziroma na šolah 
z manjšim številom oddelkov, s tem pa bi bile diplomantke izenačene z vsemi 
drugimi diplomanti pedagoške akademije, ki imajo diplomo iz dveh predmetov. 

Iz vsega navedenega izhaja, da zaradi zmanjšanih potreb po predmetnih 
učiteljicah gospodinjstva diplomanti višje gospodinjske šole nimajo nobenega 
zagotovila, da bodo našli svojemu študiju ustrezno zaposlitev, ter da je eno- 
predmetni študij oziroma sedanji način izobraževanja predmetnih učiteljic go- 
spodinjstva v okviru posebne višje šole neustrezen, in v času, ko skušamo od- 
pravljati posledice ekstenzivnega razvoja tudi na področju visokega šolstva, 
neracionalen. Majhno število študentov tudi ne more opravičevati visokih na- 
ložb družbenih sredstev v šolski objekt in internat, ki sodita med najbolj ure- 
jene tovrstne objekte pri nas in katerih kapacitete, tako učne kot internatske, 
so dosti večje od dejansko izkoriščenih. 

Predlog za prenehanje višje gospodinjske šole je obravnavala tudi komisija 
Skupščine SR Slovenije za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji ter zavzela 
stališče, naj se šola postopoma ukine. 

V smislu določb 107. člena temeljnega zakona o zavodih je bil predlog razen 
delovnih skupnosti višje gospodinjske šole poslan še naslednjim zainteresiranim 
zavodom in organizacijam: Konferenci za družbeno aktivnost žensk Slovenije, 
Centralnemu zavodu za napredek gospodinjstva v Ljubljani, Združenju višjih 
in visokih šol v Ljubljani — iniciativni odbor, Zavodu za šolstvo SRS in peda- 
goški akademiji v Ljubljani s prošnjo, da zavzamejo svoje stališče do predloga 
komisije sekretariata in skupčinske komisije za proučitev visokega šolstva. 

Višja gospodinjska šola meni, da je na uveljavljanje gospodinjskega pouka 
na osnovnih šolah negativno vplivalo predvsem pomanjkanje ustfeno kvalifi- 
ciranih kadrov in da sta osnovna razloga za težave pri zaposlovanju njenih di- 
plomantov sedanji način financiranja osnovnih šol in kriteriji za delitev oseb- 
nih dohodkov znotraj šolskih kolektivov, ker je odločilno število učnih ur. 

V zvezi s predlogom za uvedbo dvopredmetnega študija na višji gospodinj- 
ski šoli (UO sklada SRS za šolstvo, Zavod SRS za šolstvo in skoraj vse osnovne 
šole) šola navaja, da je že pred dvema letoma predlagala pristojnim organom 
spremembe zakona o višji gospodinjski šoli v tem smislu, da se hkrati z raz- 
širitvijo njene osnovne dejavnosti na nove strokovne smeri študija uvede v 
pedagoški meri dvopredmetni študij. Po mnenju šole pa je vzporedni dvopred- 
metni študij zaradi lokacije v Grobljah praktično neizvedljiv. 

V zvezi s sklepom pedagoškega sveta SRS, da se zmanjša število obveznih 
ur pouka gospodinjstva na 1 uro tedensko v 7. in 8. razredu, šola meni, da je 
takšno zmanjšanje v nasprotju z zveznim predmetnikom, vplivalo pa bo na to, 
da se bo število šol, na katerih bodo zaposleni diplomanti Višje gospodinjske 
šole, še zmanjšalo. 

Dalje višja gospodinjska šola ugotavlja, da se je problematika šole obrav- 
navala ločeno od celotnega sistema visokošolskega izobraževanja in da sklep 
komisije upošteva samo sedanje materialne pogoje visokega in osnovnega šol- 
stva, ne pa tudi vseh obstoječih in bodočih družbenih potreb. 2e dosedanji 
diplomanti višje gospodinjske šole niso zaposleni samo v šolstvu, marveč delajo 
tudi v obratih javne prehrane in raznih drugih zavodih na delovnih mestih, ki 
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v bistvu ustrezajo novim predlaganim profilom prehrambenika in višjega 
hotelskega tehnika. Višja gospodinjska šola izjavlja, da je pripravljena ponovno 
proučiti svoj učni načrt in učne programe ter jih uskladiti z dejanskimi po- 
trebami. Znanje diplomantov višje gospodinjske šole bi bilo tudi bolj smotrno 
izkoriščeno na tem področju, kot pa če bi jih usposabljali za pouk dveh pred- 
metov. Zato šola meni, da bi bilo najbolj racionalno omogočiti višji gospodinjski 
šoli, da se še dalje razvija in postane nosilec pedagoškega, postopoma pa tudi 
znanstveno raziskovalnega dela na tem področju; edino na ta način organiziran 
zavod ■—• kot center za vprašanje potrošnje in življenjske ravni prebivalstva — 
bi zagotovil sistematično in racionalno obravnavo o razvijanju tako pomemb- 
nega dela družbene dejavnosti kot je potrošnja prebivalstva. 

Centralni zavod za napredek gospodinjstva v Ljubljani meni, da predlog 
za prenehanje višje gospodinjske šole upošteva samo potrebe za izvajanje go- 
spodinjskega pouka v osnovni šoli, ne pa vseh tistih nalog in možnosti zapo- 
slitve gospodinjskih učiteljic, ki so se uveljavile v vseh gospodarsko razvitih 
deželah. Po mnenju zavoda bi morala višja gospodinjska šola izpolniti vrzel 
v sistemu poklicnega izobraževanja; ustvariti bi morala možnost šolanja ka- 
drov za strokovno vodstvo prehrambenih obratov in gospodinjskih servisov ter 
za vodenje gospodinjstva v socialnih in zdravstvenih domovih in v internatih. 
Za te kadre bi bilo potrebno organizirati bodisi študij v posebnih oddelkih za 
nekatere morda dopolnilno izobraževanje. Za njihovo šolanje pa bi morala 
višja gospodinjska šola zainteresirati ustrezne družbene činitelje, ki bi prevzeli 
tudi njegovo financiranje. 

Konferenca za družbeno aktivnost žensk Slovenije odločno ugovarja pred- 
logu za prenehanje višje gospodinjske šole in predlaga, da se Republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo ter delovna skupnost višje gospodinjske šole ob- 
vežeta, da dejavnost te šole izpopolnita tako, da bodo odpravljene tiste sedanje 
pomanjkljivosti v delu višje gospodinjske šole in v razmerah na osnovnih šo- 
lah, zaradi katerih šola dosedaj ni mogla nemoteno izpolnjevati funkcije, zaradi 
katere je bila ustanovljena. 

Zavod za šolstvo SR Slovenije v svojem stališču poudarja, da je predlog 
republiškega sekretariata skrbno proučil, zlasti z vidika usposabljanja učiteljic 
za pouk gospodinjstva na osnovnih šolah. Glede na novi učni načrt in predmet- 
nik za osnovne šole, ki ga je sprejel Pedagoški svet SRS, zavod sodi, da je re- 
publiški sekretariat v svojem predlogu dovolj tehtno in utemeljeno presodil 
situacijo, kakršna dejansko je in bo v bližnji bodočnosti glede izobraževanja 
učiteljic za gospodinjstvo. Zaradi tega se zavod za šolstvo SRS pridružuje mne- 
nju in predlogu republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, naj višja go- 
spodinjska šola v bodoče ne vpisuje več kandidatov za študijsko skupino za 
učiteljice gospodinstva in naj izobraževanje učiteljic gospodinjstva prevzame 
v bodoče pedagoška akademija v Ljubljani. Ker pa bo na pedagoški akademiji 
študij dvopredmeten in ker na osnovnih šolah primanjkuje strokovno usposob- 
ljenih učiteljev za kemijo, bi bilo umestno, da bi pedagoška akademija vpisala 
prve novince (gospodinjstvo in kemija) že v šolskem letu 1967/68. 

Združenje višjih in visokih šol v Ljubljani — iniciativni odbor je mnenja, 
da je bil postopek pri pripravi analize oziroma predloga za prenehanje višje 
gospodinjske šole pomanjkljiv, češ da je bil pripravljen enostransko, brez so- 
delovanja vseh organov in organizacij, ki so strokovno, gospodarsko ali po- 
litično zainteresirani o tem vprašanju. Po mnenju iniciativnega odbora zdru- 
ženja je odločanje o razširitvi, ukinitvi, integraciji itd. kateregakoli zavoda v 
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sedanjem momentu preuranjeno — razen v objektivno vsestransko že proučenih 
izjemnih primarih, ki ne bi mogli biti v nasprotju z bodočo politiko izobraževa- 
nja in z v bodoče določenimi perspektivnimi potrebami. Zato je po mnenju 
zavoda v prvi fazi potrebno: 

1. da republiška skupščina odloči kompleksno o bodočem sistemu visoko- 
šolskega izobraževanja in vzporedno, 

2. da se temeljito s širšega družbenoekonomskega aspekta v skladu s cilji 
reforme prouči in odloči o bodočih družbenih potrebah po strokovnih kadrih 
različnega profila in strokovnosti. 

Sele potem je možno proučiti: 
3. ali je mogoče sredstva prilagoditi objektivno določenim potrebam po 

različnih vrstah izobraževanja kadrov, 
4. ali pa je treba kak zavod res ukiniti oziroma proučiti organizacijske 

oblike in programe tistih zavodov, ki naj nadalje izobražujejo tiste profile 
kadrov, ki so perspektivno potrebni. 

Pedagoška akademija v Ljubljani glede nadaljnjega izobraževanja kadrov 
za pouk gospodinjstva na osnovnih šolah ugotavlja, da spada v okviru njene 
dejavnosti, ki jo predpisuje zakon o ustanovitvi pedagoške akademije v Ljub- 
ljani (Uradni list SRS, št. 18/64), vzgajanje in izobraževanje učiteljev z višjo 
izobrazbo za razredni pouk na osnovnih, posebnih in strokovnih šolah in za 
delo na drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih, iz česar sledi, da je pedago- 
ška akademija pristojna tudi za izobraževanje predmetnih učiteljev gospo- 
dinjstva, kolikor obstoje potrebe in kolikor sta določena obseg in smer 
tega izobraževanja na osnovih šolah. Glede na dosedanje število diplomantk 
višje gospodinjske šole in število osnovih šol, ki bodo lahko pravilno zaposlile 
učiteljice gospodinjstva, izraža akademija prepričanje, da pri sedanjem stanju 
več let ne bo potreb po novih učiteljih stroke, kar podpira z dejstvom, da je 
bilo v letu 1966 razpisanih le 10 prostih delovnih mest, v nadaljnih desetih 
primerih pa se gospodinjstvo veže na drug predmet. Akademija tudi izjavlja, 
da bo izobraževanje predmetnih učiteljev za gospodinjski pouk lahko organi- 
zirala z manjšimi finančnimi obremenitvami v okviru svoje šole v Ljubljani, 
zlasti še, ker dejanske potrebe zahtevajo tudi na področju izobraževanja uči- 
teljev gospodinjstva dvopredmetni pouk. 

V zvezi s stališči zavodov in organizacij, ki ugovarjajo predlogu za pre- 
nehanje višje gospodinjske šole, želimo poudariti naslednje: 

1. Višja gospodinjska šola je imela že od vsega začetka majhno število 
slušateljev, njihovo število pa je pozneje še upadalo, kljub temu, da je Repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo do vključno štud. leta 1964/65 povečal 
število štipendij na tej šoli. Njeni diplomanti so se zaposlovali tudi v izven- 
šolskih ustanovah in zavodih, ker niso našli ustrezne zaposlitve. 

2. Po zakonu o ustanovitvi višje gospodinjske šole je njena naloga izobra- 
ževanja učiteljic gospodinjstva za osnovne šole in le-temu ustrezata tudi učni 
načrt in program šole, zato je zaposlovanje gospodinjskih učiteljic v gostinstvu 
in raznih drugih zavodih neustrezno in tudi ni v skladu z namenom šole. 

3. Glede ugovora, da se problematika višje gospodinjske šole ni obrav- 
navala skupaj s celotnim sistemom visokošolskega izobraževanja, naj opozorimo, 
da to tudi ni bilo nujno, saj v primeru višje gospodinjske šole ne gre za vpra- 
šanje sistema visokega šolstva v SR Sloveniji, marveč le za poenotenje in 
prilagoditev izobraževanja predmetnih učiteljev za osnovne šole njihovim de- 
janskim potrebam. S tem se v ničemer ne ogroža pomen predmetnih učiteljev 
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gospodinjstva, pač pa se predlaga le ustreznejše in bolj racionalno šolanje 
v okviru pedagoške akademije, ki že sedaj vzgaja, razen za telesno kulturo, 
vse druge predmetne učitelje. Glede na sestav pedagoškega kadra pa se bodo 
predmetni učitelji gospodinjstva tudi pedagoško ustrezneje oblikovali na tej 
akademiji. 2e zdaj je na pedagoški akademiji v Ljubljani vpisanih 48 diplo- 
mantk višje gospodinjske šole, in sicer 47 izrednih in 1 redna, ki se želijo uspo- 
sobiti za poučevanje še enega predmeta. 

4. Ugovori, ki izhajajo iz predlogov za uvedbo novih študijskih smeri (pre- 
hrambenik in višji hotelski tehnik), že sami po sebi zanikajo potrebo po nadalj- 
njem obstoju višje gospodinjske šole, ker bi uvedba tega študija pomenila 
dejansko n6v visokošolski zavod. Pri tem želimo poudariti, da potrebe po 
tovrstnih kadrih še vedno niso dovolj proučene. Anketa, ki jo je v tej zvezi 
izvedla sama šola, je med drugim pokazala, da niti ena delovna organizacija, 
ki je deklarirala potrebo po tovrstnih kadrih, ni pokazala pripravljenosti to 
dejavnost višje gospodinjske šole tudi financirati, torej naj bi financiranje 
prevzel sklad SRS za šolstvo. Upravni odbor sklada pa je v zvezi s tem pred- 
logom menil, da šolanje tako ozkih profilov in za razmeroma dokaj omejene 
potrebe ni mogoče financirati iz sredstev sklada SRS za šolstvo. Pri tem naj še 
posebej opozorimo na izjavo sveta za turizem gospodarske zbornice SRS, v ka- 
teri izraža pomislek, da bi bilo potrebno imeti posebno šolo za izobraževanje 
navedenih profilov. 

5. Ne glede na ukinitev višje gospodinjske šole republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo meni, da obstajajo na tem področju določeni problemi, na 
katerih rešitev pa prenehanje šole ne bi vplivalo; gre namreč za dejavnost 
predmetnih učiteljev gospodinjstva zunaj šole. Diplomanti višje gospodinjske 
šole so že sedaj usposobljeni za delo v raznih izvenšolskih oblikah, ki naj bi 
pripomogle k dvigu splošne kulturne ravni prebivalstva, zlasti še mladine, ki 
ostaja po končani osemletki doma (sodobna prehrana, ekonomika gospodinj- 
stva, stanovanjska oprema, oblačenje itd.) ali pa se želi usposobiti za oprav- 
ljanje nekaterih manj zahtevnih poklicev v kmetijstvu, gostinstvu, turizmu itd. 
in je doslej v tej smeri manjkala le širša družbena zainteresiranost, nikakor 
pa ne pomanjkanje za to potrebnih kadrov, niti ne finančna sredstva, saj šte- 
vilni primeri kažejo, da so celo neposredni interesenti (starši in občine) pri- 
pravljeni zagotoviti potrebna sredstva. 

Republiški sekretariat meni, da je v prihodnje treba sploh začeti tudi z 
znanstvenim raziskovanjem na področju prehrane, vendar pa tej nalogi višja 
šola v nobenem primeru ne more biti kos, to je naloga ustrezne visoke šole — 
fakultete oziroma inštituta. Zato je sekretariat tudi mnenja, naj bi v bodoče 
skrbela za razne oblike dopolnilnega izobraževanja pedagoška akdemija, medtem 
ko naj bi raziskovanje in razvijanje prehrane prevzela biotehnična fakulteta 
v okviru svojega oddelka za živilsko tehnologijo in v sodelovanju z drugimi 
ustreznimi institucijami na tem področju. 

V skladu s 3. odstavkom 17. člena zakona o visokem šolstvu v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 14-152/65) predlog zakona o prenehanju višje gospodinjske 
šole predvideva postopno prenehanje šole, s tem bo omogočeno že vpisanim 
študentom in absolventom šole dokončanje študija na višji gospodinjski šoli. 
V štud. letu 1966/67 višja gospodinjska šola ne bo več vpisovala novincev — 
sklep o tem je sprejel tudi svet šole. Dokončno pa naj bi šola prenehala s po- 
tekom študijskega leta 1966/67, to je 30. septembra 1967. 
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Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je proučil tudi vprašanje 
smotrnega izkoriščanja prostorskih kapacitet v Grobljah in menil, da bi bili ti 
prostori najustreznejši za pedagoško akademijo v Ljubljani, ta pa je predlog 
večkrat odklonila. Zaradi tega predlog zakona predvideva, da z likvidacijo 
višje gospodinjske šole prevzame poslopja, inventar in vse drugo premoženje, 
s katerim upravlja šola, biotehniška fakulteta v Ljubljani. 

Omenimo naj, da se za prostore višje gospodinjske šole zanima večje število 
visokošolskih zavodov, vendar pa smo mnenja, da je predlagana rešitev naj- 
ustreznejša. Znano je namreč, da je bila gradnja novih prostorov biotehniške 
fakultete za nedoločen čas ustavljena, pričetek gradnje novega poslopja peda- 
goške akademije pa odložen za daljši čas. S preselitvijo agronomskega oddelka 
in oddelka za živilsko tehnologijo biotehniške fakultete v Grobljah bi se sprostili 
večji prostori fakultete v stavbi na Krekovem trgu 1, prevzela pa bi jih Peda- 
goška akademija, ki bi s tem dobila ustreznejše prostore in zmanjšala disloci- 
ranost njenih oddelkov. V Grobljah pa so za študij živilske tehnologije in 
agronomije spričo dobro opremljenih laboratorijev in neposredne bližine večjih 
poskusnih kmetijskih posestev, dani vsi pogoji. Tako pedagoška akademija kot 
biotehniška fakulteta se strinjata s predlogom sekretariata, da prevzameta 
omenjene prostore. 

Predloženi zakon je bil poslan v zakonodajno oceno sekretariatu za zakono- 
dajo, ki nam je sporočil, da je predlog zakona v skladju s predpisi in da nanj 
nima pripomb. 

AMANDMA 
Izvršnega sveta k predlogu zakona o prenehanju višje gospodinjske šole 

v Grobljah in njenega internata 

K 4. členu predloga zakona o prenehanju višje gospodinjske šole v Grob- 
ljah in njenega internata predlagamo naslednji amandma: 

4. člen se spremeni takole: 
»Poslopja, inventar in drugo premoženje šole in internata se uporabi za 

potrebe visokega šolstva.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja obravnavala predlog zakona o prenehanju višje gospodinjske šole 
v Grobljah in njenega internata, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. Ugo- 
tovila je, da je zakonski predlog v skladu z ustreznimi določbami temeljnega 
zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, številka 5/65) o prenehanju zavoda. Iz 
obrazložitve zakonskega predloga izhaja, da je bil v pripravah predlaganega 
akta izveden tudi postopek po določbi 107. člena temeljnega zakona o zavodih 
ter so o predlogu podali svoja mnenja prizadeta delovna skupnost ter organi 
in organizacije, ki so zainteresirani za delo zavoda. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je predstavnik Izvrš- 
nega sveta spremenil oziroma dopolnil naslednje določbe zakonskega predloga: 
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1. člen : V drugi in tretji vrsti se besedilo »zakonom o višji gospodinjski 
šoli« dopolni tako, da se glasi: »zakonom o ustanovitvi višje gospodinjske šole«. 

Z dopolnitvijo se navaja točen naslov navedenega zakona. 
3. č 1 e n : V tretji vrsti se besedilo »Republiški sekretariat za prosveto in 

kulturo« nadomesti z besedilom »republiški sekretar za prosveto in kulturo«. 
Likvidacijsko komisijo v tem primeru imenuje republiški sekretar, ne pa 

republiški upravni organ. 
5. člen : Besedilo prve alinee se dopolni tako, da se glasi: »zakon o usta- 

novitvi višje gospodinjske šole (Uradni list LRS, št. 43-158/54);«. 
Dopolnitev je potrebna iz enakega razloga kot v prvem členu. 
Komisija se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami strinjala, 

sama pa drugih sprememb in dopolnitev ni predlagala. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona s predlaganimi dopolnitvami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 61-38/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 16. 2. 1967 obravnaval predlog zakona o prenehanju višje gospo- 
dinjske šole v Grobljah in njenega internata, ki ga je predložil Skupščini 
SR Slovenije v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da predstavlja predlog zakona 
izraz teženj za racionalnejšo ureditev visokega šolstva. Odbor je v razpravah 
o visokem šolstvu že riekajkrat opozoril na neustrezno strukturo visokega šol- 
stva in na potrebo, da se čimprej s konkretnimi ukrepi začne odpravljati po- 
sledice ekstenzivnega razvoja tudi na tem področju in čimbolj racionalizira 
izobraževanje. 

Odbor se je v celoti strinjal s stališči zavoda za šolstvo SR Slovenije in 
pedagoške akademije v Ljubljani ter z utemeljitvijo republiškega sekretariata 
za prosveto in kulturo glede prenehanja višje gospodinjske šole v Grobljah. 
Dosedanje število diplomantk omenjene šole že sedaj presega potrebe osnovnih 
šol, ki lahko polno zaposle učiteljice gospodinjstva. Ker pa revidirani predmetnik 
in učni načrt za osnovne šole, ki ga je lani sprejel pedagoški svet, predpisuje 
le po eno uro pouka tega predmeta v 7. in 8. razredu, so se možnosti za ustrezno 
zaposlitev učiteljic gospodinjstva še bolj zmanjšale. 

Odbor smatra, da so spremembe predmetnika in učnega načrta v skladu 
s stališči Skupščine glede politike na področju šolstva, ki jih je sprejela leta 1964 
ob obravnavi osnutka perspektivnega razvoja šolstva za obdobje 1964—1970. 
Skupščina je tedaj v stališčih med drugim poudarjala, da je treba učne načrte, 
predmetnike in študijske zahteve bolj prilagoditi družbenim zahtevam in objek- 
tivnim možnostim; racionalizirati je treba študij s tem, da se da poudarek 
predmetom, ki so najpomembnejši za vzgojo, pridobivanje znanja, nadaljeva- 
nje študija in spoznavanja delovne kulture. Preden je pedagoški svet sprejel 
redigirani predmetnik in učni načrt, je o predlogu razpravljal tudi Prosvetno- 
kulturni zbor. Poslanci so se strinjali tudi s spremembami, ki zadevajo gospo- 
dinjski pouk. Te in še druge spremembe so namreč omogočile povečanje števila 
učnih ur za slovenščino in matematiko, ki ju je prejšnji predmetnik glede na 
njuno pomembnost zapostavljal. 

47 
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Nizek vpis na višjo gospodinjsko šolo nikakor ne upravičuje visokih naložb 
družbenih sredstev v moderno opremljeno šolo in internat, ki sta sedaj ne- 
popolno izkoriščena. Zakonski predlog omogoča bolj smotrno izkoriščanje obeh 
objektov šole, in se naj še naprej uporabljata za potrebe visokega šolstva. 

Odbor je ugotovil, da prenehanje višje gospodinjske šole ne pomeni tudi 
trajne ukinitve izobraževanja učiteljic gospodinjstva, niti ni s tem v ničemer 
ogrožen pomen predmeta. Ko se bodo ponovno pokazale potrebe, naj nadaljuje 
z njihovim izobraževanjem pedagoška akademija v Ljubljani, ki je po zakonu 
o njeni ustanovitvi dolžna vzgajati in izobraževati učitelje z višjo izobrazbo za 
razredni pouk na osnovnih, posebnih in strokovnih šolah in za delo na drugih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih. Akademija vzgaja, razen za telesno kulturo, 
vse druge predmetne učitelje in so usposobljeni poučevati na osnovnih šolah 
pa dva predmeta. Odbor meni, da ni nobene ovire, da ne bi mogla akademija 
uspešno izobraževati tudi učiteljic gospodinjstva z višjo izobrazbo. 

Znanstveno delo je potrebno poglobiti tudi na področju raziskovanja in 
razvijanja prehrane. Ta dejavnost spada po menju odbora predvsem v delovno 
področje biotehniške fakultete in sicer v okvir njenega oddelka za živilsko 
tehnologijo. 

Odbor ni razpravljal o predlogih višje gospodinjske šole za izobraževanje 
novih likov strokovnjakov, ker to ne sodi v okvir tega zakona. Vzgoja more- 
bitnih novih strokovnjakov za potrebe gostinskih in turističnih organizacij je 
predmet posebne analize, ki naj dokaže utemeljenost novih likov strokovnjakov 
in potrebe po teh kadrih v gospodarstvu in družbenih službah. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je predstavnik Izvrš- 
nega sveta spremenil oziroma dopolnil naslednje določbe zakonskega predloga: 

1. člen : V drugi in tretji vrsti se besedilo »zakonom o višji gospodinjski • 
šoli« dopolni tako, da se glasi: »zakonom o ustanovitvi višje gospodinjske šole«. 

Z dopolnitvijo se navaja točen naslov navedenega zakona. 
3. člen : V tretji vrsti se besedilo »Republiški sekretariat za prosveto in 

kulturo« nadomesti z besedilom »republiški sekretar za prosveto in kulturo«. 
Likvidacijsko komisijo v tem primeru imenuje republiški sekretar, ne pa 

republiški upravni organ. 
4. člen: Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Poslopja, inventar in 

drugo premoženje šole in internata se uporabi za potrebe visokega šolstva«. 
5. člen : Besedilo prve alinee se dopolni tako, da se glasi: »zakon o usta- 

novitvi višje gospodinjske šole (Uradni list LRS, št. 43-158/54);«. 
V podrobni obravnavi zakonskega predloga odbor ni imel pripomb. 
Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 

predlog zakona v predloženem besedilu. 
Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanko Kristino Lovrenčič. 

5t.: 61-38/67 
Ljubljana, 16. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora — poročilo z dne 13. 2. 1967, št. 61-38/67. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 20. 2. 1967, št. 61-38/67. 
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PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov občinskih in 

okrajnih skupščin 

1. člen 

Naslov zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin 
(Uradni list SRS, št. 11-92/63 in 4-10/65) se spremeni tako, da se glasi: 

»Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin.« 

2. člen 

8. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: ^ 
»Ko se pripravljajo zbori volivcev in zbori delovnih ljudi, na katerih 

se postavljajo kandidati za odbornike občinske skupščine, imajo občani in nji- 
hova društva, družbeno-politične organizacije kakor tudi delovne organizacije 
pravico predlagati občane, ki prihajajo v poštev kot kandidati za odbornike 
občinske skupščine. 

Organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva organizirajo v sodelo- 
vanju z ostalimi družbeno-političnimi in drugimi organizacijami takšne oblike 
družbeno-politične aktivnosti, ki omogočajo občanom najširšo spodbudo in 
neposredno sodelovanje pri dajanju in obravnavi predlogov za postavljanje 
kandidatov za odbornike občinske skupščine, ter v javnih obravnavah sezna- 
njajo volivce s predlogi za kandidate.« 

3. člen 
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa je lahko ponovno kandidiran 

v prvi zaporedni mandatni dobi za odbornika istega zbora iste občinske skup- 
ščine odbornik, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah.« 

4. člen 

V 118. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Kolikor občinska skupščina na odloči drugače, se nadomestne volitve ne 

opravijo, kadar preostane do rednega poteka mandata manj kot eno leto.« 

z«, , . 5. člen Črtajo se: 
— 2. točka 25. člena ter 154., 155., 156., 157. in 159. člena, 
— vse določbe zakona, ki se nanašajo na volitve odbornikov okrajnih 

skupščin. 
6. člen 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da 
izda prečiščeno besedilo zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin. 

7. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

iT 
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OBRAZLOŽITEV 

Po tem predlogu se vnašajo v zakon o volitvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin tiste spremembe oziroma dopolnitve, ki jih je vnesel zvezni 
zakon o volitvah zveznih poslancev, in ki so načelnega sistemskega značaja za 
ves naš volilni sistem. To je določba o dopustnosti reelekcije za odbornika, ki 
je bil izvoljen na nadomestnih volitvah in pa določba o neobveznosti nadomest- 
nih volitev, če se izprazni odborniško mesto v zadnjem letu mandatne dobe. 
Povzeta je tudi določba o vlogi Socialistične zveze delovnega ljudstva v kandi- 
dacijskem postopku, ki je nujno za vse volitve enaka. 

V praksi se je pogosto postavljalo vprašanje, če je poslanec oziroma od- 
bornik, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah, lahko v naslednji mandatni 
dobi še enkrat izvoljen v isti zbor iste skupščine. V takih primerih traja nam- 
reč mandatna doba krajši čas, tudi izpod enega leta. Smisel ustavne določbe 
o prepovedi reelekcije pa je ta, da nihče ne more biti v istem zboru dve celi 
mandatni dobi. Zato je upravičena dopolnitev zakona, ki rešuje to dilemo. 

Drugo je s tem povezano vprašanje, kdaj se sploh razpišejo nadomestne 
volitve, če se mandat izprazni pred potekom 4-letne dobe. Ze doslej je veljalo, 
da se nadomestne volitve ne razpišejo, če preostane do konca mandatne dobe 
le še 6 mesecev, ker bi se ob upoštevanju časa za volilno proceduro poslanec 
oziroma odbornik izvoljen v tem razdobju sploh ne mogel vključiti v delo 
skupščine. Praktično pa to velja še za daljše razdobje. Predlog zakona razširja 
to dobo na eno leto, pri čemer pa dopušča občinskim skupčinam, da po lastni 
odločitvi lahko razpišejo nadomestne volitve, če se za to pokaže potreba. 

Vloga Socialistične zveze se spreminja v tem smislu, da se poudarja 
v kandidacijskem postopku tudi vloga drugih organizacij in občanov samih. 
Socialistična zveza ni monopolist pri predlaganju kandidatov, ampak tista 
najširša politična organizacija, ki omogoča in zagotavlja, da lahko pridejo do 
izraza vse demokratične pobude občanov pri predlaganju kandidatov. 

Besedilo zakona se ob tej priliki tudi usklajujejo z dejanskim stanjem, ki 
je nastalo z odpravo okrajev. Naslov zakona se ustrezno preimenuje; razen 
tega pa se s pavšalno določbo razveljavljajo vse določbe zakona, ki se nanašajo 
na volitve odbornikov okrajnih skupščin, razen tega pa tudi nekatere določbe 
prehodnega značaja, ki so že izvršene. Ker pa je glede na to velik del sedanjega 
besedila zakona spremenjen, se predlaga pooblastilo za zakonodajno-pravno 
komisijo Skupščine SR Slovenije, da izda prečiščeno besedilo zakona. 

Glede na razveljavitev vseh določb zakona, ki se tičejo volitev odbornikov 
okrajnih skupščin, bi se lahko postavilo vprašanje volitev članov mestnega 
sveta v Ljubljani, ki se po 2. odstavku 12. člena zakona o mestih razdeljenih 
na občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64) vršijo ob primerni uporabi načel, ki veljajo za 
volitve odbornikov okrajnih skupščin. Vendar pa v praksi to ne bo povzročalo 
težav, ker se bodo volitve članov mestnega sveta lahko opravile na podlagi 
načel, ki so veljala v Času uveljavitve citiranega zakona; kaj drugega po ob- 
stoječi ureditvi, ko se volijo člani mestnega sveta izmed odbornikov občinskih 
skupščin, tudi ni mogoče. 

Nekatere občine pa tudi nekatere organizacije Socialistične zveze postav- 
ljajo vprašanje sorazmernega zastopstva kmetov v občinskih skupščinah. Pro- 
blem je v tem, da obstojita po sedanjem stanju glede zastopstva kmetov 
v občinskih skupščinah dve omejitvi, in sicer: 
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1. da lahko volijo in so lahko izvoljeni v zbor delovnih skupnosti občinske 
skupščine le kmetje, ki so člani zadruge ali druge delovne organizacije (npr. 
kmetijskega posestva); 

2. da ima kmetijstvo v skupini gospodarstva v občinskem zboru delovnih 
skupnosti le toliko mandatov, kolikor ustreza razmerju, v katerem je kmetijstvo 
udeleženo pri skupnem družbenem produktu v občini; za vse ostale skupine se 
določajo mandati glede na število delovnih ljudi. 

Prva omejitev je določena v sami ustavi in je zakon ne more spreminjati 
(drugi odstavek 76. člena ustave SFRJ). Druga omejitev pa je bila sicer od- 
pravljena kot pravna norma (drugi odstavek 5. člena zakona o volitvah odbor- 
nikov), ostala pa je vendarle pri prvih volitvah določena razporeditev man- 
datov v občinskih skupščinah; teh mandatov namreč ni mogoče prerazpodeliti, 
ker pri sistemu rotacije niso nikdar vsa mandatna mesta izpraznjena in se 
tudi volilne enote ne morejo spreminjati. Zato tudi tega vprašanja ni mogoče 
reševati z zakonom o volitvah odbornikov. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja 1967 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

V splošni obravnavi je bilo poudarjeno, da so bila po letu 1965 v organi- 
zacijah SZDL sprožena nekatera vprašanja volilnega postopka s ciljem, da se 
volilni sistem v celoti prilagodi sistemu družbenega samoupravljanja in da se 
še nadalje demokratizira. V zvezi s temi razpravami, posebno pa z zaključki 
zvezne konference SZDL, je bil Zvezni skupščini poslan predlog zakona o 
spremembah in volitvah zveznih poslancev. Ker sta celotni volilni postopek 
in tehnika v glavnem enaka v vsej Jugoslaviji, je potrebno, da se ustrezno 
s predvidenimi zveznimi spremembami spremeni tudi zakon o volitvah odbor- 
nikov v občinske skupščine. Predloženi zakonski predlog je v skladu s pred- 
videnimi spremembami v zveznem zakonu. Glede formulacije drugega odstavka 
2. člena zakonskega predloga je komisija izrazila mnenje, da je ta določba 
sicer bolj statutarnega značaja ter po svoji vsebini spada pravzaprav v statut 
SZDL, vendar nima pomislekov zoper to, da se ta določba povzame v zakon. 
Po pojasnilu predlagatelja se v zveznem predpisu predvideva dopolnitev do- 
ločbe, ki je identična z določbo drugega odstavka 2. člena zakonskega predloga, 
in bo pozneje predlagal ustrezen amandma, če bo omenjena sprememba oziroma 
dopolnitev v zveznem zakonu sprejeta. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednje amandmaje: 
K 5. č 1 e n u : V prvi alinei se med besedo »ter« in številko »154.« doda 

številka »28.« Po mnenju komisije je treba črtati določbo 28. člena, ki oprede- 
ljuj6 naloge okrajne volilne komisije. Ta določba namreč, ni zajeta med določ- 
bami, ki se po drugi alinei 5. člena črtajo. 

Doda se nov 5. a člen, ki se glasi: 
»Določba drugega odstavka 27. člena zakona o izvedbi ustave Socialistične 

republike Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 10/63) se črta.« 
Po določbi drugega odstavka 27. člena citiranega zakona morajo biti volitve 

odbornikov občinskih skupščin, ki jim poteče mandatna doba, vsakokrat tako, 
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da bodo občinske skupščine konstituirane najpozneje do 15. aprila. Po določbi 
prvega odstavka 27. člena pa morajo biti volitve poslancev opravljene v takem 
času, da se republiška skupščina lahko na novo konstituira do 10. maja. Po teh 
določbah so ob obnavljanju skupščinskih teles vsako drugo leto volivci najprej 
volili polovico članov občinskih skupščin in ko so se te konstituirale v novi 
sestavi ter izvolile polovico članov zvezne in republiške skupščine, so volivci 
ponovno volili na neposrednih volitvah poslance Zveznega in Republiškega 
zbora. Organizacije SZDL so dale iniciativo, da se volitve za občinske skup- 
ščine opravijo Istega dne kot neposredne volitve za člane Zveznega in Republi- 
škega zbora. Na ta np.čin bi se izognili sedanji praksi, da gredo volivci v krat- 
kem časovnem obdobju dvakrat na volitve, hkrati pa bi to poenostavilo volilni 
postopek. To nadaje pomeni, da volitve poslancev opravijo še občinske skupščine 
v stari sestavi. Da bi se omogočil tak enostavnejši postopek, je treba črtati 
citirano določbo zakona o izvedbi ustave SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog ^ 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom. 

St.: 020-18/67 
.Ljubljana, 9. 2. 1967 

Odbor za organizadijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
z dne 8. 2. 1967, št. 020-18/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizadijsko-politič- 
nega zbora — poročilo z dne 10. 2. 1967, št. 020-18/67. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1967 ponovno obravnavala predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin. 

Po prejšnji seji komisije, ki je bila 9. februarja 1967, je izšel zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah zveznih poslancev (Ur. 1. SFRJ, 
št. 7/67), ki nekoliko drugače oziroma bolj določno kot predlagani republiški 
zakon opredeljuje vlogo organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva 
v predvolilni aktivnosti v zvezi z volitvami zveznih poslancev. Da se v republi- 
škem zakonu ohrani enotnost volilnega sistema, je po mnenju komisije potrebno 
določiti vlogo organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva v republiškem 
zakonu v načelu enako kot v zakonu o volitvah zveznih poslancev. Glede na 
to je komisija predlagala spremembo besedila 2. člena zakonskega predloga 
tako, da se glasi: 

»2. č 1 e n 
8. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
Občani in njihova društva, družbeno-politične in druge organizacije ter 

delovne skupnosti imajo pravico, da v pripravah zborov volivcev in zborov 
delovnih ljudi, na katerih se določajo kandidati za odbornike občinske skup- 
ščine, uveljavljajo kandidate za odbornike občinske skupščine. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije kot nosilec in organizator 
družbeno-politične aktivnosti na voli'tvah organizira široke posvete družbeno- 
političnih, delovnih in drugih samoupravnih organizacij in občanov o merilih 
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za sestavo skupščin in daje pobudo za uveljavljanje kandidatov na zborih 
volivcev. V ta namen organizirajo organizacije Socialistične zveze delovnega 
ljudstva v sodelovanju z drugimi družbeno-političnimi in drugimi organzaci- 
jami take oblike družbeno-politične aktivnosti, ki omogočajo občanom najširšo 
pobudo in neposredno sodelovanje pri uveljavljanju in obravnavi predlogov 
za določitev kandidatov za odbornike občinske skupščine in v javnih obrav- 
navah seznanjajo volivce s predlogi za kandidate.« 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 
tako postala sestavni del zakonkega predloga. 

Št.: 020-18/67 
Ljubljana, 20. 2. 1967 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine 

Socialistične republike Slovenije 

1. člen 

18. člen zakona o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije (Uradni list SRS, št. 11-93/63 in 4-11/65) se spremeni tako, da se glasi: 

»Ko se pripravljajo zbori volivcev in zbori delovnih ljudi, na katerih se 
postavljajo kandidati za republiške poslance, imajo občani in njihova društva, 
družbeno-politične organizacije kakor tudi delovne organizacije pravico pred- 
lagati občane, ki prihajajo v poštev kot kandidati za republiške poslance. 

Organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva organizirajo v sodelo- 
vanju z ostalimi družbeno-političnimi in drugimi organizacijami takšne oblike 
družbeno-politične aktivnosti, ki omogočajo občanom najširšo spodbudo in 
neposredno sodelovanje pri dajanju in obravnavi predlogov za postavljanje 
kandidatov za republiške poslance ter v javnih obravnavah seznanjajo volivce 
s predlogi za kandidate.« 

2. člen 

V 19. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Od dneva volitev poslancev Republiškega zbora v občinskih skupščinah 

pa do dneva neposrednih volitev teh poslancev ne sme preteči več kot 15 dni.« 

3. člen 

V 32. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi: 
»določa enotne standarde za volilni material in druge materialne pogoje 

za izvedbo volilnih opravil ter da nadzoruje, kako se ti standardi izvajajo«. 

4. člen 

Za 38. členom se doda nov 38. a člen, ki se glasi: 
»Sredstva za kritje stroškov za volitve republiških poslancev se zagotovijo 

v republiškem proračunu. 
Ustrezen del sredstev iz prejšnjega odstavka se dodeli občinam, in sicer po 

enotnih merilih, ki jih določi Republiška volilna komisija- ob upoštevanju enot- 
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nih standardov za volilni material in drugih materialnih pogojev za izvedbo 
volilnih opravil. 

Republiška volilna komisija določi, kako se uporabljajo ta sredstva in nad- 
zoruje njihovo uporabo.« 

5. člen 

V 48. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Zbor volivcev lahko obvesti druge zbore volivcev z območja volilne enote, 

katerih kandidati so bili sprejeti kot kandidati zbora volivcev.« 

6. člen 

51. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidat zborov volivcev postane vsak kandidat, ki so ga predlagali 

zbori volivcev, na katerih območju je najmanj dvajsetina vseh volivcev z ob- 
močja volilne enote.« 

7. člen 

V 52. členu se doda na koncu besedila nov stavek, ki se glasi: 
»Predlagatelji kandidature morajo biti iz najmanj polovice območij zborov 

volivcev v volilni enoti, in sicer tako, da mora biti najmanj pet predlagateljev 
iz območja vsakega od teh zborov volivcev.« 

8. člen 

V 62. členu se doda v prvi vrsti prvega odstavka za besedo »skliče« besedilo: 
»najpozneje v treh dneh po objavi iz prejšnjega člena«. 

9. člen 

65. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidat zborov delovnih ljudi v delovnih organizacijah oziroma v delov- 

nih skupnostih postane tisti, ki so ga predlagali zbori delovnih ljudi v delovnih 
organizacijah oziroma v delovnih skupnostih, v katerih je najmanj desetina 
vseh delovnih ljudi z ustreznega področja na območju volilne enote.« 

10. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Poslanci se volijo z glasovnicami. Glasovnice se sestavijo posebej za 

volitve poslancev Republiškega zbora in posebej za volitve poslancev zborov 
delovnih skupnosti. 

Na glasovnici za volitve poslancev Republiškega zbora se navede najprej 
volilna enota, za katero se voli poslanec, nato pa priimek in ime vsakega kan- 
didata s potrjenih kandidatur, in sicer po vrsti, kakor so bile kandidature 
potrjene. Pred imenom vsakega kandidata mora biti zaporedna številka. 

Na glasovnici za volitve poslancev zborov delovnih skupnosti se navede 
najprej volilna enota, za katero se volijo poslanci, nato pa priimek in ime 
vsakega kandidata s potrjenih kandidatur, in sicer po vrsti za: Gospodarski 
zbor, Prosvetno-kulturni zbor, Socialno-zdravstveni zbor in Organizacijsko- 
politični zbor. Imena kandidatov za poslance vsakega zbora se navedejo po 
vrsti, kakor so bile kandidature potrjene. Pred imenom vsakega kandidata mora 
biti zaporedna številka. 

Glasovnica mora biti overjena s pečatom občinske skupščine.« ♦ 
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11. člen 

V 88. členu se namesto drugega odstavka vneseta novi drugi in tretji od- 
stavek, ki se glasita: » 

»Odbornik glasuje o vsakem kandidatu za poslanca Republiškega zbora 
posebej. 

Odbornik lahko glasuje samo za enega kandidata za poslanca vsakega zbora 
delovnih skupnosti.« 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

12. člen 

93. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V občinski skupščini je izvoljen vsak kandidat za poslanca Republiškega 

zbora, ki je dobil več kot polovico glasov navzočih članov občinske skupščine. 
Ce noben kandidat ni dobil večine iz prejšnjega odstavka, se glasovanje 

ponovi. Ce tudi pri ponovnem glasovanju noben kandidat ni dobil potrebne 
večine, se ves volilni postopek ponovi.« 

13. člen 

94. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če sodeluje v volilni enoti na volitvah za zbor delovnih skupnosti en sam 

kandidat, je ta izvoljen za poslanca, če je dobil večino glasov vseh članov 
občinske skupščine. Ce tvori volilno enoto več občin, je kandidat izvoljen, če 
je dobil večino glasov vseh članov vsake občinske skupščine. 

Če kandidat ni dobil večine po prejšnjem odstavku, se glasovanje ponovi. 
Če tudi pri ponovnem glasovanju kandidat ni dobil potrebne večine, se ves 
volilni postopek ponovi. 

Če sodelujeta v volilni enoti na volitvah za zbor delovnih skupnosti dva 
ali več kandidatov, je izvoljen za poslanca kandidat, ki je dobil največ glasov 
v občinski skupščini. Če tvori volilno enoto več občin, je izvoljen kandidat, ki 
je dobil skupno največ glasov v vseh občinskih skupščinah. 

Če je dvoje ali več kandidatov za poslanca istega zbora z največjim številom 
glasov dobilo enako število glasov, se glasovanje ponovi med temi kandidati. 

Če noben kandidat ne dobi večine po tretjem odstavku tega člena, se ves 
volilni postopek ponovi.« 

14. člen 

V 129. členu se 2. točki prvega odstavka na koncu doda besedilo: »koliko 
je volivcev v volilni enoti«. 

15. člen 

141. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Če preostane do rednega poteka mandata manj kot eno leto, se razpišejo 

nadomestne volitve le v primeru, če to zahteva občinska skupščina z območja 
volilne enote.« 

16. člen 

Za 142. členom se doda nov 142. a člen, ki se glasi: 
»Poslanec, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah, je lahko na nasled- 

njih volitvah ponovno izvoljen v isti zbor.« 
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17. člen 
182., 183. in 184. člen se črtajo. 

18. člen 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da 
izda prečiščeno besedilo zakona o volitvah poslancev Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

19. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 
t 

V predlogu zakona se uveljavljajo za volitve republiških poslancev podobne 
spremembe oziroma dopolnitve, kakor jih uveljavlja zvezni zakon za volitve 
zveznih poslancev. Večina sprememb je procesualno tehničnega značaja, ki so 
se izkazale kot nujne pri izvedbi dosedanjih volitev 1. 1963 in 1965. Vsebinskega 
značaja sta le dve določbi, in sicer določba 15. člena in določba 16. člena; po 
15. členu se ne opravijo nadomestne volitve za izpraznjeno mesto poslanca, 
če je preostalo do rednega izteka mandatne dobe manj kot eno leto, razen 
če ne zahteva volitev občinska skupščina z območja volilne enote; po 16. členu 
pa se poslanec, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah, lahko v naslednji 
mandatni dobi ponovno voli v isti zbor. 

V praksi se je pogosto postavljalo vprašanje, če je poslanec oziroma odbor- 
nik, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah, lahko v naslednji mandatni dobi 
še enkrat izvoljen v isti zbor iste skupščine. V takih primerih traja namreč 
mandatna doba krajši čas, tudi izpod enega leta. Smisel ustavne določbe o pre- 
povedi reelekcije pa je ta, da nihče ne more biti v istem zboru dve celi mandatni 
dobi. Zato je upravičena dopolnitev zakona, ki rešuje to dilemo. 

Drugo je s tem povezano vprašanje, kdaj se sploh razpišejo nadomestne 
volitve, če se mandat izprazni pred potekom 4-letne dobe. Ze doslej je veljalo, 
da se nadomestne volitve ne razpišejo, če preostane do konca mandatn dobe le 
še 6 mesecev, ker bi se ob upoštevanju časa za volilno proceduro poslanec 
oziroma odbornik izvoljen v tem razdobju sploh ne mogel več vključiti v delo 
skupščine. Praktično pa to velja še za daljše razdobje. Predlog zakona razširja 
to dobo na eno leto, pri čemer pa se dopušča, da občinska skupčina z območja 
volilne enote lahko zahteva razpis nadomestnih volitev tudi v tem razdobju. 

Vloga Socialistične zveze se spreminja v tem smislu, da se poudarja v kan- 
didacijskem postopku tudi vloga drugih organizacij in občanov samih. Socia- 
listična zveza ni monopolist pri predlaganju kandidatov, ampak tista najširša 
politična organizacija, ki omogoča in zagotavlja, da lahko pridejo do izraza vse 
demokratične pobude občanov pri predlaganju kandidatov. 

Druge dopolnitve se tičejo tehnično-organizacijskih vprašanj v kandidacij- 
skem postopku in v volilnem postopku; ustrezneje se ureja financiranje stro- 
škov za volitve (4. člen); določajo se blažji pogoji za postavljanje kandidatov 
na zborih volivcev (6. člen), in na zborih delovnih ljudi (9. člen); vnašajo se 
korekture v tehniko volitev poslancev v občinskih skupščinah (10. in 11. člen); 
spreminjajo se določbe v pogojih za izvolitev poslancev zborov delovnih skup- 

\ 
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nosti v občinskih skupščinah, ki so v praksi povzročale največje tehnične težave 
(13. člen). 

Norma, ki se postavlja v 6. členu predloga glede tega, kdo postane kandidat 
zborov volivcev, je povzeta po zveznem zakonu, vendar pa je vprašljivo, če ni 
za republiške volitve prenizka; po sedanjem zakonu postane kandidat zborov 
volivcev kandidat, ki so ga predlagali zbori volivcev, na katerih območju je 
najmanj desetina volivcev z območja volilne enote. Po predlogu bo lahko po- 
stavil kandidata praktično že en sam zbor volivcev; če šteje volilna enota 
npr. 10 000 volivcev, znaša dvajsetina le 500 volivcev. 

Nasprotno temu pa se pogoji za kandidate, ki jih predlagajo skupine 
volivcev, zaostrujejo (7. člen); doslej je zadostovalo, da je predlog kandidature 
podpiralo 100 volivcev z območja volilne enote; sedaj pa se zahteva, da morajo 
biti ti volivci najmanj s polovice območij zborov volivcev v volilni enoti, in 
sicer jih mora biti najmanj po pet iz območja vsakega od teh zborov. 

Pomembna je določba 11. člena, ki se tiče volitev poslancev republiškega 
zbora v občinski skupščini. Doslej so lahko volili odborniki občinske skupščine 
samo enega izmed kandidatov za poslanca Republiškega zbora, po predlogu pa 
glasuje vsak odbornik o vsakem kandidatu. Tako lahko doseže potrebno večino 
glasov v občinski skupščini več kandidatov, ki gredo nato na neposredne volitve. 
S tem se poudarja pomen neposrednih volitev teh poslancev. 

Veliko tehnično olajšavo volitev predstavljajo določbe 13. člena za tiste 
primere, kjer sestavlja volilno enoto za zbore delovnih skupnosti republiške 
skupščine več občin. Ce je bilo v takih volilnih enotah več kandidatov za repu- 
bliškega poslanca, se je postopek volitev lahko izredno zakompliciral in zavlekel, 
ker se je zahtevala za izvolitev večina glasov v vsaki občinski skupščini; pri- 
hajalo je do večkratnih ponovitev glasovanja in to v vseh občinskih skupščinah. 
Po predlogu tega zakona je izvoljen v takem primeru kandidat, ki je dobil 
največje število glasov v vseh občipskih skupščinah skupaj. 

Ker je to že druga sprememba oziroma dopolnitev zakona, se predlaga 
pooblastilo za Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije, da izda 
prečiščeno besedilo zakona, ki bo v praksi lažje uporabljivo. 

POROČILA 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 7. februarja 1967 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložih Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. 
Pri tem je ugotovil, da se s spremembami in dopolnitvami tega zakona 

uveljavljajo podobne spremembe oziroma dopolnitve, kakor jih uveljavlja zvezni 
zakon za volitve zveznih poslancev in so načelnega sistemskega značaja za ves 
naš volilni sistem. Del teh sprememb ima procesualno tehnični značaj in so 
se izkazale kot nujne pri izvedbi dosedanjih volitev v letu 1963 in 1965. Vse- 
binske spremembe poudarjajo v kandidacijskem postopku poleg vloge Socia- 
listične zveze tudi vlogo drugih organizacij in občanov ter dopuščajo ponovno 
izvolitev poslanca, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah. V skladu s celot- 
nim volilnim sistemom pa so tudi spremembe in dopolnitve kdaj in pod kakšnimi 
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pogoji se ne opravijo nadomestne volitve za izpraznjeno mesto poslanca, če je 
preostalo do rednega izteka mandatne dobe manj kot eno leto. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga pa je odbor sprejel 
naslednji amandma: 

K 6. členu : Določila tega člena se v celoti črtajo. 
Obrazložitev: Predlagana sprememba kvoruma, ki je povzeta po zveznem 

zakonu, na osnovi katere bi lahko postal kandidat zborov volivcev kandidat, ki 
so ga predlagali zbori volivcev, na katerih območju je najmanj dvajsetina 
volivcev z območja volivne enote, je za razmere v SR Sloveniji neustrezna. Ce 
bi sprejeli takšno določbo, potem bi lahko v nekaterih volivnih enotah, ki štejejo 
na primer 10 000 volivcev, postavil kandidata že en sam zbor volivcev. Po sodbi 
odbora ustreza prvotni kvorum, to je desetina volivcev z območja volivne enote. 

Predstavnik predlagatelja se je s predloženo spremembo strinjal. 
Odbor predlaga Republiškemu zboru SR Slovenije, da predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije sprejme skupno s predlagano spremembo. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Milana 
Klemenčiča. 

Št.: 0201-13/67 
Ljubljana: 8. 2. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-politič- 
nega zbora — poročilo z dne 10. 2. 1967, št. 0201-13/67. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
9. 2. 1967, št. 0201-13/67. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1967 ponovno obravnavala predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Po prejšnji seji komisije, ki je bila 9. februarja 1967, je izšel zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah zveznih poslancev (Ur. 1. SFRJ, 
št. 7/67), ki nekoliko drugače oziroma bolj določno kot predlagani republiški 
zakon opredeljuje vlogo organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva 
v predvolilni aktivnosti v zvezi z volitvami zveznih poslancev. Komisija je bila 
mnenja, da je zaradi varovanja enotnosti volilnega sistema potrebno v republi- 
škem zakonu opredeliti vlogo organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva 
v načelu enako kot v zakonu o volitvah zveznih poslancev ter je zato pred- 
lagala spremembo bededila 1. člena zakonskega predloga tako, da se glasi: 

»1. člen 
18. člen zakona o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slo- 

venije (Uradni list SRS, št. 11-93/63 in 4-11/65) se spremeni tako, da se glasi: 
Občani in njihova društva, družbenopolitične in druge organizacije ter 

delovne skupnosti imajo pravico, da v pripravah zborov volivcev in zborov 
delovnih ljudi, na katerih se določajo kandidati za republiške poslance, uveljav- 
ljajo kandidati za republiške poslance. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije kot nosilca in organizator 
družbeno-politične aktivnosti na volitvah organizira široke posvete družbeno- 
političnih, delovnih in drugih samoupravnih organizacij in občanov o merilih 
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za sestavo skupščin in daje pobudo za uveljavljanje kandidatov na zborih 
volivcev. V ta namen organizirajo organizacije Socialistične zveze delovnega 
ljudstva v sodelovanju z drugimi družbeno-političnimi in drugimi organizacijami 
take oblike družbeno-politične aktivnosti, ki omogočajo občanom najširšo po- 
budo in neposredno sodelovanje pri uveljavljanju in obravnavi predlogov za 
določitev kandidatov za republiške poslance in v javnih obravnavah seznanjajo 
volivce s predlogi za kandidate.« 

V dosedanjih pripravah na bližnje volitve poslancev Skupščine Socialistične 
republike Slovenije se je pokazalo, da bi bilo delo volilnih komisij precej 
olajšano, če bi se v spremenjenem besedilu zakona o volitvah poslancev Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije ohranilo dosedanje število in dosedanje 
zaporedje členov, ker bi se tako lahko uporabili obstoječi volilni obrazci, ki se 
sklicujejo na določbe obstoječega zakona. Da se to omogoči, je komisija pred- 
lagala še naslednje spremembe: 

K 4. č 1 e n u : Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Besedilu 32. člena se dodajo novi trije odstavki, ki se glasijo: 
Sredstva za kritje stroškov za volitve republiških poslancev se zagotovijo 

v republiškem proračunu. 
Ustrezen del sredstev iz prejšnjega odstavka se dodeli občinam, in sicer 

po enotnih merilih, ki jih določi Republiška volilna komisija ob upoštevanju 
enotnih standardov za volilni material in drugih materalnih pogojev za izvedbo 
volilnih opravil. 

Republiška volilna komisija določi, kako se uporabljajo ta sredstva in 
nadzoruje njihovo uporabo.« 

K 16. členu: Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Besedilu 142. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
Poslanec, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah, je lahko na naslednjih 

volitvah ponovno izvoljen v isti zbor.« 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 

nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

3t.: 0201-13/67 
Ljubljana, 20. 2. 1967 

PREDLOG ODLOKA 
o razpisu splošnih volitev v občinske skupščine 

Na podlagi 21. člena zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin 
(Uradni list SRS št. 11-92/63 in št. 4-10/65.) je Republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije na seji dne 23. februarja 1967 sprejel 

ODLOK 
o razpisu splošnih volitev v občinske skupščine 

I 

Razpišejo se splošne Volitve v občinske skupščine v tisti polovici volilnih 
enot, v katerih so bih izvoljeni odborniki občinskih skupščin, ki jim poteče man- 
datna doba leta 1967. 

V občini Maribor se opravijo volitve v vseh volilnih enotah. 
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ii 

Volitve v občinske zb-ore občinskih skupščin bodo v nedeljo dne 23. aprila 
1967. 

Volitve v zbore delovnih skupnosti občinskih skupščin bodo dne 19. aprila 
1967. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka volijo v zbore delovnih skupnosti 
občinskih skupščin delovni ljudje, ki delajo na področju kmetijstva, v nedeljo 
dne 23. aprila 1967. 

III 

Za izvršitev tega odloka skrbi republiška volilna komisija za volitve od- 
bornikov občinskih skupščin. 

IV 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V letu 1967 poteče mandat tistim odbornikom občinskih skupščin, ki so 
bili na prvih volitvah po sprejetju nove ustave izvoljeni za štiri leta. Zato je 
treba razpisati volitve v občinske skupščine; razpiše jih Republiški zbor. 
Mandat poteče hkrati tudi tistim poslancem Zvezne skupščine in republiških 
skupščin, ki so bili leta 1963 izvoljeni za štiri leta. 

Na seji predsedstva Skupščine SR Slovenije dne 13. januarja 1967 je bilo 
sprejeto stališče, da bodo volitve v skupščine vseh družbeno-političnih skupnosti 
istega dne. Ker je predsednik Zvezne skupščine že razpisal volitve v Zvezno 
skupščino, in sicer neposredne volitve za Zvezni zbor za dan 23. aprila 1967, naj 
bi bile tudi volitve v občinske skupščine po predlogu tega odloka istega dne. 

Za volitve v zbore delovnih skupnosti občinskih skupščin, razen v skupini 
kmetijstva, je ustrezneje, da so na delavnik, in sicer v tednu pred nedeljo, ki 
je določena za volitve v občinske zbore ter v Republiški in Zvezni zbor. Ker 
bodo letos volitve v skupščine vseh družbeno-političnih skupnosti na isti dan, 
se predlaga, da bi bile volitve v občinske zbore delovnih skupnosti že v sredo 
19. aprila 1967, tako da opravila v zvezi s temi volitvami ne bi več bremenila 
volilnih organov, ko bodo imeli opravka s pripravami za neposredne volitve 
v nedeljo 23. aprila 1967. 

Predlog odloka vsebuje poleg določitve datumov volitve še posebno določbo 
glede volitev v občinsko skupščino nove občine Maribor, ki je nastala z zdru- 
žitvijo prejšnjih mariborskih občin (1. člen zakona o združitvi mariborskih 
občin — Uradni list SRS, št. 42-221/66). Zato je treba opraviti volitve v vseh 
volilnih enotah nove občine. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
20. 2. 1967, št. 020-19/67. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
z dne 23. 2. 196.7, št. 020-19/67. 
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INFORMACIJA 
o problematiki filmske proizvodnje v SR Sloveniji 

I. 

1. Komisija za družbeno nadzorstvo je pristopila k obravnavanju proble- 
matike slovenske filmske industrije z namenom, da ugotovi probleme, ki se 
pojavljajo v zvezi s težavnim položajem podjetij za proizvodnjo filmov. 

2. Za proučitev te problematike je komisija zbrala obširen material, doku- 
mentacijo in potrebne podatke, ki se nanašajo na poslovanje podjetij: »Film- 
servis«, »Triglav-film« in »Viba-film«, vsi s sedežem v Ljubljani. 

Razen tega je komisija vodila razgovore s predstavniki: prizadetih podjetij, 
Kreditne banke v Ljubljani, Jugo-banke podružnice v Ljubljani, sklada SR Slo- 
venije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov in s predstavnikom 
upravnega odbora republiškega sklada skupnih rezerv za potrebe gospodarskih 
organizacij. 

Ugotovitve, ki jih navaja informacija, so dokumentirane v zaključnih 
računih in poslovnih poročilih za leto 1965 prizadetih podjetij, v zapisnikih in 
dokumentacijah občine Ljubljana-Center, v zapisnikih finančne in devizne in- 
spekcije in v zabeležkah o razgovorih s predstavniki bank in prizadetih podjetij 
ter posameznikov. 

II. Problematika filmskih podjetij 

a) Razvoj filmske proizvodnje in nastanek treh filmskih podjetij v Sloveniji 
1. Prvo filmsko podjetje, ki je bilo osnovano v Sloveniji, je bil Triglav- 

film. To podjetje je združevalo tedaj umetniške, tehniške in organizacijske 
kadre, ki so bili v rednem delovnem razmerju s podjetjem. Leta 1952 je odšel 
iz podjetja del avtorskih oziroma umetniških in drugih filmskih kadrov, ki so 
se vključili v novo ustanovljeno podjetje filmskih umetnikov v Beogradu, 
s podružnico v Ljubljani, ki se je leta 1956 osamosvojila v samostojno podjetje 
Viba-film v Ljubljani. 

Leta 1956 se je skladno z določbami temeljnega zakona o filmu (Ur. 1. SFRJ 
17/1956) izločila tehnična baza od podjetja Triglav-film in je bilo ustanovljeno 
novo podjetje »Filmservis«. 

2. Od leta 1956 delujejo v Sloveniji tri filmska podjetja: 
a) »Filmservis«, ki opravlja posle z izdelavo in dodelavo vseh vrst filmov 

za tu- in inozemstvo kot producent, koproducent ali po naročilu kot usluge, ter 
opravlja vsa tehnična in obrtniška dela za snemanje filmov. 

b) »Triglav-film«, ki snema filme v lastni režiji ali v koprodukciji z doma- 
čimi in inozemskimi prozvajalci filmov. Podjetje je organzirano kot agencija. 

c) »Viba-film«, ki je registrirano za snemanje filmov in televizijskih iger. 
Iz registra podjetij je vidno, da sta podjetji Filmservis in Triglav-film 

usmerila svojo dejavnost v glavnem na proizvodnjo filmov z zunanjimi produ- 
centi, Viba-film pa je predvsem snemal domače filme. 

Prevladuje mišljenje, da je bila razdelitev podjetja Triglav-film škodljiva 
za nadaljnji razvoj filmske proizvodnje. Kmalu se je pokazalo, da so tri filmska 
podjetja za naše slovenske možnosti glede proizvodnje domačega filma preveč. 
Za izvoz filmskih uslug, za koprodukcijo s tujimi filmskimi producenti in za 
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koparticipacijo pri proizvodnji filmov s tujimi filmskimi podjetji pa je domačim 
podjetjem primanjkovalo izkušenj in strokovnega kadra vseh vrst — od organi- 
zacijskega, tehničnega in avtorskega. 

3. Vsa tri podjetja smejo proizvajati domače filme. Dohodki od prodaje 
domačega filma krijejo le do 30% proizvodnih stroškov, okoli 70% teh stro- 
škov pa so filmska podjetja krila z dotacijami iz sredstev zveznega filmskega 
sklada, od leta 1962 pa iz sredstev sklada SR Slovenije za pospeševanje filmske 
proizvodnje. Teh sredstev pa je glede na povprečno ceno enega filma le za tri 
ali največ štiri filme letno, kar seveda ne zadostuje za uspešno delovanje vseh 
treh podjetij. 

Kapacitete tehnične baze, s katero upravlja Filmservis, omogočajo proiz- 
vodnjo 12 do 15 celovečernih in okoli 25 kratkometražnih filmov. Zaradi viška 
kapacitet tehnične baze so se morale iskati možnosti, da baza svoje usluge pro- 
daja izven Slovenije, v druge republike ali v inozemstvo. Zato sta se podjetji 
Filmservis in tudi Triglav-film orientirali na inozemsko tržišče. 

4. Nedvomno je, da je orientacija filmske proizvodnje na inozemsko tržišče 
pravilna, toda v mejah možnosti. Te možnosti pa ne predstavlja samo tehnična 
baza, pač pa predvsem sposobni in izkušeni komercialni, tehnični, organizacijski 
in drugi kadri. Slovenska filmska podjetja, kot je pokazalo dosedanje poslova- 
nje, teh pogojev niso imela v dovoljni meri. Ugotovljeno je, da so bili številni 
posli, ki sta jih s tujimi producenti sklepala Filmservis in Triglav-film (pred- 
vsem pa Filmservis), slabi. Sredstva, ki so jih vlagala podjetja v te posle, se 
niso vračala, kot bi se po pričakovanjih morala, kar je postopoma privedlo obe 
podjetji Filmservis in Triglav-film v izredno težko finančno stanje. 

b) Materialni položaj filmskih podjetij 
1. 2e leta 1963 sta podjetji Filmservis in Triglav-film zašli v težko finančno 

stanje, ki je nastalo zaradi neplačanih terjatev do zuunanjih partnerjev. 
Zaradi slabega poslovanja in visokih neplačanih terjatev sta obe podjetji 

izkazali izgubo po ZR za leto 1962: 
— Filmservis v znesku  322 mio din 
— Triglav-film v znesku 18 mio din 
Obe podjetji sta prejeli sanacijske kredite. Nad poslovanjem Filmservisa 

pa je bila v letu 1963 uvedena prisilna uprava, ki je trajala do konca leta 1963. 
Podjetju Triglav-film je dal sanacijska sredstva republiški sklad skupnih 

rezerv z garancijo sklada SR Slovenije za pospeševanje filmske proizvodnje. 
Podjetje Filmservis pa je prejelo sredstva za kritje izgube iz sredstev skup- 

nih rezerv republike in skupščine občine Ljubljana-Center (udeležba 50 : 50). 
Podatki zaključnih računov za leto 1964 in 1965 kažejo naslednje stanje: 

— v mio din 

Filmservis Triglav-film Viba-film 

1964 1965 1964 . 1965 1964 19f 

a) celotni dohodek  429,9 400,1 606,4 237,4 273,3 497,9 
b) porabljena sredstva . . . 170,5 155,1 256,6 116,4 149,9 243,4 
c) neto dohodek  259,4 245,0 349,8 121,0 123,4 254,6 
č) osebni dohodek  242,8 224,4 269,5 74,1 .120,4 202,1 
d) skladi podjetja  17,8. 0,8 9,8 3,8 9,2 12,9 
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2e iz teh podatkov se vidi, da se stanje podjetij ne izboljšuje, pač pa slabša. 
Podjetja sicer formalno ne izkazujejo izgube, toda splošno je znano, da se 
v nekaterih bilančnih postavkah krije velika izguba, ker štejeta podjetji (Film- 
servis in Triglav-film) kot svojo aktivo polno vrednost proizvedenih filmov. 
Ta vrednost pa je glede na slabo kvaliteto sklenjenih poslov s tujimi produ- 
centi bistveno nižja. Težko je oceniti dokončno pravo vrednost teh terjatev in 
filmov, ker še vedno obstoja nekaj možnosti za prodajo teh filmov in za priliv 
denarja, četudi so le-te iz leta v leto manjše (zaradi zastaranja in slabih filmov). 
Banke in sama podjetja pa ocenjujejo, da je v,teh dvomljivih postavkah prikrito: 

— pri Filmservisu med 600 in 700 milijoni in 
— pri Triglav-filmu blizu 300 milijonov izgube. 
3. Pri kreditni banki Ljubljana in pri Jugo-banki podružnici v Ljubljani 

koristijo podjetja velike kredite, ki izkazujejo z 31. 12. 1965 naslednje stanje: 

— v mio N din 

— stanje kreditov  
od tega znašajo: 

— zapadli in neodplačani krediti 
— tožbeni zahtevki  

FUmservis Triglav-film Vi ba-lilm 

1284 1230 251 

1055 559 — 
1047 303 — 

Ker podjetji zaradi lastnega slabega finančnega stanja kreditov ne moreta 
vračati, skušajo banke svoje terjatve uveljavljati s tožbami. Ti tožbeni postopki 
pa tečejo izredno počasi. Prav ta počasnost v razreševanju odnosov med banko 
in Filmservisom in Triglav-filmom pa umetno podaljšuje obstoj obeh podjetij, 
ki zaradi opisanega stanja nista sposobni nadaljevati s poslovanjem. Trenutno 
stanje v obeh podjetjih je naslednje: 

Filmservis zaposluje 130 delavcev in dela na uslužnostnih poslih za ne- 
katere nemške in italijanske producente. 

Triglav-film zaposluje 29 delavcev, ki v sedanji situaciji ne delajo ničesar 
in živijo le na račun skromnih dohodkov, ki še pritekajo iz prejšnjih poslov. 

Ker imata obe podjetji blokiran žiro račun pri banki, je njuno delovanje 
možno le s finančno nerednim poslovanjem, ki ga spremljajo finančni prekrški. 

III. Poskus sanacije in integracije filmskih podjetij 

Prvi poskus sanacije je bil izvršen leta 1963, ko so skladi skupnih rezerv 
pokrili izgubo Filmservisa v višini 322 milijonov in Triglav-filma v znesku 
180 milijonov din. Razvoj v naslednjih letih pa je pokazal, da ti sanaciji nista 
uspeli. Intenzivne razprave o ureditvi vprašanja filmske industrije v naši 
republiki pa so zopet oživele v letu 1965. Rezultat teh razprav je bilo skupno 
spoznanje vseh prizadetih, da je potrebno združiti vse kapacitete filmske indu- 
strije v eni delovni organizaciji, ki naj bi pričela s poslovanjem na novi in 
solidnejši osnovi. 

Pogledi na koncept dela nove filmske organizacije pa niso povsem enotni. 
Eni zagovarjajo stališče, da je treba filmsko proizvodnjo organizirati po 

načelu vključevanja na mednarodnem tržišču in po načelu poslovnosti, ki naj 
48 
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se uveljavi v večji meri tudi pri proizvodnji domačega filma. Ob tem poudarjajo 
potrebe glede polnega izkoriščanja kapacitet tako tehnične baze, kot tudi drugih 
možnosti. Zlasti verujejo v možnosti izvoza filmskih uslug, ki da je pogojen 
z idealnimi naravnimi pogoji za filmsko delo v naši republiki in je za tuje 
producente privlačen tudi zaradi relativno cenenih uslug. Obenem trdijo, da 
samo s proizvodnjo domačega filma vseh kapacitet, ki so za normalno delo 
nujno potrebne, ne bi bilo mogoče izkoristiti. Proizvodnja slovenskega filma 
v glavnem doslej ni bila rentabilna in jo je zato morala v pretežni meri družba 
subvencionirati. Sklad SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in za pred- 
vajanje filmov, iz katerega se dajejo subvencije za proizvodnjo domačega filma, 
pa lahko omogoči glede na obseg sredstev tega sklada le proizvodnjo treh do 
štirih celovečernih in okoli 15 kratkometražnih filmov letno, kar pa je glede 
na obstoječe kapacitete premalo. Že iz teh razlogov je potrebna orientacija na 
izvoz filmskih uslug. Prav tako menijo, da vključevanje v mednarodno tržišče 
ni pozitivno le s stališča rentabilnega poslovanja in priliva tujih plačilnih sred- 
stev, pač pa tudi z vidika močnejših vplivov mednarodnega trga na domačo 
filmsko proizvodnjo, ki se v zaprtem relativno ozkem domačem trgu kvalitetno 
ne bi mogla razvijati. Tako omejevanje filmske proizvodnje pa bi v skrajni 
konsekvenci imelo za posledico stagnacijo in nazadovanje te proizvodnje. Iz 
podatkov, ki jih navajata Filmservis in Triglav-film, je vidno, da sta v letu 1964 
in 1965 ustvarila kljub opisani situaciji naslednji devizni priliv: 

Triglav-film Filmservis 

130 000 US$ 400 000 US $ 
200 000 US $ 160 000 US $ 

Skupaj . . . 330 000 US $ 560 000 US $ 

Drugo stališče, ki se v teh razpravah kaže, je v tem, da naj bo osnova 
filmske dejavnosti v novi in enotni organizaciji predvsem (ali vsaj prva leta) 
proizvodnja domačega slovenskega filma. 

Zagovorniki tega stališča se sicer zavedajo, da sama proizvodnja domačega 
filma ne more angažirati vseh kapacitet tehničnega kadra in tehnične baze, 
zato pa bi se naj nepokriti del stroškov kril z družbenimi sredstvi. Ta del stro- 
škov bi znašal letno, po oceni zagovornikov tega koncepta, okoli 170 milijonov 
din. Menijo tudi, da se ti stroški ne bi mogli kriti iz sredstev republiškega 
sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, ker bi v tem pri- 
meru primanjkovalo sredstev za financiranje proizvodnje domačega filma. 
Zato zagovorniki tega koncepta ne govore toliko o novem podjetju za proizvod- 
njo filmov, niti ne o filmski industriji, temveč o filmskem centru, ki bi zato 
najbrž bil podoben po svoji organizacijski obliki zavodu s samostojnim financi- 
ranjem, katerega deficite pa bi (vsaj prva leta) morala subvencionirati družba. 

Ne glede na to, kakšen bi bil delokrog eventualnega enotnega filmskega 
podjetja, pa je nedvomno res, da bi v cilju čimboljšega izkoriščanja tehnične 
baze bilo nujno ustvariti takšne pogoje, da bi bilo mogoče v čimvečji meri 
obstoječo tehniko uporabiti tudi za pokrivanje potreb RTV, kar bo sicer ta 
skušala nabaviti lastno opremo v obsegu, ki presega stvarne potrebe. 

Drugi poskus sanacije filmskih podjetij je bil izvršen v februarju letos 
na pobudo občinske skupščine Ljubljana-Center. Samoupravni organi vseh treh 

V letu 1964 
V letu 1965 
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podjetij so predložili predlog o združitvi v eno podjetje, pod pogojem, da se 
zagotovijo združenemu podjetju sredstva za kritje starih obveznosti in za redno 
poslovanje novega podjetja. 

Podjetje Viba-film pa je naknadno predložilo ločen predlog, v katerem je 
postavilo osnovne pogoje za integracijo, ki so: 

— predhodna združitev Filmservisa in Triglav-filma ter sanacija njunih 
starih obveznosti. Po sanaciji pa bi se z združenim podjetjem integriralo tudi 
podjetje Viba-film; in 

— zahteva, da se razpoložljive kapacitete združenega podjetja dajo prven- 
stveno na razpolago za proizvodnjo domačega filma. 

Ta poskus sanacije pa je ostal še vedno odprto vprašanje, ker ni nikogar, 
ki bi bil pripravljen dati za sanacijo potrebna sredstva. Stališče bank do kre- 
ditiranja teh podjetij je zaradi dosedanjih izkušenj izredno previdno. Načelno 
banke kreditiranja filmske proizvodnje sicer ne odklanjajo, in so jo po iz- 
vršitvi splošne sanacije razmer pripravljene kreditirati, vendar le po posamez- 
nih poslih, za katere se prepričajo, da so dovolj solidno pripravljeni. 

Iz opisanega stanja izhaja: 
1. da niti Filmservis niti Triglav-film brez sanacjskega kredita in dodat- 

nih kreditov ne moreta več poslovati; 
2. da poslovne banke brez predhodne sanacije obeh podjetij niso več 

pripravljene kreditirati; in 
3. da morata v takih pogojih obe podjetji preiti v likvidacijo. 

IV. 

Popolnoma drugačna od problematike, ki tare filmski podjetji Filmservis 
in Triglav-film v zvezi z njihovimi poslovnimi neuspehi pri izvozu svojih uslug, 
je problematika pri proizvodnj domačega filma, s katero se sedaj bavi izključno 
Viba-film. 

1. Najznačilnejša okolnost, ki je pomembna za tovrstno proizvodnjo' in, ki 
ji daje tudi svojevrsten pečat, je odsotnost ekonomskih motivov in spodbud in 
močan administrativen vpliv zunanjih činiteljev, ki se manifestirajo v tej ali 
oni obliki v mnogih bistvenih točkah proizvodnega procesa. 

Viba-film je po svojem statusu gospodarska organizacija, ki o svoji pro- 
izvodnji ne odloča samostojno, z vidika lastnih interesov. Vpliv zunanjih čini- 
teljev se začne že pri določitvi scenarija, s katerim podjetje želi konkurirati 
pri delitvi sredstev sklada za pospeševanje filmske proizvodnje. Tak scenarij 
mora potrditi filmski svet, ki je družbeni organ podjetja in ga po zakonu 
o »varstvu domačega film in o organih družbene samouprave na področju 
domačega filma« iz leta 1962 imenuje sekretar za prosveto in kulturo. 

Ko je scenarij potrjen od filmskega sveta, ga šele obravnava sklad za po- 
speševanje filmske proizvodnje. Ta končno izbere scenarij po svoji presoji in 
odobri sredstva za njegovo realizacijo. Ko pristopi podjetje k realizaciji od 
zunanjih faktorjev dvakrat odobrenega scenarija, se zopet vmeša filmski svet 
s tem, da — glasom statuta podjetja Viba-film — da soglasje k izboru režiserja. 

Tretji zunanji činitelj, ki odločujoče vpliva na samo proizvodnjo, nastopa 
ob prodaji kinematografskih vstopnic. Cene tem vstopnicam namreč določajo 
občinske skupščine. Tako določene cene so nekajkrat nižje kot drugod po svetu. 

Konkretno o proizvodnji in njeni realizaciji torej odločajo faktorji izven 
podjetja, ki v končni konsekvenci materialno niso niti zainteresirani, niti od-r 

48» 
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govorni za končni finančni uspeh. V takih pogojih nastane vprašanje ali je ta 
sistem tak, da more do maksimalne mere usposobiti vse proizvajalne možnosti 
podjetja. 

Podjetje in sklad že vnaprej računata, da bo prodaja po opisanem postopku 
proizvedenega filma pokrila le 20 do največ 30 % proizvodnih stroškov, od tega 
bo le do 15 % pokrila prodaja na domačem trgu, 10 do 15 % Pa na tujih tržiščih. 
Tako nizka udeležba dohodkov od prodaje v celotnem dohodku pa je očitno 
prešibek motiv za spodbudo vseh faktorjev pri proizvodnji, četudi obstojajo 
še nekatere druge oblike stimulacije, za katere pa je težko reči, da so dovolj 
močne (nagrade, prodaja vstopnic preko kritja stroškov distributerja ipd.). 

V taki situaciji je trg domala izključen kot arbiter proizvodnje. 
Sklad, katerega vloga naj bi bila podpiranje proizvodnje domačega filma, 

pa dobiva elemente dejanskega producenta — financerja, ki pa ne nosi noben 
nega materialnega rizika in tudi ne odgovornosti. Podjetje pa, ki domače filme 
proizvaja, pa se zato spreminja iz odgovornega producenta v podjetje za usluge 
skladu. 

Vsi ti vplivi se v skrajni konsekvenci nujno odražajo tudi v kvaliteti izdel- 
kov v proizvedenem filmu, v njegovi komercialni vrednosti pa tudi v njegovi 
družbeni pomembnosti, ki je prav gotovo problematična, če število obiskovalcev 
ne doseže določenega minimuma. 

Vsiljuje se prepričanje, da je tak položaj gospodarske organizacije, kakor 
ga opredeljuje dejstvo hromečega vpliva zunanjih činiteljev, postal anahronizem. 
V zvezi s tem zaslužijo temeljito proučitev predvsem naslednja dejstva: 

a) vloga filmskega sveta podjetja, kot družbenega organa. Njegova vloga 
je v bistvu izrazito cenzurna (kakor koli bi jo tudi drugače imenovali). Zdi se, 
da je njegov delokrog tako širok in njegova moč poseganja v proizvodnjo tako 
intenzivna, da s svojimi odločitvami posega v pravice delavske samouprave; 

b) delitev sredstev iz sklada za pospeševanje filmske proizvodnje. Ude- 
ležba sredstev sklada v pokrivanju stroškov proizvodnje je tako velika, da so 
dohodki od prodaje in s tem tudi njihov pomen za prosperiteto proizvodnega 
podjetja minimalni. Iz tega se lahko zaključuje, da še ni najden tisti pravilni 
odnos med »komercialnostjo« in »družbeno pomembnostjo« filma, ki bi bil 
optimalen za razvoj slovenske filmske proizvodnje; 

c) z gornjim v zvezi pa se postavlja vprašanje proučitve umestnosti vzdrže- 
vanja takih cen filmskih vstopnic, ki so daleč izpod ekonomske vrednosti. Pri- 
bliževanje cen njihovi ekonomski vrednosti bi takoj spremenilo odnos med do- 
tacijo proizvodnje filma in dohodki od prodaje. S tem pa bi se avtomatično 
povečal ekonomski interes filmskih proizvajalcev do reagiranja trga, in do 
njegove širine; 

č) ne brez pomena v sklopu problemov proizvodnje domačega filma iin 
filmske proizvodnje sploh pa je tudi položaj distribucijskega podjetja. Odnosi 
med proizvodnjo in distribucijo pa bi postali še pomembnejši v trenutku ko bi 
uvoz tujih filmov bil kakor koli povezan z uspehom v izvozu, bodisi filmskih 
uslug doma proizvedenih filmov. S tem v zvezi bi kazalo temeljito proučiti 
smotrnost eventualne organizacijske povezave proizvodnje in distribucije filmov. 

2. Druga značilnost proizvodnje domačega —• slovenskega filma je to, da 
je — po dosedanjih izkušnjah — to proizvodnja skoraj izključno za ozek slo- 
venski trg. To dejstvo ima svoje vzroke tako v tipični slovenski tematiki, ki 
jo slovenski filmi večinoma obravnavajo, kakor tudi — po zatrjevanju filmskih 
delavcev — v zavestnem zaviranju predvajanja slovenskih filmov v drugih 
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republikah; morda pa so pri tem še drugi vzroki (kvaliteta, družbena aktual- 
nost). Nekaj pa je pri tem neizpodbitno dejstvo: zaprtost in ožina trga je prav 
gotovo vzrok, da je proizvodnja domačega filma za družbo izredno draga. 

3. Organizacija, to je struktura delovne skupnosti in sestava organov delav- 
ske samouprave, je pri Viba-filmu svojevrstna. Člani delovne skupnosti so 
dvojni: stalno zaposleni, ki tvorijo upravo (v letu 1965 jih je bilo 10) in člani 
za nedoločen čas, to so svobodni filmski delavci (scenaristi, režiserji, snemalci, 
maskerji, frizerji itd.). Slednji imajo, četudi niso stalni člani, in se njih osebni 
dohodki štejejo kot materialni stroški, in niso torej s svojimi prejemki udeleženi 
pri delitvi dohodka podjetja, enake pravice pri samoupravljanju kot stalni člani 
kolektiva. Ker so daleč številnejši od stalnih članov, imajo v organih samouprave 
veliko večino. 

Proučitev odnosov in posledic, ki jih taka organizacija pogojuje, presega 
namen te informacije. Kljub temu pa se vsiljujejo nekateri dvomi, ki bi se v 
glavnem mogli strniti v naslednjih nekaj vprašanjih: 

a) Ali obstoječa struktura delovne skupnosti in osvojen sistem samouprave 
pri vsakokratnem pristopu k ustvaritvi novega filma pogojuje in terja objek- 
tivno najboljši izbor filmskih delavcev, ali pa omogoča omejitev tega izbora 
na relativno ozek krog filmskih delavcev, ki so nestalni člani delovne skupnosti? 

b) Ali je v interesu kolektiva s tako strukturo neprestano iskanje in pri- 
tegovanje novih — mladih kadrov in njih izobraževanje, ali pa omogoča zar 

piranje vase? 
c) Ali taka struktura kolektiva in sistem samoupravljanja omogoča pospe- 

ševanje, ali zaviranje delitve dohodka po delu in uspehih pri ustvarjanju 
dohodka? 

V. Zaključek 

Iz celotnega gradiva in razprav, ki so bile v zadnjem času v zvezi s sana- 
cijo in integracijo slovenskih filmskih podjetij, je možno povzeti naslednje 
ugotovitve: 

1. Zaradi slabega poslovanja in prezadolženosti podjetij Filmservis in Tri- 
glav-film sta Kreditna banka Ljubljana in Jugobanka prenehali s kreditira- 
njem nadaljnjega poslovanja teh podjetij in sta pristopili k sodni izterjavi 
danih kreditov. To dejstvo je zaradi plačilne nesposobnosti povzročilo absolutno 
nelikvidnost, v bližnji prihodnosti pa bo zahtevalo celo neizogiben postopek za 
uvedbo prisilne likvidacije obeh podjetij. 

Da se prepreči nadaljnje usihanje družbenih sredstev oziroma povečevanje 
izgub, bi bilo smotrno, da se delovna kolektiva Filmservisa in Triglav-filma 
sama odločita za čimprejšnje prenehanje poslovanja obeh podjetij. 

Občinski skupščini Ljubljana-Center in Ljubljana-Bežigrad se priporoča, 
da obravnavata nevzdržno stanje prizadetih podjetij in da ustrezno ukrepata. 

2. Podjetje Viba-film, kot trenutno edino podjetje, ki mu je bila omogočena 
proizvodnja slovenskega filma, je bilo v zadnjih letih v glavnem tudi edini ko- 
ristnik sredstev sklada za pospeševanje filmske proizvodnje in je v pretežni 
meri krilo stroške svoje proizvodnje s subvencijami iz družbenih sredstev. 
Iz tega naslova je imelo podjetje finančne pogoje poslovanja zagotovljene. 

3. Vsi organi, ki so sodelovali v razpravi in predstavniki filmskih podjetij 
sami so bili mnenja, da so v Sloveniji podani izredni naravni in drugi pogoji, 
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ki jih je možno izkoristiti za proizvodnjo domačega filma in za izvoz filmskih 
uslug. 

Dosedanje izkušnje pa kažejo, da pa so za takšno proizvodnjo v sedanji 
situaciji dani trenutno pogoji največ za obstoj enega podjetja, ki bi združevalo 
dejavnost obeh likvidiranih podjetij in dejavnost podjetja Viba-film. 

V ta namen bi si moralo tako formirano podjetje zagotoviti potrebna sred- 
stva za odkup tehnične baze, ki jo sedaj uporablja podjetje Filmservis in nujno 
potrebna obratna sredstva za redno poslovanje. Zato bi bilo po mnenju komi- 
sije umestno, da republiški sklad za pospeševanje filmske proizvodnje in sklad 
.skupnih rezerv, skupno s kreditno banko Ljubljana proučijo možnosti za za- 
gotovitev finančnih pogojev za nadaljnjo filmsko proizvodnjo. Filmsko podjetje 
pa naj uskladi svojo dejavnosti z možnostmi, ki jih zagotavljajo sredstva, ki 
bodo na razpolago (kadri, tehnična in finančna sredstva). 

4. Nakazuje se potreba, da se proučijo veljavni predpisi, ki urejajo področje 
filmske proizvodnje glede eventualne odprave tistih določil, ki preprečujejo, da 
se v tej proizvodnji ekonomski principi v zadostni meri ne uveljavljajo. 

5. Potrebno je tudi proučiti smotrnost sedanjih cen kinematograskim vstop- 
nicam, ki še zdaleč ne ustrezajo svoji ekonomski vrednosti, kar povečuje zahtevo 
po družbenem subvencioniranju proizvodnje domačih filmov. Prenizke cene 
tem vstopnicam pa obenem zavirajo normalno kinofikacijo. 

POROČILO 
o obravnavanju kinematografije v Sloveniji 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na 
dveh sejah — 26. januarja in 6. februarja ter se v posebni delovni skupini — 
razpravljal o problemih kinematografije v Sloveniji. Pri tem je upošteval pred- 
vsem ugotovitve skupščinske komisije za družbeni nadzor, ki je lani analizirala 
razmere in probleme v filmski proizvodnji. Poslušal je tudi poročila o trenutnem 
stanju na področju proizvodnje, distribucije in predvajanja filmov, ki so jih 
podali predstavniki teh delovnih organizacij in sklada SRS za pospeševanje 
proizvodnje in predvajanja filmov. 

I 

Informacija in sklepi komisije za družbeni nadzor dovolj pregledno raz- 
krivajo razmere v slovenski filmski proizvodnji ter dajejo konstruktivne pred- 
loge za delno sanacijo neurejenih razmer. Gospodarska reforma je zaostrila 
gospodarjenje v filmski proizvodnji, ker je zavrla avtomatično pokrivanje izgub 
zavoljo nerentabilnega gospodarjenja. Naša filmska proizvodnja po obsegu že 
nekaj let stagnira; nedvomno jo ovira razcepljenost in neurejenost, predvsem 
preskromna ekonomska in programska povezava z distribucijskimi podjetji in 
celotno kinematografsko mrežo. Očitno je tudi, da ni dovolj spodbud za ustvar- 
janje, prodajo ali predvajanje dobrih domačih umetniških filmov, pa tudi krat- 
kih in poučnih filmov. 

Razmere v slovenski filmski proizvodnji so še vedno podobne opisanim 
v informaciji junija 1966 ali pa se razvijajo tako, kot je pričakovala komisija 
za družbeno nadzorstvo. Podjetje Filmservis je zaradi prezadolženosti v stečaju 
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in njegova sredstva so naprodaj. Triglav-film je zavoljo nelikvidnosti prenehal 
z vsakršnim snemanjem. Podjetje Viba-film pa je izpolnilo svoj proizvodni 
načrt in zaprosilo rezervni sklad SRS za posojilo, da bi odkupilo iz osnovnih 
sredstev Filmservisa del tehnične baze, brez katere bi samostojna (slovenska) 
filmska proizvodnja bila docela ogrožena. Odbor šteje za primerno, da se v 
Sloveniji tehnična baza za proizvodnjo filmov ohrani in je zato potrebno najti 
ustrezno rešitev. 

S tem pa sanacija filmske proizvodnje še ne bo izvršena. Zagotoviti bo 
potrebno smotrno izkoriščanje tehnične baze ter sposobnosti in zmogljivosti 
filmskih delavcev — tako z razvojem domače filmske proizvodnje, kakor tudi 
s koprodukcijami ali uslugami tujim naročnikom, seveda po načelih uspešnega 
gospodarskega poslovanja. Nedvomno bo tudi naprej potrebna družbena pomoč 
filmski proizvodnji, ki naj jo uresničuje republiški sklad za pospeševanje do- 
mače proizvodnj_e filmov, vendar le v okviru, ki ustrezajo našim možnostim in 
napredku kinematografije. Odbor soglaša s komisijo za družbeno nadzorstvo, 
da bo domačo filmsko proizvodnjo potrebno tudi v bodoče subvencionirati, 
vendar ne avtomatično in ne vsako. Filmska podjetja se zavzemajo, da bi se 
stekal prispevek od vstopnine pri domačih filmih neposredno filmskim pro- 
izvajalcem, s čimer naj bi le-ti imeli večjo in neposrednejšo materialno spod- 
budo za ustvarjanje domačih filmov. 

Odbor je prepričan, da bi za uresničenje teh smotrov bilo potrebno tudi 
spremeniti ali sprejeti nekatere predpise, predvsem za področje kreditiranja in 
gospodarjenja. Tako bi kazalo omogočiti proizvajalcem filmov najemanje kre- 
ditov pod ugodnejšimi pogoji, predvsem za dobo treh namesto sedanjih dveh 
let. Potrebna so zakonska določila o pravnem statusu in ekonomskem poslova- 
nju samostojnih skupin za snemanje filmov (to načelo ni dovolj poudarjeno 
v zveznih tezah). S predpisi je potrebno omogočiti ekonomsko stimulacijo pro- 
izvodnje in predvajanja domačih filmov, predvsem pa še vzgojno in poučno 
primernih filmov za mladino. Filmski delavci in organizacije se zavzemajo, da 
bi pri oblikovanju novih zveznih predpisov upoštevali načela in težnje za raz- 
voj kinematografije v posameznih republikah; zato bi nekatere zvezne pristoj- 
nosti bilo potrebno odpraviti. 

II 

Podatki pričajo, da se kinofikacija v Sloveniji ne razvija tako, kot je upal 
in priporočil Prosvetno-kulturni zbor na svoji seji 10. junija 1964, ko je podrob- 
neje pretresal kinematografijo na Slovenskem. Število kinematografov se je v 
dveh letih zmanjšalo za 3 % od 263 (1964) na 255 (1966), obisk filmskih pred- 
stav, ki je leta 1964 znašal 15,6 milijona obiskovalcev, se je naslednje leto zmanj- 
šal na 14,9 milijona (v enem letu za 4,5%) in po informacijah še naprej na- 
zaduje. Zato je potrebno proučiti vzroke; koristna bi bila raziskava, ki bi 
problem vsestransko osvetlila ter bila filmskemu skladu in organizacijam v oporo 
pri določanju njihove politike in ukrepov. 

Odbor sodi, da sta med pomembnimi vprašanji stanje in ureditev kine- 
matografov. Po ureditvi dvoran in prostorov ob njih, po organizaciji obiskov 
in obveščanja prebivalstva, po tehniki predvajanja, po prilagojenosti avditiv- 
nega programa (v jezikovnem in tehničnem pogledu) in drugim zahtevam obisko- 
valcev lahko samo deloma ustrežejo. Marsikje ta ambient zadržuje gledalce, 
da ne obiskujejo pogosteje filmskih predstav. 
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Potrebni bi bili resni napori za izboljšanje teh razmer, ki pa terjajo tudi 
ustrezne ekonomske vire. Sedanje cene vstopnic, od katerih gredo še dajatve 
občinam, ne omogočajo kinematografski mreži, da bi se modernizirala. 

Kinematografi imajo različen status: so ali komunalna podjetja ali pa de- 
lujejo v okviru kulturno-prosvetnih organizacij. V obeh primerih je skrb zanje 
skromna in njihova ekonomska moč plahni, ker stroški vzdrževanja, izposojnin 
in drugi izdatki rastejo, dohodki pa kljub povprečno 20-odstotnemu povečanju 
vstopnine v zadnjem času ustrezno ne naraščajo. Ekonomsko je po načelih raz- 
širjene reprodukcije sposobnih živeti le kakšnih 20 podjetij (od 255), komaj 
četrtina pa se samo primerno vzdržuje (kinematografi, ki imajo dnevno naj- 
manj dve predstavi). 

V najslabšem položaju so kinematografi, ki nimajo velikega obiska (zato 
tudi ne dohodka), ki pa — zlasti na podeželju — opravljajo pomembno pro- 
svetno vlogo. Očitno je tudi pomanjkanje potujočih kinematografov, ki bi mogli 
film približati še mnogo širšemu krogu publike. 

Zato bi bila predvsem koristna večja zainteresiranost občinskih skupščin, 
ki očitno ne skrbijo za to dejavnost primerno njenemu pomenu in vlogi. To 
je spoznal tudi upravni odbor republiškega filmskega sklada, ki je pri kine- 
matografskih podjetjih in občinah le s težavo našel nekaj interesentov za skupno 
investiranje pri opremljanju dvoran. 

Poglavitni pobudnik, ki lahko poveča ali zmanjša zanimanje obiskovalcev, 
je filmski repertoar. Nedvomno bistveno vpliva, kakšna publika in v kolikšnem 
številu obiskuje predvajanje filmov. Nekatere ocene kažejo, da se zmanjšuje 
obisk prav določenega dela publike, ker je njeno zanimanej za filme različno. 
Kinematografska podjetja vedo, da je najzanesljivejši obiskovalec predstav 
mlajša publika. Ni mogoče zanesljivo sklepati, koliko na ta odnos vpliva tele- 
vizijski film ali televizijski program v celoti, ker se neprestano veča število 
stalnih gledalcev večernega TV programa, ki ima širše možnosti zadovoljiti 
različne interese gledalcev. Filmi so le del televizijskega programa, ki po oceni 
RTV Ljubljana nimajo tako pomembnega mesta kot v programih televizije 
drugih dežel. V takšnih okoliščinah, ki obeležujejo razvoj naše televizije kot 
zelo pomembnega medija za obveščanje, izobraževanje, vzgojo in razvedrilo, je 
potrebno zagotoviti enakopravno sodelovanje televizije in kinematografije tako 
pri oblikovanju filmskega programa (predvsem v razmerjih zvrsti, domače in 
tuje produkcije), kakor pri proizvodnji filmov. Izboljšanje filmskega repertoarja 
je mogoče zagotoviti z boljša izbiro filmov, ki so pogosto dražji, in z organi- 
ziranjem obiska publike. 

Predstavniki kinematografskih podjetij opozarjajo, da so dajatve naših 
podjetij večje kakor v drugih republikah. To ponovno kaže, da bi občine morale 
proučiti svojo politiko in zahteve do teh podjetij, sprememba zveznih in repu- 
bliških predpisov pa naj bi podjetja za predvajanje filmov odvezala davka na 
promet. Takšna nova struktura delitve dohodka kinematografov pa je lahko 
opravičljiva le z namensko usmeritvijo sredstev za modernizacijo objektov in 
tehnike ter za izboljšanje programa. 

III 

Pri prometu filmov (uvoza tujih, odkupu domačih in posredovanju filmov 
kinematografski mreži) ugotavljamo napredek: leta 1965 so v Jugoslavijo uvo~ 
žili 180, leta 1966 230 filmov, od slednjih Vesna film 37. Ocene kažejo, da je 
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izbor filmov celo primernejši kot v večini evropskih držav. Kljub temu ne 
moremo biti zadovoljni z izborom filmov, predvsem ne s filmi na 16 mm traku. 

Izkušnje dosedanjega uvoza pričajo, da uvoza — pri katerem uvozna pod- 
jetja enotno nastopajo na svetovnem trgu — ne kaže spreminjati (ne po načinu, 
ne po številu uvoznikov), ker to spravlja v nevarnost nivo ugodnih odkupnih 
cen filmov iz nekaterih dežel. 

Odbor je mnenja, da za odobritev predvajanja filmov ni več potrebna 
zvezna komisija. Nedvomno je vprašanje izbora filmov zadeva posebnega druž- 
benega pomena, pri kateri je treba republikam prepustiti, da same določajo 
kriterije za izbor filmov in tudi preverjajo spoštovanje teh kriterijev. Tako bodo 
lažje uresničevale smotre kinematografije ali kinofikacije in osnovale ustrezne 
organe, ki bodo strokovno usposobljeni in družbeno odgovorni za to nalogo. 

Odbor soglaša z mnenjem strokovnih organov, da je v Sloveniji slabo 
razvita proizvodnja in uporaba ozkega filma. Z ustreznimi projektorji je 
opremljena komaj tretjina šol, čeprav takšne projektorje proizvajajo v Kranju 
(v SR BiH je opremljenih s projektorji 55 % šol). Poleg tega pa projektorje, 
ki jih imajo, šole zelo slabo izkoriščajo: na vsak projektor prideta povprečno 
letno le 2 projekciji celovečernih in 9 projekcij kratkih filmov. Mnogo več po- 
zornosti in sredstev bi morali nameniti šolskemu filmu in usposabljanju šol 
za sprejemanje sodobnih učnih pripomočkov. 

IV 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na 
osnovi vseh posredovanih informacij in podatkov ugotovil, da razmere v slo- 
venski kinematografiji niso zadovoljive, čeprav je bilo ali pa še bo izkoriščenih 
precej družbenih sredstev za njen razvoj in pokrivanje izgub. Družbena skrb 
mora zajemati vsa področja T proizvodnjo in promet filmov, repertoarno po- 
litiko in zagotavljanje ustreznih pogojev za predvajanje filmov, za izobraževalni, 
vzgojni in zabavni film, za celovečerne in kratke filme, za predvajanje na 
normalnih in ozkotračnih projektorjih ter za razne tehnike. 

S predpisi je mogoče urediti nekatere pogoje, na primer boljše kreditira- 
nje filmske proizvodnje ali boljšo delitev dohodka od kinematografske vstop- 
nine, način odobravanja predvajanja filmov ali podobno. Zato odbor tudi pri- 
poroča čimprejšnjo ureditev teh odnosov in pogojev. 

Vendar je izhodišče za napredek kinofikacije v racionalnejši in boljši pro- 
izvodnji domačih filmov, v smotrnem in gospodarnem izkoriščanju tehnične 
baze ter resnejših naporih celotne družbe za napredek kinofikacije. V tem po- 
gledu so potrebne spremembe v odnosu občin do podjetij za predvajanje fil- 
mov, potreben je hitrejši razvoj samoupravljanja z odgovornostjo do družbenih 
interesov na tem področju, potrebna je postopna ureditev tehnične baze na 
vseh nivojih produkcije in reprodukcije ter gospodarjenje po načelih reforme. 

Odbor soglaša, da sedanje cene vstopnic ne zagotavljajo primernega do- 
hodka za izboljšanje razmer večine kinematografskih podjetij, ki ga ob zasta- 
relih in neurejenih sredstvih ni pričakovati samo z zvišanjem vstopnin. V 
takšnih pogojih so družbene dotacije za to kulturno področje upravičene. 

Republiški sklad za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov naj 
zato nagrajuje predvsem kakovostne dosežke in podpira kinematografijo v 
naprednih prizadevanjih. Večjo pozornost naj posveti vsem vrstam šolskega 
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filma. Tudi prosvetno-pedagoška služba naj bi poskrbela, da bo šolski film 
postal enakovreden medij med učnimi pripomočki. 

Televizija naj bo enakopraven partner v proizvodnji in predvajanju fil- 
mov. Prav tako je potrebno tudi kooperacija med sektorji kakor tudi integra- 
cija podjetij, da bi združili zbrana sredstva za postopno in sistematično napre- 
dovanje kinofikacije. 

S temi stališči se odbor opredeljuje tudi do tez za zvezne predpise s pod- 
ročja filma. Odbor sodi, da je to področje tako z gospodarskega kot kulturnega 
vidika zelo zapleteno in da s to razpravo ne bi smeli prekiniti obravnavanja 
in reševanja problemov filmskega ustvarjanja in reprodukcijskih oblik. 

Za poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora je začasni odbor do- 
ločil predsednika začasnega odbora dr. Avguština Laha. 

Št.: 65-24/67 
Ljubljana, 9. 2. 1967 

PREDLOG SKLEPOV 
v zvezi s problematiko telesne vzgoje na vzgojno-izobraževalnih zavodih 

v SR Sloveniji 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne1 2. februarja 
1967 obravnaval problematiko telesne vzgoje na vzgojno izobraževalnih zavodih 
v SR Sloveniji. Pri tem je zbor ugotovil : 

Predloženo gradivo o problemih telesne vzgoje na vzgojno-izobraževalnih 
zavodih v SR Sloveniji potrjuje stališče Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, izraženo v njenem priporočilu leta 1964, da si šolska telesna vzgoja 
še vedno ni pridobila pri odgovornih dejavnikih ustreznega mesta in vloge. 
Prizadevanja in ukrepi, da bi telesna vzgoja na šolah uspešneje reševala na- 
loge, ki jih terja naš družbeni razvoj, so bili priporočilu Prosvetno-kulturnega 
zbora o nadaljnjem razvoju telesne kulture premalo smotrni in učinkoviti. 

2e v okviru dosedanjih materialnih in kadrovskih pogojev bi bili lahko 
rezultati telesne vzgoje na šolah boljši, če bi odgovorni dejavniki v šolstvu 
reševali to problematiko z enako zavzetostjo, kot rešujejo vprašanja drugih 
področij šolske dejavnosti. Neosveščenost ter neprimerno vrednotenje šolske 
telesne vzgoje pri oblikovanju celovite osebnosti doraščajoče mladine sta po- 
gosto vzrok, da se šolska telesna vzgoja še vedno šteje kot učni predmet ne 
pa kot učno-vzgojno področje, za katero so dolžni skrbeti vsi organi upravlja- 
nja na šolah, predvsem pa učiteljski zbori. 

Na osnovi poročil in razprave je Prosvetno-kulturni zbor sprejel naslednje 

sklepe 

1. Zbrana problematika telesne vzgoje na vzgojno-izobraževalnih zavodih 
dovolj jasno prikazuje stanje šolske telesne vzgoje, hkrati pa nakazuje po- 
membna vprašanja, ki terjajo od pristojnih republiških in občinskih organov 
ter vodstev šol vseh vrst in stopenj konkretne ukrepe za uveljavitev telesne 
vzgoje kot enakovrednega vzgojno-izobfaževalnega področja na vseh šolah 
vključno z visokošolskimi zavodi. Predvsem visokošolski zavodi za vzgojo pe- 
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dagoškega in zdravstvenega kadra naj bi takoj proučili možnosti za uvajanje 
ustrezno programirane telesne vzgoje za slušatelje prvih dveh letnikov. 

2. Glede na cilje, naloge in možnosti šolske telesne vzgoje so učni načrti 
prezahtevni in premalo proučeni. Zato je treba izdelati pedagoške in materialne 
normative za telesno vzgojo na šolah vseh stopenj in vrst in tudi v predšolskih 
ustanovah. Le-ti naj predstavljajo osnovo za oblikovanje učnih načrtov. 

To nalogo naj s sodelovanjem visoke šole za telesno kulturo in drugih 
strokovnih organov takoj začne uresničevati zavod za šolstvo SR Slovenije. 
Predlog za spremembo predmetnikov in učnih načrtov naj do konca leta 1969 
predloži Pedagoškemu svetu SRS. 

3. Programi telesne vzgoje na posameznih vrstah šol se ne uresničujejo 
v celoti zaradi pomanjkanja telesno-vzgojnih objektov, premajhnega števila 
kadrov in njihove neustrezne strokovne usposobljenosti ter nezadostne osebne 
prizadetosti. 

V okviru svoje pristojnosti naj republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo poskrbi, da bodo pri izdelavi gradbenih normativov za vzgojno-izobraže- 
valne zavode realno upoštevane tudi potrebe šolske telesne vzgoje (telovadnice, 
igrišča, oprema) in da se bodo normativi dosledno uresničevali zlasti pri grad- 
nji novih šolskih poslopij. 

Da bi zagotovili ustrezen dotok učiteljev telesne vzgoje za vse stopnje in 
vrste šol, naj poleg visoke šole za telesno kulturo še nadalje izobražuje uči- 
telje za višje razrede osnovnih šol tudi Pedagoška akademija v Mariboru. Ven- 
dar je treba težiti, da se zagotovi na obeh šolah čimbolj usklajen študij na prvi 
stopnji. 

Po določilih zakona o osnovni šoli morajo imeti tudi učitelji telesne vzgoje 
višjo izobrazbo. Zato naj se s šolskim letom 1967/68 postopno ukine srednja 
šola za telesno vzgojo v Mariboru, ki daje strokovne učitelje z neustrezno 
izobrazbo. Absolventi te šole naj nadaljujejo študij na višji šoli za telesno 
kulturo oziroma .na Pedagoški akademiji v Mariboru. 

Da bi zagotovili večji dotok slušateljev na visoko šolo za telesno kulturo 
in Pedagoško akademijo v Mariboru, naj bi se na ustreznem številu gimnazij, 
zlasti s pedagoško smerjo, uvedla posebna usmeritev s poudarkom na telesni 
vzgoji. 

Ker poučujejo na šolah še vedno učitelji z neustrezno stopnjo strokovne 
izobrazbe, naj republiški sekretariat za prosveto in kulturo predlaga, da se v 
ustreznih šolskih zakonih določi rok, v katerem morajo ti učitelji dopolniti 
izobrazbo, oziroma kdaj jim poteče delovno razmerje, če si niso pridobili po- 
trebne izobrazbe. 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo naj glede na določilo zakona o 
osnovni šoli ter zakona o srednjem šolstvu — po njegovi uveljavitvi — predpiše 
način in vsebino obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. 

Zavod za šolstvo SR Slovenije naj s sodelovanjem pedagoškega inštituta 
prouči predloga, da se uvede predmetni pouk telesne vzgoje tudi v četrte raz- 
rede osnovnih šol in možnosti za uvedbo tretje ure na vseh srednjih šolah. 

4. Glede na ugotovitev, da se število učnih ur telesne vzgoje, kot je že 
zdaj predpisan, ne uresničuje v celoti, je potrebno zagotoviti strožji nadzor nad 
izvajanjem predpisov. 

Zavodi za prosvetno-pedagoško službo so dolžni, da sistematično sprem- 
ljajo uresničevanje predmetnika in učnega načrta za telesno vzgojo na vseh 
stopnjah in vrstah šol. Da bi zavodi to nalogo lahko uspešneje opravljali, je 
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potrebno ponovno proučiti obstoječo mrežo zavodov za prosvetno-pedagoško 
službo ter jo skrčiti, da bodo zavodi s primerno zasedbo vseh vzgojno-izobraže- 
valnih področij sposobni izpolnjevati z zakonom postavljene naloge. Prouči naj 
se tudi možnost spremembe zakona o prosvetno-pedagoški službi in predpisa 
o številu in izobrazbi pedagoških svetovalcev. S temi spremembi bi bilo treba 
zagotoviti prosvetno-pedagoškim službam večje pristojnosti pri nadzoru nad 
uresničevanjem vzgojnih smotrov in proučiti zahtevnost pogojev za sprejemanje 
pedagoških svetovalcev. 

5. Brez tesnega, organiziranega in kontinuiranega sodelovanja zdravstvene 
službe in šolske telesne vzgoje, zdravnikov in telesno-vzgojnih strokovnjakov 
ni mogoče pričakovati kvalitetnejšega napredka in večjih uspehov šolske te- 
lesne vzgoje. 

Zdravniški pregledi šolske mladine naj bi bili v prihodnje bolj sistematični 
tudi z vidika njihovega telesnega razvoja. Rezultati temeljitejših pregledov bi 
morali konkretneje vplivati na izvajanje programov šolske telesne vzgoje. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj bi v okviru 
splošne zdravstvene službe posvetil posebno pozornost organizaciji zdravstvene 
službe v vzgojno-izobraževalnih zavodih, predvsem z vidika preventivnih ukre- 
pov za skladnejši telesni razvoj vse šolske mladine. 

Visoka šola za telesno kulturo naj bi v sodelovanju z Zavodom za šolstvo 
in Zavodom za zdravstveno varstvo SR Slovenije izdelala telesno-vzgojne zdrav- 
stvene kartone, ki naj postanejo osnova za dokumentirano spremljanje teles- 
nega razvoja mladine za ves čas njihovega šolanja. Ob tem naj tudi prouči ve- 
ljavne predpise za oproščanje učencev od pouka telesne vzgoje. 

6. Visoka šola za telesno kulturo, kot najvišji učnovzgojni in znanstveni 
zavod za'področje telesne kulture v Sloveniji, ima pri usmerjanju in razvijanju 
šolske telesne vzgoje vodilno vlogo. 

Njeno raziskovalno delo naj se usmeri v prvem obdobju prvenstveno na 
problematiko šolske telesne vzgoje. V sodelovanju z organi prosvetno-pedago- 
ške službe in drugimi organi naj reši vprašanje učnih načrtov za telesno vzgojo, 
normativov, ocenjevanja in podobno. Da bi visoka šola lahko uspešno delovala, 
jo je treba kadrovsko okrepiti in ji zagotoviti potrebna materialna sredstva. 

7. Največji delež obveznosti za dosego osnovnega smotra šolske telesne 
vzgoje, da preide telesno-kulturna aktivnost v navado večine mladine po kon- 
čanem šolanju, pa odpade na vzgojno-izobraževalne zavode, na njihove kolek- 
tive in vodstva. Zato je treba nadaljevati začeto akcijo, da vsa šolska vodstva 
s svojimi kolektivi obravnavajo gradivo, dano v javno razpravo in sproti re- 
šujejo nastale probleme telesne vzgoje z večjo zavzetostjo in odgovornostjo. 

Št.: 66-1/67 

POROČILA 

Skupina poslancev Prosvetno-kulturnega zbora (Zoran Mrak, Ferdo Bem, 
Franc Bizjak, Magda Malovrh, Ivo Orešnik in Božidar Ravnikar) je na sestan- 
kih dne 27. januarja in 1. februarja 1967 obravnavala problematiko telesne 
vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v SR Sloveniji. Osnova za razpravo 
je bilo obsežno gradivo, ki ga je na pobudo Komisije SRS za telesno kulturo 
izdelala posebna študijska skupina. Komisija je o gradivu razpravljala in ob 
tem sprejela sklepe, ki so njegov sestavni del. Na podlagi priporočila Izvršnega 
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sveta Skupščine SRS, ki je nekoliko širšo informacijo o telesni vzgoji pred- 
hodno obravnaval, je bila o aktualnih vprašanjih šolske telesne vzgoje organi- 
zirana tudi javna razprava. 

Skupina poslancev Prosvetno-kulturnega zbora je ocenila, da predloženo 
gradivo objektivno in tehtno prikazuje dejansko stanje telesne vzgoje na vseh 
stopnjah in vrstah šol ter vsebuje tudi stališča in predloge za rešitev nekaterih 
vprašanj, kar bi pospešilo uveljavljanje sodobnejših načel šolske telesne vzgoje 
kot enakovrednega vzgojno-izobraževalnega področja. 

V razpravi je skupina poslancev ugotovila, da kljub priporočilu o nadalj- 
njem razvoju telesne kulture v Sloveniji, ki ga je Prosvetno-kulturni zbor 
Skupščine SR Slovenije sprejel leta 1964, in ponovni obravnavi leta 1966 ni 
opaziti smotrnejših prizadevanj in ukrepov, da bi telesna vzgoja na šolah 
uspešneje reševala naloge, ki jih terja naš družbeni razvoj. Neosveščenost od- 
govornih dejavnikov v šolah in izven njih ter neprimerno vrednotenje telesne 
vzgoje pri oblikovanju celovite osebnosti doraščajoče mladine sta pogosto vzrok, 
da se šolska telesna vzgoja še vedno šteje kot učni predmet ne pa kot učno- 
vzgojno področje, za katero so dolžni skrbeti vsi organi upravljanja na šolah, 
predvsem pa učiteljski zbori. 

Telesni vzgoji predšolskih otrok v pomembnem razvojnem obdobju med 
3. in 6. letom starosti, ki je osnova za pravilen telesni razvoj in izoblikovanje 
nekaterih osnovnih gibalnih navad, bi morali predvsem vzgojno-varstveni zavodi 
posvečati več pozornosti. Ob tem je zaskrbljujoč podatek, da je v vzgojno- 
varstvenih zavodih zajetih komaj 9,7 % vseh predšolskih otrok in da ima od 
231 zavodov le 10 % možnosti za izvajanje programa telesne vzgoje. Osnove 
programa telesne vzgoje v vzgojno-varstvenih ustanovah bi bilo treba temeljito 
proučiti ter ga vključiti kot integralni del v vzgojni proces teh zavodov. Pri 
tem naj bi se zavodi v večji meri povezovali z osnovnimi šolami in telesno- 
vzgojnimi društvi na svojih območjih, predvsem glede skupnih gradenj dri 
uporabe igrišč in telovadnic. Občinski svet, odgovorni za telesno kulturo, pa 
naj svojo dejavnost razširijo tudi na telesno vzgojo v vzgojno-varstvenih 
zavodih. 

Iz predloženega gradiva izhaja, da v šolskem letu 1964/65 8 osnovnih šol 
sploh ni imelo pouka telesne vzgoje, da je 259 osnovnih šol opravljalo pouk le 
priložnostno ter da v nižjih razredih ni bilo realiziranih kar 60 % predpisanih 
ur telesne vzgoje. Položaj je v nekaterih območjih republike še slabši, kot je 
prikazan, v gradivu. Tako je na primer v Prekmurju v zimskih mesecih 60 % 
osnovnih šol brez pouka telesne vzgoje. Tako stanje ni opravičljivo niti z ne- 
ustreznimi objektivnimi možnostmi šol. Izhaja tako iz nesodobnega pojmovanja 
ter nepravilnega odnosa šolskih vodstev ter učiteljskih zborov do telesne vzgoje 
kot tudi iz nezadostne strokovne usposobljenosti ter premajhne osebne pri- 
zadevnosti učiteljev telesne vzgoje. 

Učni načrti so med osnovnimi nerešenimi vprašanji telesne vzgoje na 
osnovnih šolah. Sedanji so preširoki in premalo pretehtani ter niso prilagojeni 
razvojni stopnji otrok. Odgovorni strokovni organi naj prvenstveno izdelajo 
utemeljene normative fizičnih zmogljivosti in gibalnih sposobnosti učencev vseh 
šol. Na osnovi teh pa naj čimprej pripravijo predloge predmetnikov in učnih 
načrtov, ki bodo zagotavljali uresničitev stališč o ciljih in nalogah šolske telesne 
vzgoje. Iz tako postavljenih normativov bi moral izhajati tudi ustreznejši in 
spodbudnejši način ocenjevanja telesne vzgoje. 
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Sorazmerno še najbolje je organiziran pouk telesne vzgoje na gimnazijah. 
Vendar bi bilo treba v zahtevkih o verifikaciji gimnazij dosledneje upoštevati 
tudi vse pedagoške in gradbene normative za pouk telesne vzgoje. 

Učni načrti telesne vzgoje pa so tudi na gimnazijah prezahtevni in pre- 
obširni, predvsem glede števila telesno-vzgojnih panog. Zato niti ena gimnazija 
učnega načrta ni izpolnila. V celoti ni bilo uresničeno niti število športnih dni. 
V kar največji meri naj bi se šole izogibale pouka telesne vzgoje izven redne 
izmene, saj tak pouk ni smotrn, dodatno obremenjuje že itak preveč zapo- 
slene dijake in v manjši meri dosega z učnim načrtom postavljene vzgojne 
smotre. 

Telesna vzgoja na tehničnih in njim sorodnih šolah ter na poklicnih šolah 
je najšibkejši člen v šolski telesni vzgoji. Iz predložene informacije je razvidno, 
da je na tehničnih in poklicnih šolah telesna vzgoja močno zapostavljena in da 
je pouk močno improviziran. Ker ima pri vzgojno-izobraževalnih nalogah prav 
teh šol telesna vzgoja posebno funkcijo — privzgajala naj bi učencem zdrav- 
stvene, gibalne in športno-rekreacijske navade ter jih usposobila za nosilce 
sodobnih načel telesne kulture v delovnih organizacijah — je potrebno za vse 
šole te vrste določiti primerno število ur telesne vzgoje in tudi ustrezno vse- 
bino pouka. 

Skupina poslancev je podprla predlog po dodatni tretji uri telesne vzgoje 
v gimnazijah in tehničnih ter drugih strokovnih šolah, vendar je menila, da 
bi bilo treba proučiti, če so za to že dani vsi objektivni pogoji. 

Zavodi za prosvetno-pedagoško službo, katerih organizacija tudi sicer ni 
dovolj oblikovana, imajo premalo svetovalcev za telesno vzgojo, da bi lahko 
zadovoljivo opravljali svoje naloge. Tudi to je eden med vzroki, da uresniče- 
vanje naprednih teženj v šolski telesni vzgoji zaostaja. Potrebno bi bilo ponovno 
proučiti obstoječo mrežo zavodov za prosvetno-pedagoško službo, jih skrčiti 
na manjše število, da bodo s primerno zasedbo vseh vzgojno-izobraževalnih 
področij sposobni izpolnjevati z zakonom postavljene naloge. S spremembami 
zakona o prosvetno-pedagoški službi in predpisa o številu in izobrazbi peda- 
goških svetovalcev bi bilo potrebno zagotoviti prosvetno-pedagoškim službam 
večje pristojnosti pri nadzoru nad uresničevanjem vzgojnih smotrov in zaostriti 
kriterije za sprejemanje pedagoških svetovalcev. 

Pogoj za uspešen pouk telesne vzgoje so tudi ustrezni prostori in igrišča. 
Kljub priporočilu Prosvetno-kulturnega zbora, da novih šol ne bi smeh več 
graditi brez ustreznih telesno-kulturnih objektov in naprav, še vedno gradijo 
večino šol brez njih. Zato naj odgovorni strokovni organi čimprej izdelajo 
gradbene normative za športne prostore, ki bi morali biti dosledno upoštevani 
pri novih gradnjah osnovnih šol. 

Šolska športna društva, ki dopolnjujejo telesno vzgojo na šolah in spod- 
bujajo učence k večji športni aktivnosti, pomenijo tako dragoceno perspektivo 
za slovenski šport kot tudi važno sestavino šolske telesne vzgoje in bi jih morali 
zato bolj podpirati. 

V neprekinjen proces oblikovanja celovite osebnosti mladega človeka s 
telesnimi aktivnostmi se morajo koordinirano vključiti tudi visokošolski za- 
vodi. Skupina poslancev soglaša z načelnim stališčem, da se postopoma uvede 
obvezen pouk telesne vzgoje za vse študente prvih in drugih letnikov na fakul- 
tetah, višjih ter visokih šolah. Predvsem visokošolski zavodi za vzgojo peda- 
goškega kadra naj takoj proučijo možnosti za uvajanje ustrezno programirane 
telesne vzgoje za vse študente prvih dveh letnikov. Redna sistematična telesna 
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vadba in vsestranska športna aktivnost, ki je obenem najcenejše zdravstveno 
varstvo, bi pripomogla k fizični pripravljenosti študentov na zahteven študijski 
režim intelektualnega dela. 

Skrb za zdrav fizični in duševni razvoj mladine terja poleg uspešne telesne 
vzgoje tudi dobro vpeljano šolsko zdravstveno službo. Zelo pomanjkljivi in 
nesistematični šolski zdravstveni pregledi, ki vključujejo le mladino večjih 
mestnih središč, kažejo, da je v Sloveniji okoli 70 000 telesno razvojno priza- 
dete mladine. Skupina poslancev se zavzema za to, da se v zdravstvene pre- 
glede vključi vsa šolska mladina, kot tudi predšolski otroci in da se v večji 
meri uresničujejo določila, ki jih narekuje zakon. Rezultati zdravstvenih pre- 
gledov bi morali konkretneje vplivati na izvajanje programov šolske telesne 
vzgoje. 

Visoka šola za telesno kulturo naj bi v sodelovanju z Zavodom za šolstvo 
in Zavodom za zdravstvo in socialno varstvo SR Slovenije izdelala telesno- 
vzgojne — zdravstvene kartone, ki naj postanejo osnova za dokumentirano 
spremljanje telesnega razvoja mladine za ves čas njihovega šolanja. Ob tem 
naj tudi prouči veljavne predpise za oproščanje učencev od pouka telesne 
vzgoje. 

Visoka šola za telesno kulturo kot najvišji učno-vzgojni in znanstveni za- 
vod za področje telesne kulture v Sloveniji ima pri usmerjanju in razvijanju 
šolske telesne vzgoje vodilno vlogo. Njeno raziskovalno delo naj se zato usmeri 
v prvem obdobju prvenstveno na problematiko šolske telesne vzgoje. V so- 
delovanju z organi prosvetno-pedagoške službe naj reši vprašanje učnih na- 
črtov za telesno vzgojo, normativov, ocenjevanja in podobno. Da bi visoka 
šola lahko uspešno delovala, jo je treba kadrovsko okrepiti in zagotoviti po~ 
trebna materialna sredstva. 

Največji delež obveznosti za uresničitev osnovnega cilja šolske telesne 
vzgoje, da preide telesno-kulturna aktivnost v navado večine mladine po kon- 
čanem šolanju, odpade na vzgojno-izobraževalne zavode, na njihove kolektive 
in vodstva. Zato skupina poslancev predlaga, da se začeta akcija nadaljuje, 
tako da bi vsa šolska vodstva s svojimi kolektivi obravnavala gradivo, dano 
v javno razpravo, in uspešneje in odgovorneje sproti reševala probleme, ki 
nastajajo pri šolski telesni vzgoji. 
St.: 66-1/67 
Ljubljana, 7. 2. 1967 

Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno- 
kulturnega zbora — poročilo z dne 7. 2. 1967, št. 66-1/67. 

POROČILO 
o obravnavi stališč in predlogov ukrepov za uresničitev nalog akcijskega 

programa na^ področju zdravstvenega varstva 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na seji dne 26. septembra 1966 razpravljal o akcijskem programu 
ukrepov na področju zdravstvenega varstva, na seji dne 30. januarja 1967 pa 
o stališčih in predlogih ukrepov za uresničitev tega programa. Osnova za raz- 
pravo je bilo ustrezno gradivo republiškega sekretariata za zdravstvo in so- 
cialno varstvo ter stališča republiškega zdravstvenega centra. 
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V načelni razpravi je odbor pozitivno ocenil zamisel akcijskega programa 
in se v načelu tudi strinjal z osnovnimi izhodišči. Menil pa je, da bi bila pra- 
vilne j ša pot, da bi akcijski program izdelal republiški zdravstveni center, ne pa 
republiški sekretariat, medtem ko je republiški zdravstveni center zavzel le 
stališča do predlogov sekretariata. 

Akcijski program je pomanjkljiv. Ugotovitve in zaključki o zdravstvenem 
stanju prebivalstva terjajo dopolnitev tega programa z nekaterimi konkretnimi 
ukrepi zlasti glede medicine dela. Republiški zdravstveni center naj v sodelo- 
vanju s klinikami in Slovenskim zdravniškim društvom izdela konkretne pro- 
grame ukrepov za posamezne panoge medicine, da bi dosegli njihov hitrejši 
razvoj in funkcionalno integracijo. 

Poudarjeno je bilo, da intenzivnejše vključevanje zdravstva v reformo 
nujno terja dosledno realizacijo akcijskega programa na področju zdravstvenega 
varstva. Za dosledno realizacijo tega programa se morajo zavzeti tako zdrav- 
stveni delavci in zdravstveni centri, kot tudi družbeno-politične skupnosti in 
družbeno-politične organizacije. Izvajanje akcijskega programa namreč povzroča 
na nekaterih območjih določene politične probleme. 

Da bi pospešili proces reorganizacije zdravstvene službe v smeri funkcio- 
nalne integracije zdravstvenih zavodov in smotrnejše organizacije, predvsem 
osnovne zdravstvene službe, bi bilo treba čimprej sprejeti republiški zakon o 
organizaciji zdravstvene službe. Treba je namreč upoštevati, da v nekaterih 
območjih močno prevladujejo lokalni interesi in da se tudi nekateri zdravstveni 
delavci zavzemajo za status quo. Bistveno vlogo pri reorganizaciji zdravstvene 
službe morajo odigrati zdravstveni centri. Da pa bi zdravstveni centri to 
svojo nalogo uspešno opravljali, jih je treba materialno in kadrovsko krepiti, 
hkrati pa jim tudi dati večja pooblastila za neposredno ukrepanje in ne le 
priporočanja. Mnenja in stališča zdravstvenega centra bi morah upoštevati 
tako samoupravni organi zdravstvenih zavodov, kot samoupravni organi ko- 
munalnih skupnosti in zavodov za socialno zavarovanje ter družbeno-politične 
skupnosti. Medobčinski zdravstveni centri morajo na osnovi temeljitih analiz 
zavzeti jasna stališča glede nadaljnjega razvoja osnovne zdravstvene službe na 
območju posameznih regij, medtem ko mora republiški zdravstveni center za- 
vzeti jasna stališča glede nadaljnjega razvoja bolnišnične službe. 

V konkretni obravnavi posameznih predlogov so bile izražene naslednje 
pripombe: 

— Prav je, da se med komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja in 
medobčinskim zdravstvenim centrom doseže splošni sporazum o financiranju 
zdravstvenega varstva v okviru razpoložljivih sredstev ter da pri razdelitvi 
teh sredstev med posamezne zdravstvene zavode odigra bistveno vlogo med- 
občinski zdravstveni center. Te naloge center ne bo mogel uspešno opravljati, 
če tudi bolnišnični zdravstveni zavodi ne bodo upoštevali njegovih stališč. V 
tej zvezi je odbor kritično ocenil dosedanji odnos teh institucij do medobčinskega 
zdravstvenega centra Ljubljana. 

— Navodilo o elementih za sklepanje pogodb med zdravstvenimi zavodi 
in komunalnimi skupnostmi je treba na osnovi zveznega predpisa dopolniti. 
Opozorjeno je bilo, da so nekatere določbe navodila v nasprotju z obstoječimi 
pre.dpisi. Ni sprejemljivo stališče, da mora zdravstveni zavod dobiti za sprejem 
novih delavcev na delo poprejšnje soglasje pristojnega zdravstvenega centra. 

— Republiški zdravstveni center bi moral čimprej sprejeti jasna stališča 
glede nadaljnjega obstoja oziroma preusmeritve namembnosti določenih bolniš- 
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ničnih institucij. Izvajanje reforme namreč terja racionalnejše izkoriščanje ob- 
stoječih kapacitet. 

— Pravilna je usmeritev, da morajo biti zdravstveni domovi močne zdrav- 
stvene institucije, ki pokrivajo širša območja ne glede na občinske meje in ki 
imajo za zagotovitev zdravstvenega varstva vse potrebne delovne enote. 

— Zaradi nevzdržnih in neutemeljenih razlik v osebnih dohodkih enakih 
profilov zdravstvenih delavcev bi moral splošni sporazum vsebovati osnovne 
elemente za formiranje osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev posameznih 
profilov. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj analizira 
osebne dohodke posameznih profilov zdravstvenih delavcev. 

— Odbor se strinja s predlogom, da je treba čimprej rešiti problem enot- 
nega republiškega strokovnega organa na področju zdravstva. Ker je rešitev 
tega problema izredno težavna, naloge republiškega pomena na področju zdrav- 
stva pa opravljajo različne institucije, ni prav, da Izvršni svet odgovornost za 
izvedbo te naloge v celoti prenaša na republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Zmaga Slokana. 

Št.: 190-10/67 
Ljubljana, 8. 2. 1967 

PREDLOG SKLEPA 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter v zvezi s 17. členom zakona o sodiščih splošne pristoj- 
nosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Republiški zbor Skupščine SR Slovenije 
na seji dne 2. februarja 1967 sprejel 

SKLEP 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Ljubljani 

I. 

Okrožno sodišče v Ljubljani ima 380 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 

Franc Anžel, kmetijski tehnik, Kmetijska zadruga- »Mokerc«, Ig pri Ljubljani; 
Anton Balažič, kalkulant, Konstrukcijsko podjetje »EDILIT« Ljubljana; 
Nada Baloh, upravni inšpektor, Republiški sekretariat za pravosodje in občo 

upravo SRS Ljubljana; 
Bela Banfi, kemijski tehnik, Kmetijski inštitut »Boris Kidrič«, Ljubljana; 
Minka Banovac, učitelj ca, Osnovna šola, Preserje; 
Milivoj Belančič, pilot, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Ljubljana; 
Jože inž. Bele, dispečer, Elektrogospodarska skupnost Slovenije »ELES«, Ljub- 

ljana; 
49 
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Anica Benedetič, kustos, Gorenjski muzej, Kranj; 
Franc Benedičič, upokojenec, Ljubljana, Fabijanijeva št. 25; 
Miran Beretič, kadrovnik, Komunalno podjetje »Rast«, Ljubljana; 
Luka Bergant, pis. referent, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana; 
Anton Bertoncelj, administrativni pomočnik šefa postaje, Združeno železniško 

transportno podjetje, Ljubljana; 
Pavel Bizjan, planer, Združeno podjetje »Iskra« Kranj, Tovarna elektronskih 

instrumentov, Horjul; 
Edi Blatnik, računovodja, Elektro, Trbovlje; 
Marko Bleiweis, pomočnik komercialnega direktorja, Gradbeno industrijsko 

podjetje »Gradiš«, Ljubljana; 
Jerko Bodla j, skupinovodja, »Termika«, Ljubljana; 
Ivan Boh, sekretar, Lesna industrija, Litija; 
Ivan Bokal, delovodja, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Aleksander Bončina, strojni tehnik, »Saturnus« — kovinsko predelovalna in- 

dustrija, embalaža, avtooprema, Ljubljana; 
Socerb Božič, upokojenec, Ljubljana Vojkova št. 11; 
Tatjana Brčan, profesor, Osnovna šola, Ribnica; 
Juraj Brguljan, energetik, Poslovno združenje energetike SRS, Ljubljana; 
Boris Bricelj, pomočnik vodje kooperacije »TOTRA«, Ljubljana; 
Jože Briški, upokojenec, Ljubljana, Medvedova št. 8; 
Vojka Bukovec, strokovni sodelavec, Glavni odbor SZDL Slovenije, Ljubljana; 
Zivka Cilenšek, referent, Trgovsko podjetje »Volan«, Ljubljana; 
Dr. Vladimir Cotič, raziskovalec, Nuklearni inštitut Jožef Štefan, Ljubljana; 
Janko Cotman, sekretar podjetja »Sončnica« tovarna jedilnih-tehničnih olj. Vir 

pri Domžalah; 
Anton Curk, varnostni tehnik, Lesni kombinat, Ljubljana; 
Ivan Curk, direktor obrata, Živilski kombinat, Žito, Ljubljana; 
Ciril Cvenk, vodja konservnega oddelka, Agrokombinat Emona, Ljubljana; 
Janez Cadež, planer proizvodnje, Tovarna kovinske galanterije, Ljubljana; 
Slavko Cepin, agronom, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana; 
Anica Cešnovar, kalkulant, »Angora« tovarna pletenin, Ljubljana; 
Franc Cešnovar, tehnični kontrolor, »SKIP« strojno kovinsko industrijsko pod- 

jetje, Ljubljana; 
Ignac Cokl, šef obrata, Cestno podjetje, Ljubljana; 
Franc Contala, upokojenec, Ljubljana, Bolgarska št. 23; 
Viktor Cop, direktor, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Ljubljana; 
Bogdan Cučun, uslužbenec, Združeno železniško transportno podjetje, Ljubljana: 
Jože Čuden, obratovodja, Komunalno podjetje, Mestni vodovod, Ljubljana; 
Albin Cuk, sekretar, Kombinat lesno predelovalne industrije, Logatec; 
Janez Debeljak, profesor, Osnovna šola, Ribnica; 
Oto Devjak, inženir geodezije, Splošno gradbeno podjetje »Zidar«, Kočevje; 
Marija Dežman, sekretar, Kinematografsko podjetje, Ljubljana; 
Karel Dime, strojni tehnik, Papirnica, Količevo; 
Marica Dimec, administrator, Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 

Ljubljana; 
Ivan Dolanc, šef stroškovnega računovodstva, Strojna tovarna »STT«, Trbovlje; 
Ana Dolanc, pedagoški svetovalec, Zavod za šolstvo Slovenije, Ljubljana; 
Slavica Dolar, strokovni učitelj, Ekonomska srednja šola, Trbovlje; 
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Srečko Dolenc, kmetijski tehnik, »Droga« prehrambena industrija, Portorož, 
obrat Vrhnika; 

Andrej Dolinar, višji strokovni sodelavec, Filozofska fakultete, Ljubljana; 
Janez Dolšina, upokojenec, Grosuplje, Stolpič št. 15; 
Janez Dolžan, krojač, Ljubljana, Carja Dušana št. 14; 
Vera Domanjko, profesor, Dom tehniških šol, Ljubljana; 
Zinka Dravinec, socialna delavka, Osnovna šola Toneta Okrogarja, Zagorje 

ob Savi; 
Janez Dremelj, upokojenec, Ljubljana, Gogalova št. 3; 
Zdenka Drenik, učiteljica, Osnovna šola Mirana Jarca, Ljubljana; 
Anton Drešček, referent, Republiški sekretariat za notranje zadeve, Ljubljana; 
Anton Drnovšek, ključavničar, Tovarna ekspozicijsko varnih elektro naprav 

»TEVE-Varnost«. Zagorje; 
František Dvorak, strojni tehnik, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Franc Erjavec, upokojenec, Ljubljana, Rojčeva št. 15; 
Stane Eržen, mojster karoserist, Prometno podjetje SAP, Ljubljana; 
Ivica Fajmut, stenodaktilografka, Skupščina SR Slovenije; 
Lucijan Fattori, pomočnik direktorja, Agrokombinat Emona, Ljubljana; 
Vinko Fink, ključavničarski mojster, Tovarna kleja, Ljubljana; 
Stane Flegar, upokojenec, Ljubljana, Ilirska št. 15; 
Franc Florjan, kmetijski tehnik, Kmetijska zadruga, Dobrova pri Ljubljani; 
Franc Fojkar, upokojenec, Ljubljana, Staničeva št. 27; 
Gregor Frandolič, upokojenec, Ljubljana, Majaronova št. 24; 
Leon Friedl, sekretar, »INDOS« — industrija transportnih — hidravličnih stro- 

jev, Ljubljana; 
Jana Fugina, upokojenka, Ljubljana, Titova št. 63; 
Mirko Gantar, vodja izmene, Savske elektrarne Ljubljana-podjetje za pro- 

izvodnjo in prenos električne energije, Medvode; 
Miro Geiser, kovinostrugar, Klinične bolnice, Ljubljana; 
Boris Germek, upokojenec, Ljubljana, Bratov Kunovarjev št. 6; 
Anica Girandon, upokojenka, Zg. Zadobrova št. 14; 
Ivan Globokar, direktor, Kmetijsko poslovno združenje, Ljubljana; 
Dušan Gnezda, uslužbenec, Zavod za zaposlovanje delavcev, Litija; 
Dr. Ivan Godina, zdravnik, Zdravstveni dom, Ljubljana-Center; 
Roger Gogala, predmetni učitelj, Osnovna šola Franca Marna, Vodice; 
Anton Golob, sekretar, Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje, Ljubljana; 
Franjo Golob, upokojenec, Ljubljana, Tabor št. 5; 
Majda Gorjanec, socialna delavka, Osnovna šola Toneta Tomšiča, Ljubljana; 
Angela Gorkič, uslužbenka, Centralni komite ZK Slovenije, Ljubljana; 
Lavoslav Gosak, upokojenec, Ljubljana, Malgajeva št. 18; 
Janez Gostinčar, kmet, Ceplje 11, p. Lukovica; 
Ivan Grabrijan, uslužbenec, Gradbeno industrijsko podjetje »Gradiš«, Ljubljana; 
Miha Gradič, upokojenec, Samova št. 18; 
Martina Grčar, vodja glavne pisarne, Klinične bolnice, Ljubljana; 
Davorin Gregorič, šofer, »Termit« rudarsko podjetje kremenovih peskov in 

oplemenitenje nekovin, Domžale; 
Avgust Grošelj, vodja grupe za dohodke, Skupščina občine Litija; 
Marija Grubar, vodja grupe, »Pletenina« tovarna trikotažnega perila, Ljubljana; 
Inž. Jože Herman, rudarski inženir, Rudnik rjavega premoga, Zagorje; 

49» 



772 Priloge 

Nada Herman, uslužbenka, Občinski komite ZK Slovenije, Ljubljana-Center; 
Franc Hočevar, krojač, »Obrtnik«, Ljubljana; 
Kari Horvat, vodja mehanografije, Radio televizija, Ljubljana; 
Anton Hren, kmet, Ponikve št. 18, pošta Videm Dobrepolje; 
Stjepan Hren, vodja toplarne, Klinične bolnice, Ljubljana; 
Janez Hribar, varnostni tehnik, »Slovenija ceste« — splošno gradbeno podjetje, 

Ljubljana; 
Jože Hribar, delovodja, Gozdno gospodarstvo Ljubljana, obrat Kamnik; 
Helena Hribernik, vodja materialnega knjigovodstva, Tovarna kovčkov in usnje- 

nih izdelkov »TOKO«, Domžale; 
Franc Hrobat, šef voznega reda, Združeno železniško transportno podjetje, 

Ljubljana; 
Jože Hrovatič, upravnik, Gostinsko podjetje, Črnuče; 
Peter Humar, ekonom, Center strokovnih šol, Ljubljana; 
Janko Iglič, klepar in vodni monter, Ljubljana, Dvoržakova št. 12; 
Franc Intihar, upokojenec, Zalog št. 189; 
Jožo Ivačič, upokojenec, Ljubljana, Šentvid št. 99-a; 
Le a Jakič, upokojenka, Ljubljana, Janžičeva št. 15; 
Franc Jaklič, sekretar, »Slikoplesk« obrtna zadruga, Ljubljana; 
Savo Jakulin, pravnik, Skupščina občine Ljubljana-Siška; 
Malči Janžekovič, tajnica, Občinski sindikalni svet, Ljubljana-Center; 
Viktor Jarc, šef planskega oddelka, »Saturnus« kovinsko-predelovalna indu- 

strija, embalaža, avtooprema, Ljubljana; 
Bogomir Javornik, ravnatelj, Osnovna šola Prule, Ljubljana; 
Peter Jecelj, referent v uvozno-izvoznem oddelku, Tovarna kemičnih izdelkov 

»Ilirija«, Ljubljana; 
Ernest Jeler, vzgojitelj, Dijaški dom Tehnične srednje šole, Ljubljana; 
Slavka Jenko, knjigovodja, Cestno podjetje, Ljubljana; 
Peter Jereb, skladiščnik, Lesno industrijsko podjetje, Radomlje; 
Franc Jerina, namestnik vodje kurilnice, Ljubljanske mlekarne, Ljubljana; 
Radeta Jeremič, upokojenec, Ljubljana, Na Jami št. 22; 
Oton Jerman, tekstilni tehnik, Tovarna dekorativnih tkanin, Ljubljana; 
Tončka Jeršič, knjigovodja, »Mercator« veletrgovina, Ljubljana; 
Janez Jesenovec, delovodja, Ljubljanske opekarne, Ljubljana; 
Slavko Jesenšek, referent prodaje, »Šmartno« industrija usnja, krzna, konfekcije 

in lahke obutve, Šmartno pri Litiji; 
Adolf Jevšnik, upokojenec, Ljubljana, Moškričeva št. 25; 
Maca Jogan, asistent, Visoka šola za politične vede, Ljubljana; 
Štefan Jurak, samostojni referent, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Franc Jurjevčič, vodja tehničnih služb, »Volnenka«, Ljubljana; 
Anka Jurše, tehnični risar, »Elma« tovarna elektro-materiala, Črnuče; 
Jože Juvanc, kmetijski tehnik, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana; 
Jože Juvančič, hidrolog, Hidrometeorološki zavod SRS, Ljubljana; 
Drago Kačar, upokojenec, Ljubljana, Prešernova št. 16; 
Heribert Kaiser, referent, »Kompas« turistično in avtobusno podjetje, Ljubljana; 
Filip Kalan, upokojenec, Ljubljana, Židovska št. 1; 
Bojan Kardelj, upokojenec, Ljubljana, Kosovelova št. 20; 
Štefka Kavčič, upokojenec, Ljubljana, Kosovelova št. 67; 
Anton Kavčič, pedagog, Zavod za socialno delo občine Ljubljana-Šiška; 
Marija Kepic, finančni knjigovodja, Trgovsko podjetje »Kočna«, Kamnik; 
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Maks Kern, kmet, Potok št. 6, Komenda; 
Franc Kersnik, kmet, Brdo pri Lukovici; 
Ciril Kiferle, upokoj'enec, Ljubljana, Prešernova št. 19; 
Dušan Klepec, komercialist, »Metalka«, Ljubljana; 
Anton Klopčič, referent za družbene službe, Skupščina občine Zagorje; 
Stanislav Klopčič, upokojenec, Ljubljana, Na jami št. 20/1; 
Silva Kmet, psiholog, Zavod SRS za zaposlovanje, Ljubljana; 
Anton Kmetic, upokojenec, Ljubljana, Vodnikova št. 40; 
Jože Kodran, upokojenec, Ljubljana, Dalmatinova št. 1; 
Viktorija Koman, sekretar, Radio televizija, Ljubljana; 
Anton Konjar, pravnik, Služba družbenega knjigovodstva, Ljubljana; 
Anton Korelc, strojni ključavničar, mojster, »Mlinostroj« tovarna strojev, 

Domžale; 
Andrej Korenčan, direktor, Dom Anice Cernejeve, Ljubljana; 
Milica Korenčan, krojačica, »Kroj«, Ljubljana; 
Ignac Korošec, miličnik, Postaja ljudske milice Bežigrad, Ljubljana; 
Tone Kos, profesor, Učiteljišče, Ljubljana; 
Ivan Kosirnik, nadmojster tkalnice, Tovarna sanitetnega materiala Vir pri 

Domžalah; 
Igor Kostjukovskij, upokojenec, Ljubljana, Šerkova št. 9; 
Jože Kovač, strojni ključavničar, Rudnik rjavega premoga, Trbovlje-Hrastnik; 
Ante Kovačič, upokojenec, Ljubljana, Na jami št. 24; 
Jože Kovič, vodja oddelka nabave, Agrokombinat Emona, Ljubljana; 
Franc Kozamernik, kmetovalec, Stranska vas št. 26; 
Milan Kragulj, upokojenec, Ljubljana, Glavarjeva, blok JLA; 
Marjan Kraljič, vodja kmetijskega obrata, Kmetijska zadruga Mokerc, Ig pri 

Ljubljani; 
Draga Kranjc, vodja oddelka, Trgovsko podjetje »Tekstil«, Ljubljana; 
Stane Kremžar, šef sektorja za javni red in mir. Republiški sekretariat za 

notranje zadeve, Ljubljana; 
Ljudmila Krese, konservator, Muzej ljudske revolucije Slovenije, Ljubljana; 
Eda Kresnik, komercialist, »Contal«, Ljubljana; 
Viktor Kreutz, šef skladiščne službe, »Kolinska« Tovarna hranil, Ljubljana; 
Maks Krpan, strojni tehnik, Združena papirnica Ljubljana^ Vevče; 
Ana Kruljc, personalni referent, Medicinska fakulteta, Ljubljana; 
Franc Krumberger, profesor, VII. gimnazije Vič, Ljubljana; 
Anton Krumpak, elektrotehnik, Podjetje za distribucijo električne energije 

»Elektro«, Ljubljana; 
Marija Kržišnik, upokojenka, Ljubljana, Knezova št. 4; 
Vera Kuhar, novinarka, Radio televizija, Ljubljana; 
Ivanka Kumše, računovodja, »Tekstilka«, Ljubljana; 
Janko Kune j, upokojenec, Ljubljana, Galjevica št. 152; 
Bogdana Kurbus, raziskovalec, Kemijski inštitut Boris Kidrič, Ljubljana; 
Helena Lampret, socialna delavka, Osnovna šola »Prežihov Voranc«, Ljubljana; 
Jože Laurenčič, obutveni modelar, Podjetje za izdelavo obutve »Rožnik«, 

Ljubljana; 
Stane Laznik, steklar, Steklarna, Hrastnik; 
Janez Lesjak, tajnik, Turistična zveza Slovenije, Ljubljana; 
Stanko Levstek, gozdarski tehnik, Kmetijsko gozdarsko posestvo Kočevje, 

Gozdni obrat Stara cerkev; 
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Manica Lobnik, pisateljica, Ljubljana, Prvomajska št. 13; 
Francka Logar, kvalificirana delavka, »Tuba«, tovarna kovinskih in plastičnih 

izdelkov, Ljubljana; 
Jakob Logar, kmetovalec, Horjul št. 60; 
"Vida Logar, šef ekspoziture, Kreditna banka in hranilnica Ljubljana —• Vrhnika; 
Vlajka Lokar, administrator, Zavod SRS za zdravstveno varstvo, Ljubljana; 
Emil Lorbar, pravnik, Zdravstveni dom, Kočevje; 
Ludvik Lovka, skladiščnik, »Motvoz in platno«, Grosuplje; 
Ada Lovrec, učiteljica, Osnovna šola dr. Jožeta Potrča, Ljubljana; 
Franc Lozinšek, socialni delavec, Zdravstveni dom dr. Miha Kamin, Ljubljana; 
Anica Luskovec, skladiščnik, Združeno podjetje Iskra, Kranj; 
Ivan Luštrek, vodja kadrovskega sektorja, »Tesnilka« tovarna tesnil in plastič- 

nih mas, Medvode; 
Leopold Lužar, sekretar, Obrtno' podjetje »Proleter-Vulkan«, Ljubljana; 
Franc Makovec, upokojenec, Ljubljana, Na jami št. 22; 
Marija Makovec, učiteljica, Osnovna šola, Grosuplje; 
Karel Malovrh, tajnik, Občinski svet zveze kulturno prosvetnih organizacij, 

Trbovlje; 
Viktor Marine, agronom, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana; 
Silva Marn, personalni referent, Tovarna elektro porcelana, Izlake; 
Miha Martine, oddelkovodja, Tovarna vijakov, Ljubljana; 
Milan Martinčič, prodajni referent, Lesni kombinat, Ljubljana; 
Roko Martinčič, upokojenec, Šmartno ob Savi št. 27; 
Anton Martinec, vodja sektorja, Združeno železniško transportno podjetje, 

Ljubljana; 
Inž. Tone Matičič, tehnolog, Industrija platnenih izdelkov, Jarše; 
Ivo Matkovič, šef sektorja, Gradbeno podjetje »Tehnograd«, Ljubljana; 
Edo Mavrič, krojač, Ljubljana, Beethovnova št. 12; 
Alojzij Mazi, kmet, Tomišelj št. 26; 
Anton Medved, šef odseka, Združeno podjetje za PTT promet, Ljubljana; 
Vlado Mejač, direktor poslovne enote, Lesno industrijski kombinat »LIKO«, 

Vrhnika; 
Marija Mekinc, vodja ekspedita, »Labod« kemična čistilnica, pralnica in bar- 

varna, Ljubljana; 
Zvonimir Mencej, rudarski inženir, Geološki zavod, Ljubljana; 
Jože Meršol, vzgojitelj, Vajenski dom, Ljubljana-Sentvid; 
Stane Merzdovnik, šef maloprodaje, »Centromerkur«, Ljubljana; 
Marica Merzel, vodja pisarne, Komunalni zavod za socialno zavarovanje Ljub- 

ljana, podružnica Litija; 
Ana Mihelič, gradbeni tehnik, Konstrukcijsko podjetje »Edilit«, Ljubljana; 
Anica Mihelič, predmetna učiteljica, Osnovna šola, Kočevje; 
Franc Mihelič, knjigovodja, Invalidsko podjetje Pfetilnica žičnih mrež, So- 

dražica; 
Avgust Mikec, upokojenec, Ljubljana, Dolenjska št. 48; 
Ivan Miklič, delovodja, Komunalno podjetje »Snaga«, Ljubljana; 
Andrej Minodraž, ključavničarski mojster, Ljubljana, Trstenjakova št. 5; 
Bogomir Mlakar, elektrotehnik, Ljubljana, Ilirska št. 3; 
Andrej Mlinar, vodja kadrovske službe, Skupščina občine Ljubljana-Center; 
Stanislav Mlinar, vodja traku, Tovarna čevljev »ALPINA«, 2iri; 
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Jože Mrak, blagovni knjigovodja, Gozdno gospodarstvo Postojna, obrat 
Cerknica; 

Pavla Mrak, gospodinja, Trbovlje, Šuštarjeva št. 33; 
Janko Mravlje, nabavni referent, Gradbeno podjetje »Univerzal«, Ljubljana; 
Milan Mulec, komercialist, »Brest« lesno industrijski kombinat, Cerknica; 
Hermina Murovič, finančni knjigovodja, Komunalno obrtno podjetje, Zagorje; 
Ana Nolda, pletilja, Ljubljana, Bolgarska št. 19; 
Inž, Zmagoslav Novak, vodja tehnično razvojne službe, »Brest« lesno industrij- 

ski kombinat, Cerknica; 
Božidar Novšak, šef kapitalne izgradnje, »Energoinvest«, preduzeče za projek- 

tiranje i izgradnju energetskih i industrijskih postrojenja Sarajevo, Črnuče; 
Leon Oberstar, knjigovodja, Rudnik rjavega premoga, Kočevje; 
Ivan Obrežan, tajnik, Izobraževalni center Rudnik rjavega premoga Trbovlje- 

Hrastnik; 
Drago Oblak, šef komerciale, Stanovanjsko gospodarstvo »Standard«, Ljubljana- 

Siška; 
Ivan Ogorevec, upokojenec, Ljubljana, Majde Vrhovnikove ul. št. 6; 
Alojz Okorn, kadro vik, Skupščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik; 
Vinko Okršlar, torbarski mojster, Domžale, Radio cesta št. 8; 
Jernej Omejc, višji referent, Kazensko poboljševalni dom, Ig pri Ljubljani; 
Inž. Zdenko Otrin, vodja za izkoriščanje gozdov, Gozdno gospodarstvo Ljubljana, 

Obrat Domžale; 
Franc Pahovnik, vodja izmene v stiskalnici, Tovarna kovinske galanterije, 

Ljubljana; 
Malči Pajk, upokojenka, Ljubljana, Zofke Kvedrove št. 14; 
Filip Pajnič, kmet, Hrib št. 91, Loški potok; 
Miha Pangerc, veterinar, Veterinarska postaja, Grosuplje; 
Ladislav Pavšič, skladiščnik, Industrija pohištva »Stol«, Kamnik; 
Marjan Pavšič, elektrotehnik, Združena papirnica L j ubijana-Vevče; 
Ivan Pečar, mojster, Industrija usnja, Vrhnika; 
Vencelj Perko, družbeno-politični delavec, Občinski odbor SZDL Ljubljana- 

Center; 
Darko Perovšek, sekretar, Občinski komite ZK Slovenije, Ljubljana-Vič-Rudnik; 
Alojz Petek, referent za rastlinsko proizvodnjo, Agrokombinat, Grosuplje; 
Dragica Peterin, uslužbenka, Šola za farmacevtske tehnike, Ljubljana; 
Katarina Petrič, kontrolor, Kartonažna tovarna, Ljubljana; 
Stanko Petrina, krojaški pomočnik, Poslovno združenje »Modna hiša«, Ljubljana; 
Anica Petrovac, tajnik in računovodja, Osnovna šola heroja Fr. Bukovca, 

Medvode; 
Franc Pirnat, kmet, Vrhnika št. 29, Stari trg pri Ložu; 
Inž. Dušan Pivk, tehnolog, Združeno podjetje »Iskra« Kranj — organizacija: 

Tovarna polprevodnikov Trbovlje; 
Franc Pivk, tehnolog, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Rudolf Pizzulin, upokojenec, Ljubljana, Mencingerjeva št. 49; 
Matija Podbevšek, izdelovalec bitum. izdelkov, »Izolirka« tovarna izolacijskega 

materiala, Ljubljana-Moste; 
Tatjana Podkrajšek, profesor, Zavod za usposabljanje slušno in govorno pri- 

zadetih, Ljubljana; 
Edo Podlogar, upokojenec, Ljubljana, Šišenska št. 34; 
Vlado Podlogar, vodja gozdnega obrata, Gozdno gospodarstvo, Ljubljana; 
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Jože Podobnik, referent, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Viktor Podobnik, avtomehanik, Podjetje za pretovor na železniških postajah 

in za skladiščenje blaga »Javna skladišča«, Ljubljana; 
Marjan Pogačnik, direktor splošnega sektorja, »Mercator« veletrgovina, Ljub- 

ljana; 
Leopold Poglajen, direktor splošnega sektorja, »Agrostroj« podjetje za izdelavo 

in popravilo kmetijske in gozdarske mehanizacije, Ljubljana; 
Josip Popovič, referent, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Henrik Porenta, precizni mehanik, Obrtno podjetje precizne mehanike »Biro- 

tehnik«, Ljubljana; 
Ivan Potisek, prometni referent, Združeno železniško transportno podjetje 

Ljubljana; 
Slavko Povž, mehanik, Gradbeno industrijsko podjetje »Gradiš«, Ljubljana; 
Ciril Predalič, vodja ekonomske enote, Kovinska industrija, Ig; 
Jože Prelog, upravnik, Dom železniških šol, Ljubljana; 
Boris Prezelj, direktor sektorja, »Koteks Tobus« import export, Ljubljana; 
Franc Pribošek, graver, Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana, 

železniška tiskarna; 
Milan Protulipac, vodja organizacijsko kadrovskega sektorja, Tovarna farma- 

cevtskih in kemičnih izdelkov »LEK«, Ljubljana; 
Vladislav Puc, strojni ključavničar, »TEOL« tovarna pomožnih sredstev, sin- 

tetskih pralnih surovin, tehničnih in jedilnih olj, Ljubljana; 
Davorina Puntar, socialna delavka, Zavod SRS za zaposlovanje, Ljubljana; 
Anton Pustovrh, delovodja, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Olga Rade j, profesor, Gimnazija Poljane, Ljubljana; 
Nedeljko Radulovič, referent za tehnično upravne zadeve, »Elektrotehna« 

trgovsko uvozno podjetje z električnim materialom, Ljubljana; 
Bruno Rainer, direktor kadrovske organizacijske službe, »Termika^< Ljubljana; 
Franc Rajšek, varnostni tehnik, Združeno podjetje Iskra Kranj, organizacija: 

Tovarna polprevodnikov Trbovlje; 
Mirko Ramšak, fizik, Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana; 
Franc Rejc, predsednik, Občinski sindikalni svet Ljubljana-Moste-Polje; 
Miha Remec, novinar, Časopisno podjetje »Delo«, Ljubljana; 
Dušan Remic, nametnik šofa prodaje, Rudnik rjavega premoga Trbovlje- 

Hrastnik; 
Viktor Resnik, poslovodja, Veletrgovina »Loka«, Medvode; 
Rihard Rihter, vodja priprave dela in končne kontrole, »KIP«, Keramika in 

pečarstvo, Lubljana; 
Inž. Edo Robežnik, upravnik, Agrokombinat, Grosuplje; 
Ana Roje, medicinska sestra, Zdravstveni dom Ljubljana-Šiška; 
Ivan Rošelj, vodja elektrarne, Podjetje za distribucijo električne energije 

»Elektro«, Ljubljana; 
Franc Rozman, uslužbenec, Republiški sekretariat notranje zadeve, Ljubljana; 
Vladimir Rozman, mizarski mojster, Proizvodno in uslužnostno obrtno pod- 

jetje »Šport oprema«, Ljubljana; 
Hinko Rus, direktor, Trgovsko podjetje »Potrošnja«, Zagorje; 
Zora Saksida, uslužbenka, Zveza združenj borcev NOV občine Ljubljana-Center; 
Slavko Sedej, mehanik, Združeno podjetje za PTT promet, Ljubljana; 
Oskar Selan, upokojenec, Ljubljana, Levičnikova št. 8; 
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Milan Seme, vodja splošnega sektorja, Združeno podjetje »Iskra« Kranj, to- 
varna elektronskih instrumentov Horjul; 

Gabrijela Skubic, inštruktor, Višja šola za zdravstvene delavce, Ljubljana; 
Ivo Skuk, komercialist, »Slovenija avto« trgovsko podjetje, Ljubljana; 
Jože Slapničar, upokojenec, Ljubljana, Poljane, blok št. 1; 
Janez Sluga, finančni inšpektor, Služba družbenega knjigovodstva Ljubljana, 

podružnica 501; 
Lea Smasek, ravnatelj, Vzgojiteljska šola, Ljubljana; 
Anastazija Smole, vodja laboratorija, Tobačna tovarna, Ljubljana; 
Pavel Smrtnik, ravnatelj, Osnovna šola, Dol. Logatec; 
Marija Sodja, strokovni sodelavec, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Ljub- 

ljana; 
Marjan Sojar, nabavni referent, Gozdno gospodarstvo, Ljubljana; 
Leopold Sore, kadrovik, Strojna tovarna, Trbovlje; 
Janez Srpan, uslužbenec kadrovske službe, »Veletekstil«, Ljubljana; 
Aleksander Stančič, pomočnik direktorja, »Jugotehnika«, Ljubljana; 
Marija Stanič, študent visoke šole za politične vede, Ljubljana, Kraška št. 12; 
Marjan Stanovnik, tehnični referent, Časopisno podjetje »Delo«, Ljubljana; 
Vladimir Steinbuch, šef vzdrževanja, Industrijsko podjetje »Zima« — tovarna 

ščetkarskih žimarskih izdelkov, Ljubljana-Fužine; 
Urh Steindl, vodja carinskega oddelka, »Avtocommerce« — zastopanje tujih 

firm, Ljubljana; 
Niko Stomatovski, nadmojster, Predilnica Litija, Litija; 
Ana Stropnik, grafični tehnik, Časopisno založniško podjetje »Kočevski tisk«, 

Kočevje; 
Jože Stržinar, upokojenec, Verd št. 193; 
Anton Suwa, gradbeni delovodja, Titovi zavodi »Litostroj«, Ljubljana; 
Janez Seme, kmet, Gaberje št. 1, Stična; 
Niko Silas, socialni delavec, Rudnik rjavega premoga, Zagorje; 
Andrej Šile, kmet, Zerovnica št. 57; 
Dragomira Šile, strokovni učitelj, Osnovna šola T. Cufarja, Ljubljana; 
Ivo Šircelj, uslužbenec, Uprava za notranje zadeve, Ljubljana; 
Ema Škerjanc, defektolog, Posebna osnova šola, Homec; 
Jože Škoda, kmet, Kočevje, Rožna ul. št. 19; 
Jože Škrinar, sekretar, Cementarna, Trbovlje; 
Vladimir Šmigoc, strojni tehnik, Vevče št. 37; 
Franc Šparovec, upokojenec, Sp. Blato št. 2, p. Grosuplje; 
Janko Štebej, šef biroja za gospodarjenje, »Energoinvest« —« preduzeče za 

projektiranje i izgradnju energetskih i industrijskih postrojenja Sarajevo, 
Črnuče; 

Leon Štiftar, pomočnik direktorja, Zdravstveni dom »dr. Tineta Zajca«, 
Domžale; 

Jože Štrukelj, direktor, Proizvodno in uslužnostno obrtno podjetje »Šport 
oprema«, Ljubljana; 

Anton Štrumelj, železniški revizor, Združeno železniško transportno podjetje, 
Ljubljana; 

Anica Šušteršič, socialna delavka, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana; 
Jože Tanko, žični tkalec, Invalidsko podjetje »Pletilnica žičnih mrež«, So- 

dražica; 
Ljubomir Tasič, upokojenec, Ljubljana, Erjavčeva št. 4; 
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Frančiška Tavčar, uslužbenka, Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
Ljubljana; 

Marija Tepina, uslužbenka, Komunalno podjetje »Rast«, Ljubljana; 
Jože Teran, upokojenec, Ljubljana, Društvena št. 13; 
Albert Topolšek, direktor, Srednja strokovna šola za notranje zadeve, Ljubljana; 
Adolf Trobentar, varnostni tehnik, Rudnik kaolina Crna pri Kamniku; 
Francka Turk, ravnateljica, Posebna osnovna šola, Kočevje; 
Zvone Tušak, sekretar, »Žičnica« podjetje za izdelavo, žičnih in drugih strojnih 

naprav, Ljubljana; 
Boris Uderman, pravnik, Univerza, Ljubljana; 
Ivanka Ulaga, vodja fakturnega oddelka, Veletrgovina »Prehrana« export 

import, Ljubljana; 
Anton Ulčar, direktor, Katastrski urad, Kamnik; 
Inž. Karel Urbančič, šef razvojnega oddelka, Gradbeno podjetje »Tehnograd«, 

Ljubljana; 
Marija Vabra, upokojenka, Ljubljana, Šišenska št. 34; 
Adolf Vadnal, upokojenec, Ljubljana, Beethovnova št. 7; 
Slava Vanič, upokojenka, Ljubljana, Riharjeva št. 12; 
Alojz Vavpetič, privatni obrtnik, Podgorje št. 50; 
Jože Vedral, obratovodja, Komunalno podjetje »Mestna kanalizacija« Ljubljana; 
Alojz Verdaj, strojni tehnik, Rudnik rjavega premoga Trbovlje-Hrastnik; 
Ivanka Vidic, vodja kadrovske službe, Rudnik rjavega premoga Zagorje; 
Gorazd Vilfan, optik, »Vega« tovarna aparatov in instrumentov, Ljubljana; 
Ivanka Vipotnik, vodja inventurne knjige, Muzej Ljudske revolucije Slovenije, 

Ljubljana; 
Karel Višnovec, višji komercialist, »Elektrotehna« trgovsko uvozno podjetje 

z eletrotehničnim materialom, Ljubljana; 
Jože Vodnik, strokovni sodelavec, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 

Ljubljana; 
Nada Vrečar, agronom, Agrokombinat Barje, Ljubljana; 
Jože Vrenj ak, obrtnik, Vir, Sončna št. 1; 
Jože Vrhovec, šef kadrovske službe, »Univerzale« tovarna klobukov, slamnikov 

in konfekcije, Domžale; 
Janez Vrhovšek, kemijski laborant, Tovarna kemičnih izdelkov »Arbo«, Pod- 

grad pri Ljubljani; 
Drago Vučetič, skladiščnik, Tovarna kemičnih izdelkov, Hrastnik; 
Ferdinand Vučko, skladiščnik, Kemična tovarna Moste, Ljubljana; 
Alojz Wagner, strokovni sodelavec, Agrokombinat Emona, Ljubljana; 
Jože Wagner, šef sektorja, Mladinska knjiga, založniško grafično podjetje, 

Ljubljana; 
Bogomir Weiss, pravni referent, Gozdno gospodarstvo, Ljubljana; 
Maks Zaje, ravnatelj, Osnovna šola, Moravče; 
Anton Zakrajšek, tesar, Lesni kombinat Ljubljana;. 
Ivo Zalaznik, finomehanik, Mehanika, Trbovlje; 
Janez Zarnik, referent, Stanovanjsko komunalno podjetje, Litija; 
Milica Zavašnik, pravni referent, Trgovsko izvozno podjetje za domačo in 

umetno obrt »Dom«, Ljubljana; 
Rudi Zbačnik, direktor, Kreditna banka in hranilnica Ljubljana, podružnica 

Kočevje; 
Fani Zdešar, upokojenka, Ljubljana, Staničeva št. 37 b; 
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Franjo Zorko, upravnik, Uprava sodnega poslopja, Ljubljana; 
Zvonimir Zorko, inšpektor, Kreditna banka in hranilnica, Ljubljana; 
Stane Zrimec, pomočnik šefa recepcije, Hotel Turist, Ljubljana; 
Viljem Zupan, direktor, »JUB« tovarna barv, Dol pri Ljubljani; 
Ela Zupančič, direktor, Center za socialno delo, Ljubljana; 
Vladimir Zupančič, referent za izobraževanje, Časopisno podjetje »Delo«, 

Ljubljana; 
Frančiška Žagar, kadrovski referent, »Elma« tovarna elektromateriala, Črnuče; 
Anica Žebaljec, planer proizvodnje, Podjetje »Kamnik«, Kamnik; 
Rudi Zibert, upokojenec, Podgora, blok 13, Šentvid; 
Matjaž Zigon, upokojenec, Ljubljana, Vošnjakova št. 10; 
Andrej Zirovnik, upokojenec, Mala vas št. 39 pri Ljubljani. 

POROČILO 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
20. 1. 1967 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega sodišča 
v Ljubljani. Po predlogu predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani je potrebno 
za nemoteno delo sodišča 380 sodnikov porotnikov. O profilu in strukturi kan- 
didatov za sodnike porotnike so bile obširne razprave tako v komisiji za volitve 
in imenovanja Skupščine SR Slovenije kot na terenu. Predlog kanditatov, ki 
ga dajemo zboru, je sestavljen na podlagi predlogov občinskih odborov SZDL, 
občinskih sindikalnih svetov in komisij za volitve in imenovanja občinskih 
skupščin. 

Struktura predlaganih kandidatov je naslednja: 

Po šolski izobrazbi: 

52 kandidatov ali 13,6 % ima visoko šolsko izobrazbo; 
62 kandidatov ali 16,5% ima višjo šolsko izobrazbo; 

118 kandidatov ali 31 % ima srednjo šolsko izobrazbo in 
148 kandidatov z vajensko ali nižjo šolsko izobrazbo. 

Po starosti: 

248 kandidatov je starih od 31 do 50 let; 
84 kandidatov je starih nad 50 let in 
48 kandidatov od 20 do 30 let. 

Po spolu: 

Od 380 kandidatov je 92 ali 24,2 % žensk. 
Število kandidatov iz posameznih občin je odvisno od števila kazenskih 

in civilnih zadev, ki odpadejo na občine. 
Med predlaganimi kandidati je 20 % dosedanjih sodnikov porotnikov. 
Vsi kandidati so dali svoj pristanek na izvolitev. 
Komisija ža volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga Re- 

publiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da izvoli v predlogu sklepa nave- 
dene kandidate za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Ljubljani. 
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PREDLOG SKLEPA 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Višjega gospodarskega 

sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih so- 
diščih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) in v zvezi s 45. členom 
temeljnega zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je 
Republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 24. februarja 1967 sprejel 

SKLEP 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Višjega gospodarskega 

sodišča v Ljubljani 

I. 

Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani ima 113 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 

Alič Rozina, pomočnik direktorja deviznega poslovanja, Splošna gospodarska 
banka SRS, Ljubljana; 

A v čin dr. inž. France, redni univerzitetni profesor, Fakulteta za elektrotehniko, 
Ljubljana; 

Bartl Henrik, upokojenec, Ljubljana, Rožna dolina Cesta IV št. 24; 
Berden Martin, računovodja, Živilska industrija »Petovia«, Ptuj; 
Brezovšek Oton, direktor, Poslovno združenje za trgovino, Maribor; 
Bergant Majda, računovodja, Komunalno podjetje »Javna razsvetljava«, 

Ljubljana; 
Bregant inž. Boris, analitik v tehničnem sektorju, »Vega«, tovarna aparatov 

in instrumentov, Ljubljana; 
Brenčič Ivo, vodja zunanje trgovine, »Emo«, emajlirnica, metalna industrija, 

orodjarna, Celje; 
Brežic Darinka, projektant, »Slovenija projekt«, podjetje za projektiranje, 

Ljubljana; 
Cerne Zvone, tekstilni tehnik-vodja proizvodnje, »Tekstilindus«, tekstilna, in- 

dustrija, Kranj; 
Čuk Dušan, šef komerciale za mednarodni promet, »Ljubljana transport«, ko- 

munalno podjetje za izvrševanje prevoznih in delavniških uslug, Ljubljana; 
Deisinger Janez, višji strokovni tehnik, »Saturnus«, kovinsko predelovalna 

industrija, embalaža, avtooprema, Ljubljana; 
Derganc Adolf, direktor, Splošno gradbeno podjetje »Konstruktor«; Maribor; 
Deškovič inž, Ljubomir, direktor, Kmetijsko industrijski kombinat »Pomurka«, 

Murska Sobota; 
Dolničar Lelja, sekretar, Trgovsko podjetje za tekstil in galanterijo na veliko 

»Tkanina-Galanterija«, Celje; 
Domicelj Bogdan, direktor, »Sanolabor« trgovsko in uvozno podjetje z medi- 

cinskim materialom, Ljubljana, Vošnjakova 9; 
Drekonja Ivan, lesnoindustrijski svetovalec, Inštitut pohištvene industrije 

»Meblo«, Nova Gorica; 
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Eržen Cirila, ekonomist za gospodarsko problematiko, Združeno podjetje za 
PTT promet, Ljubljana; 

Gajšek inž. Valter, pomočnik direktorja za nizke gradnje, »Slovenija-ceste«, 
splošno gradbeno podjetje Ljubljana; 

Gržinič Davorin, šef analitsko organizacijskega oddelka, »Industrijski biro«, 
podjetje za izgradnjo industrijskih objektov, Ljubljana; 

Hočevar Majda, vodja pravne službe, Združeno podjetje »Iskra« Kranj, Prodajno 
servisna organizacija Ljubljana; 

Hribar Viktor, direktor za zunanjo trgovino, »Elektronabava« specializirano 
trgovsko izvozno-uvozno podjetje z eletrotehničnim materialom, Ljubljana; 

Hrovatin inž. Janez, inženir za obratovanje distribucijskega omrežja, Poslovno 
združenje podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji, Ljubljana; 

Jakofčič inž. Malči, šef kreditinega oddelka za kmetijske investicije, Splošna 
gospodarska banka SRS, Ljubljana; 

Japelj Ludvik, direktor biroja »Avtonabava«, poslovno združenje prevoznih in 
avtoremontnih podjetij, Ljubljana; 

Jecelj Franc, direktor, KIP, keramika in pečarstvo, Ljubljana; 
Jenko Stane, ekonomist, »Splošna plovba«, Piran; 
Jere Alojzij, vodja obrata, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor; 
Jerman Milan, direktor, Združeno železniško transportno podjetje — gradbeno 

podjetje, Ljubljana; 
Jermol inž. Adolf, tehnični vodja obrata, Rudnik rjavega premoga Trbovlje- 

Hrastnik; 
Jurejevčič Anton, komercialni direktor, Tovarna avtomobilov in motorjev, 

Maribor; 
Juren Pavel, šef devizno finančnega sektorja pri Poslovnem združenju »Les«, 

Ljubljana; 
Kačnik Branivoj, delovodja kovinske stroke, »Kovinotehna«, veletrgovina s 

tehničnim blagom, izvoz-uvoz, Celje; 
Kastelec-Strle Lea, računovodja, Veletrgovina, Ljubljanske mlekarne, Ljubljana; 
Knehtl Darinka, pomočnik direktorja, Služba družbenega knjigovodstva, po- 

družnica 517, Maribor; 
Kobal Janez, tajnik, Cestni sklad SRS, Ljubljana; 
Kocmut inž. Branko, projektant, »Komunaprojekt«, podjetje za projektiranje, 

Maribor; 
Kojc Milan, generalni direktor, »Koteks-Tobus«, import-export«, Ljubljana; 
Kostanjevec Janez, sekretar, Tovarna glinice in aluminija »Boris Kidrič«, 

Kidričevo; 
Kotnik inž. Srečko, direktor, Inštitut za abrazive pri Tovarni dušika, Ruše; 
Koželj inž. Jože, asistent, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 

Ljubljana; 
Kožuh Janez, pomočnik generalnega direktorja za finančne zadeve, »Slovenija- 

les«, podjetje za izvoz, uvoz in notranjo trgovino lesa in lesnih izdelkov, 
Ljubljana; 

Kožuh Stane, komercialni direktor, Poslovno združenje prevozniških podjetij 
»Vektor«, Ljubljana; 

Kuljiš inž. Vinko, redni univerzitetni profesor, Fakulteta za naravoslovje in 
tehnologijo, Ljubljana; 

Kuzmanovič Nives, vodja finančnega oddelka, »Obnova«, gradbeno podjetje, 
Ljubljana; 
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Lapuh Vinko, višji samostojni zunanjetrgovinski referent, »Metalna«, tovarna 
za investicijsko opremo in izvajanje inženiringa, Maribor; 

Lasič inž. Anton, direktor obrata »Mlekarna«, Kmetijsko živilski kombinat, 
Kranj; 

Likar Marjan, pomočnik glavnega direktorja, »Nanos«, trgovsko podjetje na 
veliko in malo, Postojna; 

Lubej Martin, šef službe prodaje deviz, Jugoslovanska banka za zunanjo trgo- 
vino Beograd, podružnica Ljubljana; 

Macoratti Lado, upokojenec, Ljubljana, Smrekarjeva št. 14; 
Magajna Peter, upokojenec, Ljubljana, Celovška cesta št. 113; 
Majce Janez, šef odseka loro dokumentarnih akreditivov v direkciji plačilnega 

prometa s tujino, Narodna banka FRJ, centrala za SRS Ljubljana; 
Maksin inž. Svetislav, vodja raziskovalnega oddelka, »Sava«, tovarna gumijevih 

izdelkov, Kranj; 
Malgaj Marijan, finančni direktor, »Metalka«, trgovsko izvozno in uvozno 

podjetje z izdelki črne in barvne metalurgije, kovinskim in tehničnim 
blagom, stroji in industrijsko opremo, Ljubljana; 

Manfreda Branko, direktor, Služba družbenega knjigovodstva, podružnica 518, 
Maribor; 

Marc Silvo, finančni kontrolor, »Mlinotest«, kombinat za predelavo in promet 
žitaric, Ajdovščina; 

Marolt Drago, komercialni direktor, Združene papirnice, L j ubijana-Vevče; 
Mekinc Ivan, komercialist, »Agrokombinat-Emona«, Ljubljana; 
Mežik Leopolda, inšpektor, Služba družbenega knjigovodstva, podružnica 504, 

Ljubljana; 
Mihelj Edvard, tehnični pomočnik direktorja, Splošno gradbeno podjetje »Pri- 

morje«, Ajdovščina; 
Mihelič-Zupančič inž. Angela, tehnični direktor, »Alko«, destilerija in tovarna 

likerjev, Ljubljana; 
Miklič inž. Zvonko, profesor, Višja agronomska šola, Maribor; 
Mlejnik inž. Vital, direktor, Gradbeno industrijsko podjetje, »Ingrad«, Celje; 
Nečemar inž. Boris, tehnični direktor, Železarna Store, Štore; 
Nedeljković Vukadin, sekretar, »Metalka«, trgovsko izvozno in uvozno podjetje 

z izdelki črne in barvne metalurgije, kovinskim in tehničnim blagom, 
stroji in industrijsko opremo, Ljubljana; 

Novak-Pungeršek Milena, direktor sektorja za zunanje tržišče, »Konus«, Us- 
njarski kombinat, Slov. Konjice; 

Obrul Anton, sekretar, »Konus«, usnjarski kombinat, Slov. Konjice; 
Oman inž. Peter, šef proizvodne službe, »Tehnogradnje« podjetje za inženirske 

tehnične gradnje, Maribor; 
Osojnik Nada, šef izvoznega oddelka, »Tehnoimpex«, poslovno združenje ko- 

vinske predelovalne in nekovinske industrije ter premogovnikov, Ljubljana; 
Ozbič Milica, šef komercialnega sektorja »Planika«, industrijski kombinat za • 

izdelavo in predelavo usnja, gume in plastičnih mas, Kranj; 
Padovan Jože, direktor podružnice, Službe družbenega knjigovodstva, podružnica 

Novo mesto; 
Palčič Hermina, pravni svetnik, Republiški sekretariat za gospodarstvo, 

Ljubljana; 
Peteln inž. Alfred, tehnični direktor, Gradbeno industrijsko podjetje »Gradiš«, 

Ljubljana; 
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Petrovič Drago, šef plansko analitskega oddelka, Živilski kombinat »Žito«, 
Ljubljana; 

Pintar Marija, vodja ženskega tekstilnega oddelka, »Kokra«, veletrgovsko 
podjetje, Kranj; 

Planine Marijan, finančni direktor, »Lesnina«, trgovsko podjetje z lesom, les- 
nimi izdelki in pohištvom, Ljubljana; 

Plut Stanko, pravni svetovalec, Zavod SRS za zdravstveno varstvo, Ljubljana; 
Podberšček Mihael, direktor biroja za tarife, Združeno železniško transportno 

podjetje, Ljubljana; 
Pogačnik inž. Boris, glavni inženir, »Slovenija-projekt«, podjetje za projektira- 

nje, Ljubljana; 
Poljšak-Zorž, Cvetka, direktor devizne 'direkcije, Centrala Narodne banke v 

Ljubljani; 
Popovič Milena, direktor, Zdravilišče Šmarješke Toplice; 
Premrov inž. Milivoj, svetnik devizne direkcije pri Narodni banki SFRJ, cen- 

trala za SRS, Ljubljana; 
Puppis inž. Karel, šef študijsko-projektivnega sektorja Vodna skupnost Drava- 

Mura, Maribor; 
Raič inž. Milivoj, profesor, Višja tehniška šola, Maribor; 
Remic inž. Ciril, referent za mehanizacijo in izkoriščanje gozdov, Poslovno 

združenje gozdno gospodarskih organizacij, Ljubljana; 
Razdevšek inž. Franc, predsednik občinske skupščine Slovenj Gradec; 
Rozman Janez, komercialni direktor, Veletrgovina »Mercator«, Ljubljana; 
Sebaher inž. Henrik, vodja za razvoj' energetike, Poslovno združenje energetike 

SRS, Ljubljana; 
Seliškar inž. Stane, tehnični svetnik, »Tekstilindus«, tekstilna industrija, Kranj; 
Senica Jože, direktor, Hotel »Central-Riviera«, Portorož; 
Sicherl inž. Bogdan, predavatelj, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo — 

metalurški odsek, Ljubljana; 
Sterlekar inž. Nevenka, samostojni projektant, Ljubljanski urbanistični zavod, 

Ljubljana; 
Stražišar inž. Jože, obratovodja, Tovarna cementa in salonita »15. september«, 

Anhovo; 
Subašič Zora, samostojni svetnik-ekonomist, Republiški sekretariat za gospo- 

darstvo, Ljubljana; 
Sirca Drago, kapitan dolge plovbe, — šef linije okoli sveta, »Splošna plovba«, 

Piran; 
Skoda Marjan, šef gospodarsko-računskega sektorja, AC Adriacommerce, izvoz- 

uvoz, Koper; 
Skofič inž. Marjan, šef tehniške službe, »Teol«, tovarna pomožnih sredstev, 

sintetskih pralnih surovin, tehničnih in jedilnih olj, Ljubljana; 
Skulj Jože, pomočnik direktorja, Služba družbenega knjigovodstva, podružnica 

Koper; 
Sramel inž. Vladimir, upokojenec, Ljubljana, Staretova št. 18/a; 
Staudohar Pavel, trgovski pomočnik, »Astra«, veletrgovina z usnjem, gumije- 

vimi izdelki in tehničnim tekstilom, Ljubljana; 
Taler Franc, šef plansko analitskega oddelka, Železarna Jesenice; 
Tavčar Franc, trgovski poslovodja, »Preskrba«, grosistično detajlistično trgovsko 

podjetje, Sežana; 
Utovič Mato, direktor, Brivsko-frizersko podjetje, Maribor; 
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Velkaverh Branimir, luški kapetan, Luška kapitanija, Koper; 
Viceljo Leon, šef oddelka za pripravo dela — organizator proizvodnje, »Lek«, 

tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, Ljubljana; 
Vihar Pavla, direktor organizacijskega sektorja, Poslovno združenje »Les«, 

Ljubljana; 
Vogrinec Franc, računovodja, Industrija pohištva »Stol«, Kamnik; 
Vrabl inž. Radovan, strokovni sodelavec, Združeno podjetje »Iskra«, Kranj, 

Tovarna elektronskih merilnih instrumentov, Horjul; 
Vršnak inž. Franc, pomočnik direktorja tehnično progr. področja, Združeno 

podjetje »Iskra«, Kranj; 
Zupane Viljem, šef odseka za invalidsko-poko j ninsko zavarovanje, Republiški 

zavod za socialno zavarovanje SRS, Ljubljana; 
Zupančič inž. Franc, gradbeni inženir, »Projekt«, splošno gradbeno podjetje, 

Kranj; 
Železnik Drago, ekonomist, Kmetijsko poslovno združenje, Ljubljana; 
Žerjal inž. Anton, vodja kapitalne izgradnje, »Inis«, industrija stekla, Novo 

mesto. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 57. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije daje 
komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predloge za volitve 
sodnikov porotnikov Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Potrebe po 
profilu in strukturi kandidatov za sodnike porotnike so bile predmet obširne 
razprave tako na terenu kot na Višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani. Po 
predlogu predsednika Višjega gospodarskega .sodišča v Ljubljani je potrebno 
za nemoteno delo sodišča 113 sodnikov porotnikov. Predlog kandidatov je se- 
stavljen na podlagi predlogov samoupravnih organov delovnih organizacij, 
občinskih odborov SZDL in občinskih sindikalnih svetov. 

Struktura predlaganih kandidatov: 

po panogah dejavnosti: 
Število Moški Ženske 

Industrija in rudarstvo  36 32 4 
Kmetijstvo  5 4 1 
Gozdarstvo  2 2 — 
Promet 15 13 2 
— železniški  2 2 — 
— cestni  3 3 — 
— pomorski  2 2 — 
Špedicija  1 1 — 
PTT  1 — 1 
Notranja trgovina  12 9 3 
Zunanja trgovina   . 7 6 1 
Gostinstvo  2 1 1 
Obrt  2 2 — 
Komunalna dejavnost  2 1 1 
Socialno-zdravstvena dejavnost  2 2 — 
Bančni in kreditni posli  5 2 3 
Finančna stroka  14 10 4 

Skupaj ... 113 92 21 
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po strokovni izobrazbi: 
Število Moški 2enske 

Nižja          
Nepopolna srednja (poklicne šole)  2 — 2 
Srednja  31 24 7 
Višja   12 9 3 
Visoka   68 59 9 

Skupaj . . . 113 92 21 

Povprečna starost 43 let. 
Vsi kandidati so dali svoj pristanek za izvolitev. 
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga Re- 

publiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da izvoli v predlogu sklepa navedene 
kandidate za sodnike porotnike Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil Republiški zbor Skupščine SR Slovenije na osnovi svojih 
sklepov na sejah dne 2., 23. in 24. februarja 1967 

Izvolijo se: 

1. za sodnika okrožnega sodišča v Celju: 
Ludvik Gorenjak, predsednik občinskega sodišča v Slovenskih 

Konjicah; 
2. za sodnika okrožnegai sodišča v Kranju; 
Alojz Marolt, sodnik občinskega sodišča v Kranju; 
3. za sodnike okrožnega sodišča v Mariboru: 
Miro G o s n i k , sodnik občinskega sodišča v Mariboru; 
Milan Kosterca, občinski javni tožilec v Mariboru; 
Jernej Vrhunec, predsednik občinskega sodišča v Ormožu; 
4. za sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu: 
Anton Trunkelj, sodnik občinskega sodišča v Novem mestu. 

Razrešijo se: 

1. kot predstavnika družbene skupnosti sveta Višje šole za socialne delavce 
v Ljubljani: 

Milan Spolar, šef materialnega biroja Litostroj, Ljubljana in 
Rozika Zigon, odgovorni urednik pogodbene skupnosti za izdajanje lista 

Občan v Ljubljani; 
2. kot član upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje proiz- 

vodnje in predvajanja filmov: 
Marina Golouh, novinar pri kulturni rubriki časopisnega podjetja Delo, 

Ljubljana; 
3. kot predsednik okrožnega sodišča v Novi Gorici: 
Janez Šinkovec; 

50 
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4. kot sodnik okrožnega sodišča v Kranju: 
Janez Šlitaar; 
5. kot sodnik okrožnega. sodišča v Ljubljani: 
Koloman Balažic; 
6. kot republiški sekretar v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije: 
Alojz Zokalj; 
7. kot predstavnik družbene skupnosti sveta Združenja visokošolskih za- 

vodov v Mariboru: 
Boris Goljevšček, direktor Zavoda za ekonomiko in urbanizem v Mariboru. 

Imenujejo se: 

1. v odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugo- 
slavije: 

inž. Viktor Turnšek, direktor Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij 
SR Slovenije v Ljubljani; 

2. v svet Višje šole za socialne delavce v Ljubljani: 
Herman Jesenšek, direktor organizacijsko kadrovskega sektorja podjetja 

»Pletenina« Ljubljana, in 
Ada Krivic, upokojenka, Ljubljana, Večna pot 35; 
3. za člana upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje pro- 
izvodnje in predvajanja filmov: 
Marijan Maher, urednik filmske redakcije RTV Ljubljana; 
4. v svet Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru: 
Franc Ficko, pomočnik direktorja tovarne oblačil, perila in pletenin »Mura« 

v Murski Soboti. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 
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nitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije 126 

22. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o razpisu splošnih volitev v 
občinske skupščine 127 

23. Volitve in imenovanja: 
— razrešitev republiškega sekretarja v izvršnem svetu Skupščine SR 

Slovenije .     .   127 
— določitev števila in izvolitev sodnikov porotnikov višjega gospodar- 

skega sodišča v Ljubljani 127 

Govornik: 

Viktor Zupančič 127 

— imenovanje predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skup- 
ščina SR Slovenije v svet združenja visokošolskih zavodov v Ma- 
riboru  128 

24. Poslanska vprašanja     128 

Govorniki: 

Inž. Marko Bule .   129 
Ivan Lužovec  131 
Sveto Kobal   131 134 
Marija Pleteršelk  132 
Ferdo Šetrajčič   
Mirko Draksler   

Gospodarski zbor 

37. seja — 2. februarja 1967 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 136 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 136 

3. Določitev dnevnega reda 136 

VI 
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