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Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Dne 27. decembra 
lani smo zopet izgubili enega izmed naših poslancev. Umrl je poslanec Maks 
Jamšek. Prosim vas, da počastimo njegov spomin. (Poslanci z enominutnim 
molkom počastijo spomin umrlega poslanca.) 

Pričenjam 37. sejo republiškega zbora skupščine SR Slovenije. 
Za današnjo sejo so se opravičili: Miran Cvenk, Franci Kuhar, Vladimir 

Vrečko, Edo Brajnik, Marjan Gabrič, Stane Jenko, Zdenko Roter, Jože Telič, 
Milo Vižintin, Milovan Zidar, Zora Tomič in Majda Benedik. 

V smislu 312. člena poslovnika skupščine vas obveščam, da so bili v enakem 
besedilu sprejeti naslednji predpisi: 

— v republiškem in gospodarskem zboru: predlog zakona o javnih cestah; 
predlog odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji; predlog zakona o za- 
časni prepovedi prometa z zemljišči; predlog zakona o posojilu SR Slovenije za 
konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« 
v Ljubljani; predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972; predlog zakona 
o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo; 

— v republiškem in socialno-zdravstvenem zboru: predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva; predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev faši- 
stičnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala in njihovih 
družinskih članov; 

— v republiškem in enotnem zboru delovnih skupnosti: predlog zakona o 
podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov 
za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic; predlog zakona o začasnem 
financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972. 
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Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnikov 35. in 36. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva; 
4. predlog zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj; 
5. predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu; 
6. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ureditvi določenih 

vprašanj s področja graditve investicijskih objektov; 
7. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju in 

oddajanju stavbnega zemljišča; 
8. predlog sklepa o stališčih glede družbenega nadzorstva; 
9. predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti 

cestnega prometa; 
10. volitve in imenovanja. 
Kot vidite iz predlaganega dnevnega reda za razliko od prvotno predlaga- 

nega dnevnega reda nisem predlagal, da bi na današnji seji obravnavali tudi 
predlog zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči. Predlagam, da razpravo 
o tem zakonu odložimo na eno prihodnjih sej. 

Ce se strinjate s tako predlaganim dnevnim redom, vas prosim, da to 
potrdite. (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Ugotovili bomo prisotnost. Prosim, da pritisnite na glasovalno tipko. (Na- 
vzočih je 53 poslancev.) 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnikov 
35. in 36. seje republiškega zbora. Zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšno 
pripombo? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta zapisnika 35. in 36. seje republiškega zbora odobrena. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Andrej Levičnik, republiški sekretar za gospodarstvo, odgovarja na vpra- 

šanje poslanca Dušana Horjaka. 

Andrej Levičnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Horjak je 
postavil dve vprašanji. Prvo se glasi: Ali je sekretariat za gospodarstvo se- 
znanjen s problematiko, ki je nastala na tržišču po uveljavitvi zakona o za- 
mrznitvi cen in to predvsem v zvezi z določilom o prodaji novih izdelkov, ki 
jih trgovska mreža na dan 28. 11. 1971 ni imela v svojem prodajnem programu? 

Odgovor: Republiški sekretariat za gospodarstvo je tekoče spremljal iz- 
vajanje odloka o maksimiranju cen vseh proizvodov in storitev in analiziral 
tudi probleme, ki jih je odlok o blagovnem prometu povzročil. Motnje v bla- 
govnem prometu so nastale predvsem zaradi tega, ker se z odlokom maksimirajo 
cene tudi v trgovini in ne samo proizvodnji, kot je bil doslej primer pri vseh 
podobnih ukrepih. Trgovina je imela do tega odloka maksimirane marže in 
je cene določala tako, da je k fakturni ceni pribila odvisne stroške in maksi- 
mirane marže. Ker pa so cene v trgovini po tem odloku maksimirane na ravni 
z dne 26. 11. 1971 in ker jih trgovina ne sme povečevati, je prišlo do zavračanja 
vsega tistega blaga, ki je imelo višjo fakturno ceno kot prejšnje pošiljke. 
Nekateri problemi so bili omiljeni s sporazumi, tako da je proizvodnja deloma 
znižala svoje cene, trgovina pa razliko v ceni, kar je omogočilo prodajo po 
starih cenah. Ponekod je trgovina lahko obdržala stare cene kljub višjim 
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nabavnim cenam tako, da je izločala posrednike in se usmerila na nabavo 
blaga neposredno pri proizvajalcih. Nekatere vrste blaga, zlasti tistega, katerega 
nova nabavna cena je tako visoka, da bi ga trgovina morala prodajati z izgubo, 
pa ne prihajajo v promet, razen če se trgovina s proizvajalci ne sporazume 
o znižanju cen. 

Tovariš poslanec se zlasti zanima, zakaj je prišlo do motnje pri prodaji 
novih proizvodov. Na podlagi 3. točke odloka cene za nove proizvodne storitve 
ne morejo biti večje od cen, ki so za enake ali podobne proizvode veljale na dan 
uveljavitve odloka. Proizvajalci morajo tako kot pred izidom odloka eviden- 
tirati nove proizvode 60 dni, preden jih dajo v prodajo. Ker odlok določa, da 
cene novih proizvodov ne morejo biti višje od cen enakih ali podobnih proiz- 
vodov, ki so bili v prodaji na dan 26. 11. 1971, je trgovina zavračala proizvode, 
za katere je ugotovila, da so njihove cene višje od cen enakih ali podobnih 
proizvodov, ki jih je do tedaj imela v prodaji. 

Trgovina je v nekaterih primerih zavračala tudi popolnoma nove proizvode, 
ki jih je dal proizvajalec na tržišče, ker od dobavitelja ni bila obveščena, da 
gre za nov proizvod. Ta pomanjkljivost je sedaj odpravljena s tem, da proiz- 
vajalci na fakturi ali dobavnici označijo, da gre za nov proizvod, ki je bil 
evidentiran pri zveznem zavodu za cene. Ce proizvajalčeva cena novega pro- 
izvoda v skladu z omenjenim odlokom, oblikuje trgovina prodajno ceno tako, 
da na proizvajalčevo ceno pribije odvisne stroške in zadržano oziroma maksi- 
mirano maržo. 

Drugo vprašanje: Kako misli ukrepati republiški sekretariat za gospodar- 
stvo, da se odpravijo navedene napake in neenotna navodila o tržni inšpekciji 
in da se omogoči prodaja sezonskih izdelkov? 

Odgovor: Republiški sekretariat za gospodarstvo in zavod SR Slovenije za 
cene sta o navedenih problemih vseskozi obveščala zvezne organe, republiški 
tržni inšpektorat pa je usklajeval prakso občinskih inšpektorjev s tolmačenji, 
ki jih je dajal zvezni zavod za cene. Na podlagi obvestil našega sekretariata 
in sekretariatov drugih republik je zvezni zavod za cene pripravil informacijo 
o nekaterih problemih v zvezi z izvajanjem odloka in s predlogi za njihovo 
reševanje. Predložil jo je zveznemu izvršnemu svetu, ki pa o tem še ni 
razpravljal. Od stališč in sklepov zveznega izvršnega sveta je torej odvisno, 
kako bodo nekateri drugi problemi, ki izvirajo iz odloka, rešeni. Vendar smo 
obveščeni, da bo zvezni izvršni svet o teh problemih razpravljal še ta teden. 

Predsednik Miran Goslar: Slavko Bohanec, republiški sekretar za 
prosveto, odgovarja na poslanska vprašanja Toneta Remca in Rada Pušenjaka. 

Slavko Bohanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičujem dr. Bračiča, ki naj bi odgovoril na poslanska vprašanja. Ker je 
zbolel, me je pooblastil, da odgovore, ki jih je pripravil, preberem jaz. 

Poslanec Tone Remc je postavil dve vprašanji. Prvo vprašanje se glasi: 
Ah smo v SR Sloveniji v sklopu dolgoročnega razvojnega koncepta Slovenije 
že pristopili tudi k pripravljanju konkretnega dolgoročnega načrta razvoja 
visokega šolstva v Sloveniji in ali obstoji osnutek prioritetnega reda za gradnjo 
najpomembnejših visokošolskih ustanov študentskih in dijaških domov? 

Odgovor: Stališča o dolgoročnem družbenem razvoju Slovenije predvi- 
devajo, da bo leta 1985 v vse oblike visokošolskega študija zajeta okoli četrtina 
mlade generacije v starosti od 19. do 24. leta, kar pomeni, da se bo število 
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rednih študentov povzpelo od sedanjih 15 000 na 35 000 do 40 000. V zvezi s 
predvidenim povečanjem števila študentov je predvideno, da bo imela SR Slo- 
venija dvoje univerzitetnih središč s po 12 do 15 000 študenti in da bomo 
posamezne oblike visokošolskega izobraževanja razvijali tudi v drugih središčih. 
Ob univerzi v Ljubljani naj bi zrasla še univerza v Mariboru, ki se bo razvila 
iz sedanjega visokošolskega središča, ki ima eno visoko in štiri višje šole, 
v katere je v letošnjem študijskem letu vpisanih okrog 2400 rednih in blizu 
3000 izrednih študentov, skupaj torej nad 5000 študentov ali približno tretjina 
vseh študentov v Sloveniji. 

Kranj in Piran že imata vsak po eno višjo šolo. V letošnjem letu sta 
pedagoška akademija in visoka ekonomska komercialna šola iz Maribora že 
odprli oddelka v Celju. Pričakovati smemo, da bo v prihodnjih letih dobilo 
tudi slovensko obalno območje še kakšen visokošolski zavod, medtem ko pri- 
prave za ustanovitev detaširanega oddelka pedagoške akademije iz Ljubljane na 
Goriškem že tečejo. 

S tem je že zelo konkretno nakazan bodoči razvoj mreže višjega in visokega 
šolstva v republiki. Doslej v republiškem merilu še ni bil osnovan poseben 
organ, ki bi na izhodiščih o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije 
vsebinsko podrobneje opredelil razvoj visokega šolstva, pač pa je na univerzi 
v Ljubljani ustanovljena posebna komisija za nadaljnji razvoj univerze. Enako 
je tudi združenje visokošolskih zavodov v Mariboru že pred časom imenovalo 
posebno komisijo za razvoj, ki je že izdelala razvojni načrt visokošolskih 
zavodov v Mariboru za obdobje 1971—1975. Pripravljeno pa imajo tudi zasnovo 
raziskovalnega projekta organizacije nove univerze v Mariboru. Raziskava, ki 
se začenja te dni, naj bi bila gotova do konca leta 1973. Dogovorjeno je, da 
bosta univerza v Ljubljani in združenje visokošolskih zavodov v Mariboru 
pri izdelavi razvojnih projektov sodelovala in delo usklajevala. To pripravljenost 
potrjuje tudi rektorjevo poročilo na včerajšnji univerzitetni konferenci, ki 
pravi: »Kakor kaže sorazmerno počasno naraščanje števila študentov na naši 
univerzi, ni verjetno, da bi vsaj v bližnji prihodnosti presegli število 15 000 
študentov. Taka velikost univerze velja v mednarodnih merilih za idealno. Vse 
tudi kaže, da bo višješolski center v Mariboru prej ali slej prerasel v univerzo, 
čeprav sprva morda še nepopolno. Ta dejstva nalagajo naši univerzi prav 
določene naloge. Predvsem se moramo usmeriti k bolj in bolj poglobljenemu 
kakovostnemu delu s posebnim poudarkom na podiplomskem, specializacijskem 
in interdisciplinarnem študiju. Poleg tega nam razmere narekujejo odkritosrčno 
pripravljenost za vsestransko pomoč mladi nastajajoči univerzi, da se bo brez 
večjih težav vrasla v kakovostni okvir, ki ji pritiče. V tej zvezi vas prosim, 
da se z vse večjo pripravljenostjo in dobrohotnostjo odzovete vsaki želji za 
sodelovanje v kakršnikoli obliki. Samo iskreno sodelovanje bo v prid bodočemu 
razvoju obeh univerzitetnih središč.« 

V okviru srednjeročnega plana 1972—1976 so v dosedanjih razpravah in 
pripravljenih dokumentih v izvršnem svetu dobili prioriteto pri gradnji novih 
učnih kapacitet in študentskih domov naslednji objekti (povzeto iz zapisnika 
76. seje odbora za znanost, kulturo in prosveto z 'dne 5. 1. 1972): pedagoška 
akademija Maribor, medicinska fakulteta Ljubljana, ekonomska fakulteta Ljub- 
ljana, visoka ekonomsko-komercialna šola v Mariboru in dom višje šole za 
zdravstvene delavce v Ljubljani. 

V tem obdobju pa se nujno nakazuje tudi gradnja še enega objekta v 
okviru obstoječega študentskega naselja v Mariboru, s čimer bi se prva faza 
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gradnje tega kompleksa končala. Ob teh novogradnjah bo potrebno v prihodnjih 
letih dokončati tudi že začete objekte biotehnične fakultete v Ljubljani. 

Drugo vprašanje: Kako izvršni svet ocenjuje dosedanje uresničevanje 
sprejetega oziroma podpisanega družbenega dogovora o štipendiranju in kredi- 
tiranju študentov in učencev v SR Sloveniji? 

Odgovor: Družbeni dogovor o štipendiranju in kreditiranju v SR Sloveniji 
je bil na republiški ravni sprejet in podpisan decembra 1970. Predvideno je 
bilo, naj bi tak dogovor podpisali zainteresirani v občinah do sredine leta 1971. 
Ko je bilo ugotovljeno, da akcija časovno močno zaostaja, je izvršni svet 
s posebnim pismom opozoril predsednike občinskih skupščin na ta problem 
in še posebej na nujnost valorizacije štipendij ob hitrem naraščanju življenjskih 
stroškov. Dne 15. decembra 1971 so se sestali podpisniki družbenega dogovora 
o štipendiranju in kreditiranju na republiški ravni in obravnavali informacijo 
o izvajanju dogovora, ki jo je pripravila strokovna služba izobraževalne skup- 
nosti Slovenije ter analizo ankete o neizrabljenih štipendijah v gospodarskih 
organizacijah, ki jo je pripravila strokovna služba gospodarske zbornice Slo- 
venije. 

Ker so udeleženci posveta sklenili, da bodo o poteku izvajanja družbenega 
dogovora o štipendiranju in kreditiranju v Sloveniji s posebnim sporočilom 
obvestili vse zbore skupščine SRS, bi na tem mestu navedli samo nekaj podat- 
kov iz obeh analiz. 

Do novembra 1971 je bil družbeni dogovor o štipendiranju in kreditiranju 
v celoti sprejet in podpisan v 25 občinah. V 25 občinah je dogovor sprejelo le 
del delovnih organizacij, v drugih občinah pa je dogovor šele v pripravi. 

Gospodarska zbornica je poslala poseben vprašalnik o kadrovskih vpra- 
šanjih in štipendiranju 219 delovnim organizacijam, ki imajo več kot 5000 za- 
poslenih. Odgovorilo je 137 ah 62 «Vo delovnih organizacij. Od teh jih ima 52 
plan razvoj kadrov, 74 delovnih organizacij ni izkoristilo za štipendije in poso- 
jila namenjenih sredstev, medtem ko je 54 delovnih organizacij — pretežno iz 
kovinske stroke — sredstva v celoti izkoristilo oziroma celo preseglo določeno 
vsoto. 

Analiza kaže, da imajo delovne organizacije sklenjenih več štipendijskih 
pogodb, kot so razpisale štipendij, kar govori, da podeljujejo štipendije tudi 
mimo javnega razpisa. Na podlagi ugotovljenega izvršni svet meni, da akcija 
sprejemanja in podpisovanja družbenega dogovora o štipendiranju in krediti- 
ranju v občinah in delovnih organizacijah ni naletela na pričakovani odziv, kar 
dokazuje, da skrb za sistematično in dolgoročno kadrovsko politiko pri nas še 
ni dobila domovinske pravice. 

Pričakujemo, da bo pred kratkim sprejeta skupščinska resolucija o vodenju 
kadrovske politike spodbudno vplivala na reševanje tega vprašanja. 

V imenu dr. Bračiča bom prebral tudi njegov odgovor na vprašanje tova- 
riša Pušenjaka. 

Iz poslanskega vprašanja tovariša Rada Pušenjaka je razvidno, da ga za- 
nimajo problemi obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, ki učijo na 
višji predmetni stopnji osnovnih šol, pa nimajo ustrezne izobrazbe. Vznemirjajo 
ga posledice zakonskih določil, ki bodo prizadele tiste učitelje, ki zakonskih 
pogojev o kvalifikaciji ne bodo izpolnili. 

Na postavljena vprašanja dajem v imenu izvršnega sveta naslednji odgovor: 
Pred 13 leti smo v vsej Jugoslaviji izvedli reformo takratne osnovne šole 

in uvedli obvezno enotno osemletno osnovno šolo. Takrat smo odpravili nižjo 
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gimnazijo. Kot enega od odločujočih pogojev za kvalitetno uresničitev vzgojno- 
izobraževalnih ciljev na novo zasnovane osnovne šole smo postavili ustrezno 
strokovno in pedagoško izobražen učiteljski kader. 

Sprejeto je bilo načelo, da se morajo v prihodnje vsi učitelji enotne osnovne 
šole šolati na nivoju višje izobrazbe. Ob tej zahtevi so bila v kasnejših letih 
odpravljena učiteljišča in ustanovljene pedagoške akademije, ki v dvoletnem 
višjem šolskem študiju vzgajajo učitelje za nižjo, to je razredno, in višjo, to je 
predmetno stopnjo osnovne šole. 

Ob reformi osnovne šole smo imeli za predmetno stopnjo komaj okrog 
25 >% ustrezno strokovno usposobljenih učiteljev, ostalo delo pa so opravili 
učitelji s srednješolsko izobrazbo, usposobljeni za delo v nižjih razredih. 

Mnogi od teh so se takoj vpisali kot izredni študenti na pedagoško akade- 
mijo in študij tudi že končali. Številni pa dlje od vpisa niso prišli, dokvalifika- 
cija je potekala sorazmerno počasi, med drugim tudi zato, ker ni bilo dovolj 
moralne in materialne podpore ter konkretnejših določil. 

Da bi ta proces strokovne dokvalifikacije pospešili in tudi sicer zagotovili 
ustrezno usposobljen učiteljski kader ter tako pripomogli h kvalitetnejšemu 
delu na višji stopnji osnovne šole, so bila sprejeta posebna zakonska določila 
glede izobrazbe učiteljev. 

Tako določa zakon o osnovni šoli, sprejet decembra 1967, da si morajo 
učitelji, ki učijo na predmetni stopnji in nimajo ustrezne višje izobrazbe, naj- 
pozneje v petih letih, to je do 27. decembra 1972, pridobiti predpisano višjo 
izobrazbo. V skladu s to zahtevo se je na obe pedagoški akademiji vpisalo 
nad 4000 učiteljev, seveda pa je med njimi veliko takih, ki so se vpisali le 
formalno in ne študirajo. Po podatkih republiškega sekretariata za prosveto in 
kulturo iz leta 1970 je bilo na oddelku za predmetni pouk vpisanih okrog 
1500 izrednih študentov, ki so bolj ali manj redno opravljah izpite. Precejšen 
del med njimi bo lahko diplomiral v zahtevanem roku. 

V vseh preteklih letih smo se zavedali, da dokvalifikacija ni samo stvar 
prizadetih učiteljev, temveč vse naše družbene skupnosti. Predlagana je bila 
vrsta ukrepov, s katerimi naj bi izrednim študentom dali moralno in materialno 
podporo v njihovem prizadevanju za pridobitev izobrazbe. Velik del teh pri- 
poročil se tudi izvaja, tako da dobivajo izredni študentje v zadnjem času vse 
večjo podporo. Številne temeljne izobraževalne skupnosti omogočajo plačane 
študijske dopuste in druge olajšave pri študiju. Res pa je, da se je intenzivna 
pomoč učiteljem začela šele v zadnjih letih in še nismo izrabili vseh možnosti. 

Obe pedagoški akademiji posvečata tem študentom veliko skrb. Organi- 
zirata jim posebne seminarje in vaje ob sobotah in nedeljah, seminarje med 
šolskimi počitnicami itd. Vse to zahteva od pedagoškega kadra velike dodatne 
napore, ki so jim ob rednem delu komaj kos. 

Določbe zakona bodo začele veljati 27. decembra 1972. leta, to pa praktično 
pomeni, da je učiteljem brez ustrezne izobrazbe zagotovljeno delovno mesto do 
konca šolskega leta 1972/73. Tako imajo vsi tisti učitelji, ki so se vsaj v zadnjih 
letih resno lotili študija, možnost, da še pravočasno diplomirajo. 

Tistim učiteljem pa, ki ne bodo pravočasno diplomirali, nikakor ne bo 
ogrožena eksistenca. Učitelje, ki bodo tik pred koncem študija in ki jim bo 
manjkalo le nekaj izpitov, bo treba drugače obravnavati, kot tiste, ki sploh niso 
studirah. 

Med učitelji na predmetni stopnji osnove šole, ki nimajo predpisane izo- 
brazbe, so predvsem taki, ki so končali učiteljišče in so usposobljeni za delo v 



37. seja 9 

nižjih razredih osnovne šole in v oddelkih podaljšanega bivanja. Na stopnji 
razrednega pouka je bilo v začetku šolskega leta 1971/72 okrog 140 nezasedenih 
delovnih mest, širijo pa se še oddelki pcidaljšanega bivanja in mala šola. Po- 
datki kažejo, da nam bo v prihodnjih letih celo primanjkovalo učiteljev raz- 
rednega pouka, zato eksistenca teh učiteljev ne bo ogrožena, saj bodo lahko 
prišli na nižjo stopnjo, v oddelke podaljšanega bivanja ali v malo šolo. 

Dokvalifikacija učiteljev na predmetni stopnji bo potekala še naprej in 
če se na razpisana mesta ne bodo javili ustrezno usposobljeni učitelji, bodo 
šole sprejemale v delovno razmerje za določen čas tudi take, ki nimajo ustrezne 
izobrazbe, med njimi pa bodo lahko tudi tisti, ki študija ne bodo končali 
pravočasno. 

Ob tej priliki opozarjamo tudi na drugi odstavek 102. člena temeljnega za- 
kona o delovnih razmerjih, ki določa, da ne more prenehati delavcu delo v 
delovni organizaciji brez njegove privolitve, če njegova delovna sposobnost 
ne ustreza zahtevam delovnega mesta, kadar ima najmanj 30 — oziroma de- 
lavka 25 — za pokojnino vštetih let, razen če zavrne razporeditev na drugo 
delovno mesto pri isti ali drugi delovni organizaciji, ki ustreza njegovim 
strokovnim in delovnim sposobnostim. 

Kljub temu, da po preteku petletnega roka kadrovska zasedba v osnovnih 
šolah ne bo taka, kakršno bi želeli — primanjkovalo nam bo predvsem pred- 
metnih učiteljev za matematiko, slovenski in tuje jezike pa izvršni svet 
skupščine SR Slovenije meni, da je treba določbe zakona v celoti uresničiti, 
kajti samo široko razgledan in strokovno izobražen učitelj bo lahko opravljal 
naloge, ki jih postavlja osnovna šola. Te zahteve pa se bodo z novim učnim 
načrtom za osnovno šolo še povečale. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Bohanec, prosim še za odgovor na 
vprašanje Ele Ulrih. 

Slavko Bohanec: Na poslansko vprašanje tovarišice Ulrihove, ki se 
nanaša na primer osnovne šole Šmarje pri Jelšah, najprej nekaj splošnih 
ugotovitev. 

Primer osnovne šole Šmarje pri Jelšah je novo resno opozorilo, da je 
problem osnovnošolskega prostora kljub velikim prizadevanjem občin in repu- 
blike še vedno zelo kritičen. Samo v zadnjih treh letih je bilo v okviru akcije 
100 let 100 šol zgrajenih 67 novih zgradb in adaptiranih 28 objektov. V ta na- 
men so bila porabljena velika finančna sredstva, zbrana v republiki in občinah, 
velik del pa so prispevali tudi občani s samoprispevkom. 

V letih 1969—1971 je bilo vloženo v osnovnošolski prostor v naši republiki 
približno 200 milijonov dinarjev, vendar tudi ta sredstva ne zadoščajo za kritje 
najnujnejših potreb. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je v letu 
1971 opravil popis šolskih zgradb v Sloveniji. Zbrani podatki kažejo, da je 
izmed 1065 osnovnošolskih stavb kar 385 takih, ki so bile zgrajene v prejšnjem 
stoletju, 255 pa jih je bilo zgrajenih v letih od 1900 do 1918. Popis je pokazal, 
da je 487 stavb potrebnih večjega ali manjšega popravila, 114 pa je dotrajanih. 
Upoštevati pa moramo, da je velik del takih šol na manj razvitih območjih, ki 
imajo poleg šolskih še vrsto drugih problemov. 

2e v preteklih letih je republika prispevala dodatna sredstva kot participa- 
cijo pri kreditiranju gradnje osnovnošolskega prostora. V okviru realizacije 
srednjeročnega načrta pa predvidevamo ukrepe, s katerimi naj bi republika v 
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ta namen angažirala še večja dodatna sredstva. Razumljivo pa je, da bo po- 
polna sanacija osnovnošolskega prostora še dolgotrajen proces, ki bo terjal 
še velika materialna sredstva. 

Na konkretna vprašanja tovarišice Ulrihove pa naslednji odgovori: 
Prvo vprašanje: Ali pristojni organi redno nadzorujejo trdnost šolskih po- 

slopij, posebej starih, in kdo je za to odgovoren? 
Odgovor: Skrb za osnovno šolstvo in za vzdrževanje šolskih stavb je po 

zakonu naložena predvsem občinam. Pri gradnji novih stavb in adaptacijah 
veljajo zelo strogi predpisi. Redni pregledi starih stavb pa ne sodijo neposredno 
v pristojnost gradbenih inšpekcij in občine ukrepajo šele takrat, kadar uprav- 
ljalci opozorijo na neposredno nevarnost. V šoli v Šmarju so pred letom in pol 
napeljali centralno kurjavo in opravili nekaj manjših popravil. Vendar ni šlo za 
delo takega obsega, ki bi nujno terjala tudi pregled stropnih konstrukcij. Pre- 
perel del stropne konstrukcije, ki je povzročil nesrečo v Šmarju, je primer, ki 
ga brez strokovnega pregleda ni mogoče predvideti, še zlasti, ker je ta stavba 
veljala za eno najbolj trdnih šolskih zgradb v šmarski občini. 

Drugo vprašanje se glasi: Kakšne ukrepe namerava sprejeti izvršni svet, 
da se primer iz Šmarja pri Jelšah ne bo več ponovil. 

Odgovarjam: Dogodek v Šmarju je nedvomno opozorilo vsem, ki morajo 
skrbeti za šolstvo, da je treba takoj storiti vse, da se kaj podobnega ne bo 
moglo več zgoditi, saj se lahko zahvalimo le izredni sreči in prisebnosti učite- 
ljice, da se ni zgodilo najhujše. 

Izvršni odbor izobraževalne skupnosti SR Slovenije je na svoji seji 17. ja- 
nuarja 1972 sprejel sklep, da naroči pregled vseh starih osnovnošolskih stavb 
v Sloveniji, da bi lahko pravočasno ukrepali v vseh primerih, kjer bi bila 
ogrožena varnost otrok. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo bo poslej opozoril ravnatelja 
šol na njihove dolžnosti upraviteljev šolskih stavb. 

Izobraževalna skupnost SR Slovenije ima v zvezi z zakonom o nerazvitih 
področjih nalogo, da izdela poseben program gradnje osnovnošolskega prostora, 
ki naj določi prioriteto in zagotovi sredstva za sanacijo osnovnošolskih zgradb. 

Tretje vprašanje: Kako ocenjuje izvršni svet posledice nesreče v Šmarju pri 
Jelšah, s katerimi ukrepi bo pomagal občini, da posledice improviziranega 
pouka, ki bi se pokazale v zmanjšani možnosti za uspešno nadaljnje šolanje v 
srednjih šolah, ne bodo prizadele otrok? 

Odgovor: Kakšne so dejanske posledice dogodka v Šmarju, bo mogoče v 
celoti ugotovit šele takrat, ko bodo znane ugotovitve strokovnjakov, ki te dni 
pregledujejo obe šolski stavbi v Šmarju, da bi ugotovili, v kolikšni meri sta 
ogroženi. Ce bo morala šola začasno opustiti samo tri učilnice v drugem nad- 
stropju, ki so neposredno ogrožene, potem bo lahko poiskala zasilno rešitev, 
ki bo učencem zagotovila reden pouk. Ce pa se bo pokazalo, da so ogroženi 
tudi drugi prostori ali celo učilnice v drugi stavbi, ki je približno enako stara, 
bo treba najti drugačno rešitev. V tem primeru bo nujna neposredna pomoč 
republike tako za prevoze učencev kakor tudi za sanacijo, ker občina s svojimi 
sredstvi otrokom ne bo mogla zagotoviti normalnega šolanja. 

Izobraževalna skupnost SR Slovenije je občini že zagotovila vso pomoč pri 
sanaciji šole v Šmarju. Nedvomno je dolžnost vseh dejavnikov v občini in repu- 
bliki, da storimo vse, da posledice nesreče v Šmarju v najkrajšem času od- 
pravimo. 
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Predsednik Miran Goslar: Ivo Klemenčič, namestnik republiškega 
sekretarja za gospodarstvo, odgovarja na poslansko vprašanje Ivana Krefta. 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Na vprašanje poslanca tovariša Krefta o možnosti dobave naravnega plina iz 
Avstrije odgovarja izvrni svet takole: 

Kot je znano, si SR Slovenija že dalj časa prizadeva razširiti svojo ener- 
getsko bazo z dobavo naravnega plina. Poleg drugih možnosti se je kot naj- 
bližja rešitev pokazala oskrba s plinom iz Sovjetske zveze prek mednarodnega 
plinovoda Bratislava—Trbiž, po katerem ga bo Sovjetska zveza dobavljala 
Italiji. Priprave za gradnjo plinovoda, katerega trasa bo prek Avstrije tekla 
blizu naše meje, so že stekle in v bližnji prihodnosti se že pričakuje začetek 
izvajalnih del, saj naj bi plinovod začel obratovati že v letu 1974. Priključitev 
na plinovod po tehnični plati ne bi bila težavna, saj bi bila količina plina za 
naše potrebe glede na predvideno kapaciteto plinovoda razmeroma majhna. 
Kljub temu, da je bila podvzeta vrsta korakov za realizacijo tega projekta, pa 
je še vedno odprto vprašanje dobave plina s strani dobavitelja, to je SZ, ki 
ima velikanske zaloge in bi ji pokrivanje naših potreb verjetno ne predstavljalo 
posebnega problema. 

Razgovori s predstavniki Sovjetske zveze tečejo že dalj časa tako v Beo- 
gradu kot v našem predstavništvu v Moskvi. Pričakovali smo, da bo zadnja 
beseda izrečena med obiskom podpredsenika sovjetske vlade Bajbakova decem- 
bra lani v Jugoslaviji. Kot pa se lahko sklepa tudi iz intervjuja s podpredsed- 
nikom Bajbakovim, ki je bil objavljen 25. decembra v Delu, je bilo pričakovati, 
da so potrebni samo še razgovori strokovnjakov, ki bi naj konkretizirali teh- 
nične in druge možnosti za dobavo plina. Vendar tudi ti razgovori, ki jih z 
naše strani sedaj nadaljuje Petrol, še niso dali konkretnih rezultatov in to kljub 
temu, da je sovjetskemu partnerju znano, da smo vezani na rok, do katerega 
moramo našo odločitev o priključku sporočiti investitorjem plinovoda, da bi 
le—ti lahko upoštevali potrebne spremembe v projektu. Pričakujemo, da se bodo 
razgovori nadaljevali v Moskvi, šele takrat pa bo mogoče odgovoriti na vpra- 
šanje, ali lahko realno računamo na dobavo naravnega plina iz Avstrije. 

Financiranje gradnje magistralnih plinovodov ne bi zahtevalo pretiranih 
naporov ter so za to že izdelane študije, verjetno pa bi obstajala tudi možnost 
angažiranja tujih kreditov. Preteklega novembra so bili pri firmi Osterreichische 
Mineralol Verwialtung na Dunaju razgovori o možnostih tranzita oziroma do- 
bave naravnega plina iz Avstrije. Ob tej priliki je bilo ugotovljeno, da avstrij- 
ska stran ne more dobavljati naravnega plina iz svojih virov, pač pa ga je pod 
nekaterimi pogoji pripravljena tranzitirati prek mednarodnega plinovoda Bra- 
tislava—Trbiž, po katerem bo kot rečeno Sovjetska zveza dobavljala plin Italiji. 
Glavni pogoj za to pa je, da si Jugoslavija sama zagotovi potrebne količine 
naravnega plina iz Sovjetske zveze. 

Na zadnji vprašanji pa odgovarjam tole: Medrepubliškega dogovora o za- 
dolževanju v tujini ni. XXXV. amandma zvezne ustave določa, da se lahko 
mednarodni dogovori, iz katerih izhajajo posebne obveznosti za republike, skle- 
pajo s soglasjem republiških skupščin. Ustavni amandma nadalje predvideva, 
da se sklepanje takšnih mednarodnih dogovorov določa z zveznim zakonom ob 
soglasju republiških skupščin. Nadalje naj ugotovim, da dokončni prenos ob- 
veznosti sredstev in pravic po neproračunski bilanci federacije še vedno ni iz- 
vršen, čeprav je bil o tem dosežen medrepubliški sporazum, na osnovi ka- 
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terega je bil sprejet tudi zakon. Prenos še ni dokončen, ker je prišlo do ne- 
soglasij pri tolmačenju zakona in izvršni svet si prizadeva, da bi do takega 
sporazuma prišlo čimprej. Podrobnejša pojasnila o obveznostih SR Slovenije 
iz neproračunske bilance in o odstopanju teh obveznosti od dogovorjenih v lan- 
skem letu pa bodo zajeta v bilančnih izhodiščih republike za letošnje leto. 

Predsednik Miran Goslar: Boris Mikoš, republiški sekretar za urba- 
nizem, odgovarja na poslansko vprašanje Franca Gerbca. 

Boris Mikoš: Tovariši poslanci! Tovariš Gerbec je postavil štiri vpra- 
šanja. Če mi dovolite, bi prečital skrajšane odgovore, popolne odgovore pa bom 
tovarišu poslancu posredoval pismeno. 

Prvo vprašanje tovariša Gerbca se glasi: Ali se s pridobitvijo zemljišča na 
podlagi dedovanja razume v skladu z omenjenim zakonom tudi pridobitev zem- 
ljišča na podlagi dednopravnih pogodb in pogodb o dosmrtnem preživljanju? 

Odgovor: Pridobitev zemljišča na podlagi dednopravnih pogodb, to so 
izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju — v času veljavnosti 
zakona ni dovoljena, ker so to v bistvu pogodbe o prenosu lastnine. 

Drugo vprašanje: Ah bodo upoštevane kot pravočasne in kot veljavne tudi 
pogodbe, ki so bile pred uveljavitvijo tega zakona prijavljene pri davčnih 
upravah pristojnih občin za odmero prometnega davka od nepremičnin? To 
vprašanje utemeljujem z naslednjim: Če je bila pogodba prijavljena pri davčni 
upravi, lahko zanesljivo sklepamo na pravo voljo strank in na resen namen 
vztrajati pri pogodbi. Predpisi namreč zahtevajo, da se podpisi na pogodbi ne 
smejo overiti, dokler ni plačan prometni davek. Postopek za odmero davka 
pa je včasih dolgotrajen. Zaradi dolžine tega postopka stranke ne morejo 
overiti podpisov in je glede na določila zakona o prepovedi z zemljišči overitev 
prepozna. So tudi primeri, ko so pogodbe že prijavljene pri davčni upravi in 
prometni davek že plačan, podpisi v pogodbi pa še niso overjeni. V tem pri- 
meru je bila pogodba praktično sklenjena in bi bila overitev podpisov le še 
formalnost. Poleg tega pa bodo morale v teh primerih občine vrniti že vplačane 
zneske prometnega davka. 

Skrajšani odgovor se glasi: Zakon veže dopustnost zemljiškoknjižnega pre- 
nosa lastnine oziroma pravice uporabe na zemljiščih samo na sodno overitev 
podpisa pogodbenih strank, ne pa na prijavo, pogodbe davčni upravi, ker je 
sodna overitev podpisov na pogodbah po pravnih pravilih iz zemljiškoknjižnega 
prava in po 15. členu zakona o overitvi podpisov, Uradni list FLRJ 105/47, del 
zemljiškoknjižnega postopka. Glede pravne veljavnosti zemljiškoknjižnega pre- 
nosa v smislu navedenega zakona ni pomembno, kdaj je bila pogodba prijav- 
ljena na davčni upravi ali kdaj je bil plačan prometni davek, ampak je po- 
membno, kdaj je bil sodno overjen podpis na pogodbi, s katero se prenaša 
lastnina oziroma pravica uporabe na zemljišče. 

Tretje vprašanje tovariša Gerbca se glasi: Se več je primerov, ko so stranke 
pogodbo že sklenile in jo predložile katastrskim uradom zaradi izvedbe geo- 
metrske delitve že pred meseci, ker pa so te službe preobremenjene, morajo 
stranke dolgo čakati na delitev zemljišč. Vprašujem, ali ne bi teh pogodb 
priznali za veljavne, ker do overitve podpisov na pogodbah ni prišlo po 
krivdi ali zaradi špekulacij strank, ampak zaradi postopkov, na katerih hitrost 
stranke običajno ne morejo vplivati? V podkrepitev gornjih vprašanj naj na- 
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vedem, da so bile ob sprejetju zakona o nacionalizaciji najemnih stavb in 
gradbenih zemljišč upoštevane kot veljavne vse tiste pogodbe, ki so bile v 
trenutku uveljavitve tega zakona že z overjenimi podpisi ali prijavljene za od- 
mero prometnega davka od nepremičnin ali pa je bila kupnina že plačana prek 
banke. 

Skrajšan odgovor se glasi: V primerih, v katerih so stranke sklenile po- 
godbo o pridobitvi dela zemljišč, ki ga je treba zaradi zemljiškoknjižnega 
prenosa šele geometrsko odmeriti, ni taka delitev po nobenih predpisih pogoj 
za veljavnost pogodbe. Primerjalna uporaba določb o nacionalizaciji najemnih 
zgradb gradbenih zemljišč iz leta 1958 z določbami zakona o začasni prepovedi 
prometa z zemljišči glede veljavnosti takih pogodb ni sprejemljiva, ker je nave- 
deni zakon o nacionalizaciji trajnega pomena, ki posebej ureja vprašanje pravne 
veljavnosti pogodb, sklenjenih do njegove uveljavitve, medtem ko je zakon o 
začasni prepovedi prometa le začasen, časovno omejen in sploh ne ureja vpra- 
šanja pravne veljavnosti pogodb, sklenjenih pred njegovo uveljavitvijo, ampak 
ureja samo pogodbe, sklenjene v času njegove veljave. Glede pogodb, sklenjenih 
pred njegovo uveljavitvijo, zakon samo določa pogoje za njihovo zemljiško- 
knjižno izvedbo v času začasne prepovedi prometa z zemljišči. 

Četrto in zadnje vprašanje je naslednje: Vprašujem, od katerega dne dalje 
velja zakon o prepovedi prometa z zemljišči? V zadnjem členu zakona je sicer 
določeno, da velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, vendar so 
nekatera sodišča v Sloveniji prenehala z overitvami podpisov na pogodbah 
že v petek, dne 24. decembra 1971, ko zakon še ni bil objavljen v Uradnem 
listu SRS. Na kakšnem zakonskem pooblastilu je temeljilo navodilo pristojnih 
republiških organov, naj sodišča tako ravnajo? 

Odgovor: V 9. členu zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči je 
določeno, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
Ker je bil zakon objavljen v Uradnem listu SRS dne 24. decembra, je torej 
začel veljati dne 25. decembra 1971. leta. O predlogu tega zakona je skup- 
ščina SR Slovenije razpravljala že 23. decembra 1971. Predlog zakona je pred- 
videval, da začne veljati zakon z dnem, ko bo sprejet. O obravnavi predloga 
zakona v skupščini SRS je poročala RTV Ljubljana dne 23. decembral971. Tako 
so bili občani in tudi sodišča obveščeni že 23. decembra 1971. 

Ce bi bil zakon sprejet tako, kot je bilo predvideno*, bi začel veljati že 
24. decembra 1971. leta. Zaradi tega ni nič čudnega, če so nekatera sodišča, ki 
so sledila intenciji zakona, prenehala z legalizacijo podpisov pogodbenih strank 
na pogodbah, ki so jim bile ta dan, to je 24. decembra 1971, predložene. Na 
nekaterih sodiščih je bil namreč tega dne velik naval zaradi legalizacije pod- 
pisov. Tak ukrep nekaterih sodišč je bil seveda prenagel, ker je bil zakon za- 
radi usklajevalnega postopka sprejet sicer že 24. decembra, vendar ni začel 
veljati že istega dne, kot je to predvideval prvotni predlog zakona, ampak šele 
naslednji dan po objavi, to je 25. decembra 1971. leta. 

Ko je bil zakon objavljen v Uradnem listu, je pristojni republiški organ 
opozoril vsa okrožna sodišča v SR Sloveniji, naj na zakon opozorijo tudi vsa 
zemljiškoknjižna sodišča v republiki. 

Predsednik Miran Goslar: Na drugo poslansko vprašanje Toneta 
Remca bo odgovorjeno na prihodnji seji. Ima še kdo vprašanje? Vojan Rus 
ima besedo. 
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Dr. V o j a n Rus: Spoštovani tovariš predsednik! Imam vprašanje, ki je 
sestavljeno iz petih podvprašanj, in se nanaša na položaj slovenske manjšine 
na Koroškem. 

1. Kaj je izvršni svet ukrenil oziroma predlagal zveznim organom, ker v 
uradnih vprašalnikih o ljudskem štetju na avstrijskem Koroškem ni bil ome- 
njeni slovenski jezik, kar je v nasprotju s 3. točko 7. člena avstrijske državne 
pogodbe ? 

2. Kakšne posledice za slovensko manjšino na Koroškem bodo nastale 
zaradi upravne in šolske reorganizacije in kaj je moč ukreniti, da bodo ob 
tej reorganizaciji očuvane pravice in možnosti slovenske manjšine, ki jih 
predvideva avstrijska državna pogodba? 

3. Kaj so izvršni svet ali drugi organi SR Slovenije ukrenili ob skrunitvah 
partizanskih nagrobnikov v Sent Rupertu, Grebinju, Zrelcu in Rebrci in ob 
dejstvu, da avstrijski zvezni zakon prizadeti deželi izrečno priznava pravico, 
da skrbi za grobove zavezniških sil? 

4. Kaj so organi SR Slovenije ukrenili glede zahtev, izraženih v tem domu, 
da se na temelju 5. točke 7. člena avstrijske državne pogodbe prepreči delo- 
vanje Heimatdiensta kot izrazite raznarodovalne organizacije in da se na teme- 
lju 4. točke iste pogodbe tudi v predšolskih organizacijah, to je v otroške vrtce, 
na mešanem ozemlju uvede uporaba slovenskega jezika? 

5. Ali bodo organi izvršnega sveta oziroma skupščine lahko preskrbeli 
podrobnejšo primerjavo med uradnimi akti in drugimi ukrepi italijanskih obla- 
sti za zaščito avstrijske manjšine v Italiji in ukrepi, ki so jih doslej sprejeli 
v Avstriji glede slovenske manjšine? 

Predsednik Miran Goslar: Jože Dernovšek ima besedo. 

Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši! II. konferenca Zveze komu- 
nistov Slovenije je sprejela tako imenovani »zeleni program«, ki vsebuje sta- 
lišča do razvojne politike kmetijstva. Postavili srno vrsto nalog, ki predvidevajo 
konkretno, operativno, praktično delovanje organov in organizacij na vseh 
ravneh od republike do podjetij. V zvezi s tem me zanima tole: Kmetje so 
zelo nezadovoljni s kreditnimi pogoji pri financiranju njihovih investicij. To 
vprašanje je bilo obravnavano že v »Delu« 20. 12. 1971 pod naslovom »Kmetje 
so nezadovoljni s kreditnimi pogoji.«. Zanima me, ali so v letošnjem letu ali pa 
v prihodnosti mogoči kakršnikoli premiki glede olajševanja teh pogojev in 
sicer v tem smislu, da se odplačilna doba podaljša, ali se obeta mJožnost dife- 
renciranega zadolževanja glede na investicijo. Nemogoče je namreč pod istimi 
pogoji odplačevati kredite za stavbo, za živino in za stroje. 

Na 21. seji Zveze komunistov Jugoslavije je bilo med drugim precej raz- 
prave tudi o učinkovitosti, o revolucionarnosti, o politični usmeritvi državne 
uprave na vseh ravneh. V zvezi s tem me zanimia, kakšno je stanje v državni 
upravi, v Sloveniji — tako na republiškem kot na občinskem nivoju — in kaj 
namerava storiti izvršni svet za boljše, učinkovitejše delo državne uprave v 
smislu kritik na 21. seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije, tako v 
političnem kot v strokovnem smislu. Prosil bi, da mi izvršni svet odgovori na 
eni izmed prihodnjih sej. 

Predsednik Miran Goslar: Tone Remc ima besedo. 
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Tone Remc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tudi 
moje vprašanje se nanaša na realizacijo 21. seje predsedstva Zveze komunistov 
Jugoslavije. 

Ta seja in vse razprave, ki so ji sledile, so med drugim posebej poudarjale 
tudi problem idejnosti pouka in neustrezne zastopanosti družboslovnih pred- 
metov v učnih načrtih šol vseh stopenj. 

Tudi v SR Sloveniji posamezniki in nekatere institucije zagovarjajo kon- 
cept nazorsko in politično nevtralne šole. Soočeni smo s sistematičnimi pritiski 
cerkvene oligarhije, da se postopoma legalizira verski pouk tudi v rednih, 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah in na televiziji. Ponekod se — videti je, da 
sistematično — razširja ideologija porabniške družbe, ideologija klasičnega 
slovenskega malomeščanskega liberalizma in anacionalnega kozmopolitizma. 
Vsi ti in drugi idejni pojavi v naši družbi prav gotovo aktualizirajo zahtevo 
po temeljiti reviziji učnih načrtov in predmetnikov šol vseh stopenj, po po- 
globljenem marksističnem izobraževanju in idejno-političnem delu vseh nosilcev 
študijskih in znanstvenih procesov, po temeljiti spremembi založniške politike 
v Sloveniji, ki bo omogočila, da se v najkrajšem času izdajo vsaj temeljna 
dela marksizma in ki bo omogočila tekoče seznanje predvsem mlade generacije 
z najnovejšimi dosežki marksistične in druge napredne politične in znanstvene 
misli. Ali republiški sekretariat za prosveto in kulturo, zavod za šolstvo SR Slo- 
venije in drugi ustrezni organi v tej zvezi pripravljajo ustrezne predloge? 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Pučnik. 

Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 2e 
vrsto let ugotavljamo, da imamo v Sloveniji veliko starih šol, da so v nekaterih 
otroci, ogroženi. Da ne bi stvari obravnavah šele po nesreči, ki bi se lahko 
primerila vsak čas, postavljam naslednje poslansko vprašanje: 

Ali republiški organi za šolstvo ne bi mogli organizirati pregleda šol, ki so 
nevarne za življenje otrok, in to čimprej, tako da bi lahko na podlagi ugoto- 
vitev gradbenih strokovnjakov tudi ukrepali? Dogaja se namreč, da ravnatelj 
šole obvesti izobraževalno skupnost, da je njegova šola v slabem stanju. Na- 
vadno ne store niti tega, da bi za prvo silo podprli strop, kar res ne bi bilo 
predrago. Vendar tega ne storijo zato, ker se bojijo, da se bo adaptacija šole 
predolgo odlagala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Pučnik, verjetno si slabo poslušal 
odgovor tovariša Bohanca, ko je odgovarjal tovarišici Ulrihovi. 

Ivan Pučnik: Tovariš predsednik, odgovor sem shšal, vendar poznam 
primere, kjer so stropne konstrukcije resnično takšne, da se lahko vsak hip 
podrejo. In zakaj ne bi v teh primerih energično ukrepali in strop podprli? 
Mogoče je potrebnih le nekaj tramov in že bi bilo dovolj, da zavarujemo živ- 
ljenje otrok. Ne vem zakaj bi z uradnim formalizmom tako zaščito preprečevali. 
Te podpore naj bi ostale do adaptacije, do katere bo verjetno v naslednjih 
letih prišlo. 

Predsednik Miran Goslar: Izvoli, tovariš Bohanec. 



16 Republiški zbor 

Slavko Bohanec: Tovarišu poslancu se opravičujem, ker sem bil v 
svojem odgovoru tovarišici Ulrihovi morda premalo jasen, vendarle se mi 
zdi, da sem odgovoril tudi na to vprašanje. 

Izobraževalna skupnost se je že odločila, da pregleda vse šole v Sloveniji. 
Pripravila bo poseben program za sanacijo najbolj dotrajanih objektov, seveda 
tudi za objekte na nerazvitih območjih. Mislim, da ta trenutek to zadošča, se 
pa s poslancem seveda popolnoma strinjam. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je predlog resolucije o 
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. 

Uvodno obrazložitev k tej točki in k naslednjima dvema bo dal Boris 
Mikoš, republiški sekretar za urbanizem. 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred- 
ložena resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva kakor tudi 
zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj ter zakon o družbeni 
pomoči v stanovanjskem gospodarstvu predstavljajo nadaljnji člen v prizadeva- 
njih naše družbe, da razvije stanovanjsko gospodarstvo v skladu z našimi 
potrebami in našimi možnostmi. 

Stanovanjski politiki je bila v vsem povojnem razdobju posvečena po- 
membna skrb družbe, ki je z močjo države nacionalizirala zemljišča in stano- 
vanjske hiše, odrejala stanarino, visoko zaščitila stanovalce itd. Administrativno 
in ekonomsko vmešavanje države v stanovanjsko gospodarstvo, ki je bilo zna- 
čilno za vse povojno razdobje, pa je bilo z resolucijo zvezne skupščine leta 
1965 omejeno in poudarjen je bil ekonomski pomen stanovanjskega gospo- 
darstva. 

Izhodišča resolucije pa doslej še niso bila docela uresničena in v zadnjem 
času je prišlo celo do poglabljanja socialnih razlik na tem področju. Zato so se 
okrepile tendence in povečale zahteve, naj se administrativno in ekonomsko 
vmešavanje države v stanovanjsko gospodarstvo ponovno okrepi, da bi se 
tako odpravile slabosti in pomanjkljivosti na tem področju. Takšne in podobne 
zahteve niso bile sprejete in v široki javni razpravi je bilo sprejeto načelo 
samouprave nad obstoječim stanovanjskim skladom tudi na področje progra- 
nejše določanje in izvajanje stanovanjske politike. 

Ustavni amandma vnaša popolno jasnost glede odnosa države do stano- 
vanjskega gospodarstva in podčrtava, da delovni ljudje v združenem delu pred- 
vsem samostojno ter na osnovi samoupravnih sporazumov in družbenih do- 
govorov rešujejo svoje stanovanjske probleme. 

Ustavno dopolnilo daje hkrati temelje za razširitev samouprave s sedanje 
samouprave nad obstoječim stanovanjskim skladom tudi na področju progra- 
miranja in gradnje novih stanovanj ter uvaja družbeno pomoč za nekatere 
kategorije občanov. Vse to predstavlja pomembno novost in bistveno dopolnjuje 
obstoječi sistem. V predlaganem sistemu ne gre za veliko reformo, predvsem gre 
za dopolnjevanje in za dograjevanje sistema, danega v načelih zvezne skupščine 
oziroma zvezne resolucije iz leta 1965, ter za ponovno potrditev ter podrob- 
nejšo razčlembo nekaterih osnovnih izhodišč, ki so bila takrat pomembna sesta- 
vina naših reformnih prizadevanj. Zato se danes ponovno vključujejo v stabili- 
zacijska in naša današnja reformna prizadevanja. 
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Temeljna izhodišča za snovanje stanovanjske politike predstavljajo tudi 
stališča 3. konference Zveze komunistov Slovenije v tistem poglavju, ki govori 
o stanovanjskem gospodarstvu. Del teh stališč uresničujemo že v obeh predla- 
ganih zakonih, preostala stališča pa bodo uveljavljena v zakonih, ki bodo po- 
stopoma še letos predloženi skupščini.. 

Dovolite mi, tovariši in tovarišice, da z nekaj podatki ponazorim trenutek, 
v katerem določamo bodočo politiko za razvoj stanovanjskega gospodarstva. 
Na Slovenskem imamo okrog pol milijona stanovanj s približno 20 milijonov 
kvadratnih metrov površine. Letno zgradimo približno 10 000 stanovanj z okrog 
600 000 kv. metri stanovanjske površine, od tega nekaj manj kot polovico v 
družbenem sektorju. Stanovanjski primanjkljaj znaša danes nekaj več kot 50 000 
stanovanj, kar pomeni, da je približno 150 000 Slovencev brez stanovanja. 
Konec lanskega novembra je bilo v naši republiki zaposlenih 568 000 delavcev. 
Letos smo na novo zaposlili 25 000 delavcev. Biološka reprodukcija delovne sile 
na Slovenskem znaša nekaj manj kot 10 000 delavcev, hkrati pa vsako leto 
zapusti delo okrog 8000 delavcev. Razliko med biološko reprodukcijo delovne 
sile in potrebami smo doslej v veliki meri pokrivali z zmanjševanjem deleža 
kmečkega prebivalstva. Zadnja leta pa to razliko vedno bolj pokrivamo z do- 
seljevanjem od drugod. Podatki kažejo, da imamo presežek priseljevanja od 
drugod že od leta 1963. Odhajanje delavcev na delo v tujino dosega v posamez- 
nih letih skoraj že obseg letne biološke reprodukcije. Življenjska doba pri nas 
se daljša in zato so tudi stanovanja dalj časa zasedena. Mimo teh nalog bo 
treba postopoma obnoviti tudi okrog 40 000 zastarelih in neprimernih stanovanj. 

Ob ugotovitvah, ki smo jih o današnjih razmerah na področju stanovanj- 
skega gospodarstva že navedli v uvodnem delu resolucije in ki jih ne bi ponav- 
ljal, pa je treba podčrtati, da nikoli v naši zgodovini ni bilo v tako kratkem 
času zgrajenih toliko stanovanj kakor prav v zadnjih desetih do petnajstih 
letih. Kljub temu je vprašanje obsežnejše stanovanjske graditve še vedno eno 
ključnih vprašanj nadaljnjega gospodarskega razvoja v tej republiki. 

Da ne bi ponovno razlagal vseh podrobnosti snovanja stanovanjske politike, 
o katerih smo že govorili v osnutku resolucije in v osnutku obeh zakonov, naj 
prav zaradi omenjenih dejstev in zaradi pomena, ki ga ima stanovanje za 
enakopravnejši položaj delovnega človeka v družbi, navedem samo bistvena 
načela, na katerih sloni bodoča stanovanjska politika. Povečati obseg stanovanj- 
ske graditve je eminentna družbena potreba. Sistem, ki ga postavljamo za 
prihodnje dolgoročno razdobje, mora to upoštevati tako, da mobilizira čimveč 
družbenih in zasebnih sredstev za stanovanjsko graditev. Stanarina naj se obli- 
kuje tako, da omogoča na podlagi kalkulativne amortizacije enostavno repro- 
dukcijo stanovanjskega sklada najmanj v stoletjih, pozneje pa v roku poprečne 
življenjske dobe ene generacije. Sredstva za razširjeno reprodukcijo samostojno 
določajo delovni ljudje v združenem delu na podlagi samoupravnega sporazu- 
mevanja in pa v obliki posebnega prispevka ter upokojenci v svoji skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi svojega programa. 

Solidarnost in vzajemnost med delovnimi ljudmi se kaže v oblikovanju 
solidarnostnih stanovanjskih skladov v občinah in v združevanju sredstev za 
stanovanjsko graditev na temelju družbenih dogovorov. Glede politike obliko- 
vanja stanarin in glede določanja osnovnih meril in kriterijev za družbeno 
pomoč se uvaja načelo, da jih ne urejamo več z zakonom, temveč z družbenim 
dogovorom med občinskimi skupščinami. Glede oblikovanja meril in pogojev 
za kredite za stanovanjsko graditev in za gospodarjenje s temi sredstvi uva- 
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jamo sistem družbenih dogovorov med zainteresiranimi. Gradnja družbenih 
najemnih in zasebna stanovanjska gradnja nista protislovje, ampak sta enako- 
pravna dela v okviru organiziranih družbenih prizadevanj, da se zmanjša 
stanovanjski primanjkljaj. Na temelju tega načela lahko pričakujemo po- 
večano gradnjo najemnih stanovanj. Resolucija tudi označuje dolgoročni 
pomen družbenega najemnega stanovanjskega fonda. Stanovajsko gospodar- 
stvo bo tudi v bodoče dejavnost posebnega družbenega pomena, ki mu družba 
posveča organizirano in nenehno skrb. Ker je stanovanjska graditev integralna 
stvaritev zelo širokih razmerij in ker smo na tem področju kot družba tudi 
strokovno najslabše organizirani, uvajamo obvezen prispevek za financiranje 
raziskovalnega dela na tem področju, ki je sedaj usmerjeno skoraj izključno 
samo na študij tehnologije gradnje. Uvajamo tudi obvezno programiranje gra- 
ditve stanovanj v organizacijah združenega dela kakor tudi v občinah. 

Stanovanje je po naših načelih porabna dobrina, ki bo morala biti vedno 
bolj vsebovana tudi v potrebnem delu. Ker so stanovanjske investicije takšne, 
da se pokrivajo v roku več generacij, je stopnja amortizacije v posameznih 
časovnih razdobjih stvar družbenega dogovora, predvsem glede na možnosti 
družbe. Zato V resoluciji v tem pogledu stvari ne definiramo natančneje. Še 
izraziteje kot doslej je treba uveljaviti tudi načelo, da je stanovanje predvsem 
skrb občana samega. Zato mora biti nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodar- 
stva zasnovan tako, da bo na podlagi svojega dohodka ter na poldagi pravic in 
možnosti, ki izhajajo iz samoupravnega položaja delovnega čioveka, vsakdo 
samostojno reševal svoje stanovanjsko vprašanje. , 

Temu načelu je treba prilagoditi tako sistem stanarin kakor tudi sistem 
kreditiranja stanovanjske gradnje. Prilagoditi pa je treba tudi samoupravo nad 
obstoječim stanovanjskim skladom ter jo razširiti in uveljaviti tudi nad nasta- 
jajočim stanovanjskim skladom. 

Resolucija se zato zavzema za oblikovanje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na stanovanjskem področju, ki naj povežejo družbeni in zasebni interes 
v organiziran družbeni vpliv na področju stanovanjskega gospodarstva. Okre- 
piti je treba prav organiziran družbeni vpliv na stanovanjsko gradnjo. Sedaj 
ima edino gradbena operativa realne možnosti za stanovanjsko gradnjo, saj je 
pretežno lastnik zemljišč, lahko pridobi bančne kredite, svobodno podaljšuje 
gradbene roke, odreja kvaliteto in strukturo stanovanj in njihovo ceno. 

Zaradi visoke konjunkture in naše urbanistične ter zemljiške politike bo 
stanovanjska gradnja postala za gradbeno operativo predvsem rezerva za hude 
čase. Vendar pa krivda — ob nerazviti industriji gradbenega materiala — 
za visoke cene stanovanj ne leži samo na gradbeni operativi. Iz načel, vsebo- 
vanih v resoluciji, je razvidno, da gre za rehabilitacijo nekaterih osnovnih 
izhodišč, zastavljenih že v resoluciji 1965. leta, in za regeneracijo gospodarske 
reforme na stanovanjskem področju. Odpravljanje administrativnega vmeša- 
vanja države naj bi hkrati privedlo do širokih iniciativ vseh delovnih ljudi 
za reševanje odprtih vprašanj v stanovanjskem gospodarstvu. 

Resolucija v tem smislu zelo široko odpira vrata procesu podružbljanja 
politike tudi na tem področju. Zato daje resolucija predvsem podlago za splet 
ukrepov ter za oblikovanje novih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, med- 
tem ko čas za njihovo realizacijo pušča neodrejen, tako da lahko ta vprašanja 
odrejamo svobodno ter našim razmeram in možnostim primerno. 

Oba predložena zakona predstavljata predlog za realizacijo nekaterih po- 
membnih določil, na katerih sloni bodoča politika. V letu 1972 naj bi veljal 
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še nespremenjen način izločanja sredstev za stanovanjsko graditev v višini 
4®/o, kakor ga imamo sedaj, in pa nespremenjen način zbiranja sredstev za 
reševanje stanovanjskih problemov borcev NOV. Cas prehoda na diferencirano 
subvencioniranje stanarin naj bi določile občine, sedanje linearne stanarine pa 
naj bi ugasnile z odpravo sedanjega zadržanja stanarin. 

Leto 1972 naj kot prehodno leto omogoči vse potrebne priprave, da se lahko 
začneta predložena zakona v celoti uveljavljati in izvajati s 1. januarjem pri- 
hodnjega leta. Ne delamo si nobenih iluzij, da bo samo na podlagi te resolucije 
in obeh predloženih zakonov prišlo do radikalnih sprememb1 v stanovanjskem 
gospodarstvu. Kljub temu menimo, da je resolucija pomemben družbeni do- 
kument, ki bo trdna podlaga za nadaljnje delo na tem področju. 

Poleg samoupravnih sporazumov bo treba številna, v resoluciji zajeta na- 
čela podrobneje opredeliti v družbenih dogovorih in v zakonih, da bi dobili 
enotnejšo in trajnejšo stanovanjsko politiko, ki bi nam lahko edina dala boljše 
in družbeno pomembne rezultate. 

Skupščini lahko zagotovimo, da se na reševanje teh vprašanj intenzivno 
pripravljamo. V pripravi so nadaljnji zakoni s področja stanovanjskega gospo- 
darstva, pripravljajo se predlogi za pomembne spremembe v zemljiški politiki, 
dopolnjen bo zakon o urbanističnem planiranju, organizira se raziskovalno delo 
na stanovanjskem področju, na novo bo urejen prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča itd. Organiziran vpliv družbe naj vse to uskladi s posebnim družbe- 
nim pomenom stanovanjskega gospodarstva. Naj končam! V bodoči stano- 
vanjski politiki se obračamo predvsem k onim, ki so brez stanovanja in so med 
nami v manjšini. Najširši družbeni interes terja od nas vseh, da na široki 
samoupravni podlagi združimo vse razpoložljive sile delovnih ljudi naše repu- 
blike, da postopoma in čimprej odpravimo stanovanjski primanjkljaj na temelju 
skupnega programa stanovanjske graditve in tako odpravimo tiste socialne 
razlike, ki med nami ustvarjajo neupravičene neenakosti ter slabijo moč in 
notranjo kohezijo naše socialistične družbe. Najširša podpora, ki so jo v javnosti 
dobila načela, izražena v resoluciji, kaže splošno pripravljenost delovnih ljudi, 
da se zavzemajo za njihovo uresničitev. 

Predsednik Miran Goslar: Odrejam četrt ure odmora. 

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

Predsednik Miran Goslar: Kot gradivo za to točko dnevnega reda 
ste prejeli poročilo o poteku javne razprave o osnutku resolucije o nadaljnjem 
razvoju stanovanjskega gospodarstva. 

Predlog resolucije sta obravnavala odbora za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo in zakonodajno-pravna komisija. Odbor je dal po- 
ročilo in še dodatno poročilo, ki ste ga prejeli danes, komisija pa prav tako 
poročilo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! K predlogu resolucije o 
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva imam le to kritično pripombo, 
da jo sprejemamo z zamudo. To zamudo se da opravičti med drugim tudi s tem, 
da je delo za njeno pripravo teklo v povezavi z delovnimi skupinami, ki so 
pripravljale ustavne amandmaje. 

2« 
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To pa je zahtevalo, da so nekatera določila glede načina financiranja, zbi- 
ranja in združevanja sredstev za stanovanjsko graditev sedaj zasnovana dru- 
gače, kakor so bila nakazana v izhodiščih za resolucijo oziroma v osnutku reso- 
lucije. Preden je bila širša javna diskusija končana, so morale biti verificirane 
tudi te spremembe, kar je seveda zahtevalo svoj čas in tako bomo resolucijo 
lahko sprejeli šele danes. 

Kot običajno se tudi glede izpolnitve srednjeročnega programa stanovanj- 
ske graditve ne moremo pohvaliti, da smo ga v celoti uresničili. Smo pa ga 
vendarle uresničevali in uresničili v večjem odstotku kot nekatere druge pro- 
grame, ki smo si jih zastavili za isto obdobje. 

Kljub temu v Sloveniji še vedno potrebujemo okoli 47 000 stanovanj. Pri- 
manjkljaj se bo prej povečal kot zmanjšal, čeprav predvidevamo, da bo v na- 
slednjih petih letih dograjenih 40 000 stanovanj. Že sedaj pa si moramo priznati, 
da bomo novi program težje uresničili, kot smo prejšnjega v preteklem 
petletju, ko smo zgradili 46 918 stanovanj. To pa pomeni, da bo pomanjkanje 
stanovanj postajalo še večja ovira za hitrejši gospodarski razvoj in narobe. 
Brez hitrejšega gospodarskega razvoja pa tudi stanovanjska gradnja ne bo 
napredovala tako, kot je programirano. 

Nedoslednost izvajanja reforme se torej maščuje na vseh območjih. V 
predlogu resolucije smo zapisali, da delovni ljudje rešujejo v združenem delu 
samostojno svoje stanovanjske potrebe po načelu vzajemnosti in solidarnosti 
in se v ta namen povezujejo in sporazumlevajo s temeljnimi organizacijami 
združenega dela, krajevnimi skupnostmi, interesnimi skupnostmi in občinami. 
Hkrati smo tudi zapisali, da moramo krajevni skupnosti zagotoviti večjo vlogo 
pri zadovoljevanju neposrednih interesov delovnih ljudi in občanov. 

Vlogo krajevne skupnosti poudarjamo zato, ker smo se začeli zavedati, da 
na nerazvitem podeželju nimamo zasedenih niti maloštevilnih mest visoko- 
kvalificiranih delavcev, med drugim tudi zaradi tega, ker jim ne moremo pri- 
skrbeti stanovanj, da ne govorimo o tem, koliko mest je nezasedenih v ne- 
gospodarskih dejavnostih, ker ni stanovanj ne za prosvetne delavce, ne za 
zdravnike in ne za organe javne varnosti. 

Priznam, da je stanovanjska stiska zelo pereča tudi v najbolj razvitih 
mestih in mestnih industrijskih območjih, vendar je resolucija, ki jo bomo 
danes sprejeli, nekoliko bolj obetajoča za gospodarsko močneje razvita območja 
kot za nerazvita. 

Policentričnega razvoja v Sloveniji si ne razlagam tako, da naj bi bilo 
vsako naselje tako izenačeno z mestom, da bi se popolnoma odpravila razlika 
med mestom in vasjo, čeprav nam tako perspektivo socializem obeta. V seda- 
njem času pa je ta misel še utopična. Smo prerevni, da bi v kratkem času tako 
napredovali, da bi imeli povsod mestni standard. Ne smemo pa iti glede tega 
nazaj. Ko smo leta 1955 začeli oblikovati komunalni sistem, smo imeli veliko 
večje število občinskih središč kot jih imamo sedaj, ker so se nekatere občine 
iz gospodarskih razlogov pridružile bolj perspektivnim. Verjetno bo tudi še v 
prihodnje prišlo do posameznih integracij. To pa ne bi smelo pomeniti, da naj 
takšna neadministrativna središča, ki sredstev ne akumulirajo več, v našem 
policentričnem samoupravnem sistemu odpišemo, tudi če gre za izključno 
kmetijska območja, kjer živi ravno toliko socialistični samoupravni družbi 
privrženih ljudi, da zaslužijo, da jim pripomorem« vsaj do stanovanj za učitelje, 
zdravnika, veterinarja in za miličnike. Ce tega ne bomo storili, si bomo napra- 
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vili nepopravljivo politično škodo, saj kolikor bolj se naši napredni in politično 
razgledani kadri oddaljujejo od ljudstva, toliko bolj se mu vsiljujejo konserva- 
tivni elementi. Ce bomo resolucijo dosledno izvajali, bo naposled le rešeno 
stanovanjsko vprašanje borcev in delavcev, ki delajo v družbenih službah na 
manj razvitem podeželju. Zato je prav, da se skrb za reševanje temeljnega pro- 
blema nalaga tako občinam kot tudi krajevnim skupnostim, ki doslej niso 
imele nobenih materialnih možnosti za rešitev perečega stanovanjskega pro- 
blema. 

Gospodarski ukrepi, ki jih resolucija vsebuje, bodo seveda učinkoviti le, 
če nam bo uspelo obvladati inflacijska gibanja, ki nam sicer utegnejo razvred- 
notiti tudi povečane, to je ekonomske stanarine, pa tudi 40/0 prispevek od bruto 
osebnih dohodkov in velike milijarde, ki jih vlaga prebivalstvo v stanovanjsko 
varčevanje, kakor so bila razvrednotena sredstva, zbrana v nekdanjih stano- 
vanjskih skladih. 

Vsi, ki varčujejo od leta 1945, vedo, da se dolgoročno varčevanje ne iz- 
plača, nekateri pa so bili v to vseeno prisiljeni, če so hoteli priti do stanovanja. 
To jim je omogočilo šele pred nekaj leti vpeljano sistematično stanovanjsko 
varčevanje, s tem da banka kreditira toliko oziroma celo več, kot je interesent 
sam privarčeval. Prebivalci z večjimi dohodki te možnosti največkrat ne izrab- 
ljajo, temveč raje stanujejo v najemniških stanovanjih ob kolikor toliko nizki 
najemnini. Po sprejetju resolucije bo drugače, ker bodo morali taki najemniki 
plačevati nesubvencionirano, to je ekonomsko stanarino. Morda se bodo sedaj 
odločili za gradnjo lastnega stanovanja vsaj tisti, ki vse drugo že imajo. 

Pretiravanja glede vikendov niso potrebna, ker je v Jugoslaviji registrira- 
nih le 43 000 klasičnih vikendov. Za 25 000 zidanic in viničarij pa se ne da 
natančno ugotoviti, koliko so jih spremenili izključno v vikende. V primerjavi 
s 5 043 000 stanovanji, kolikor jih je v Jugoslaviji, vikendov ni pretirano veliko. 
Toda če pomislimo, da bi lahko namesto vikendov zgradili v Jugoslaviji v 
zadnjih desetih letih 50 000 stanovanj več, se moramo čutiti vseeno vsaj ne- 
koliko prizadeti zaradi tistih, ki nimajo stanovanj. 

Število stanovanj se je v preteklih desetih letih v Jugoslaviji povečalo za 
22 °/o, površina pa za 36 % in znaša sedaj 250 milijonov kvadratnih metrov, 
kar dokazuje, da smo gradili predvsem večja stanovanja. 2fl/o stanovanjskega 
prostora zaradi dotrajanosti ne moreta več sprejemati stanovalcev, 12% sta- 
novanj pa je brez slehernih instalacij. Samo tretjina stanovanj ima vodovodne 
instalacije, četrtina pa ima tudi kopalnice. Več kot tretjino stanovanj smo 
zgradili po letu 1961, v celotnem povojnem obdobju pa kar polovico. V celot- 
nem stanovanjskem skladu je 36 °/o enosobnih stanovanj, 43 %> dvosobnih, 21 °/o 
stanovanj pa ima tri sobe in več. V 93 '°/o stanovanj živi po ena družina, v 5,6 %> 
pa po dve ali več družin. 

V naši republiki predvidevamo, da se bo sklad družbenih najemnih sta- 
novanj povečal od sedanjih 28% na predvidenih 32 %, lastninsko etažnih od 
25 o/o na 32 °/o, lastninsko individualnih pa bi padel od sedanjih 47 °/o na 36 V o. 
Odločilen dejavnik pri usmerjanju in vodenju prihodnje stanovanjske politike 
mora vsekakor postati občina, ob podpori in sodelovanju temeljnih organizacij 
združenega dela in krajevnih skupnosti, kakor je v resoluciji tudi predvideno, 
zato bom zanjo glasoval. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Bogdan Snabl. 

Iteiaris! . i3 sgj 
iokumeulacija 



22 Republiški zbor 

Bogdan S n a b 1 : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Problematika, ki jo obravnavamo v tej in naslednjih dveh točkah dnevnega 
reda, je brez dvoma ena izmed zelo pomenskih dejavnikov v našem družbe- 
nem življenju. Zato lahko s posebnim zadovoljstvom pozdravimo resolucijo o 
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in predložena predloga za- 
konov. 

Hvalevredno se mi zdi tudi to, da je predlog resolucije zelo konkretno in 
dolgoročno začrtal nadaljnjo politiko na področju stanovanjskega gospodarstva 
ter da tudi predloga zakonov sledita politiki hitrejšega in uspešnejšega reše- 
vanja stanovanjskih problemov v naši družbi. 

Ne bi rad tratil časa s ponavljanjem znanih dejstev in problemov, ki so se 
nakopičili v daljšem obdobju na tem področju, ker je o teh vprašanjih že 
tekla beseda v tem zboru, v pristojnih odborih, zainteresiranih organizacijah in 
v javni razpravi, vendar si ne morem kaj, da ne bi ob tej priliki izrazil svojega 
negodovanja in kritike na račun dosedanjih dokaj neurejenih in nezdravih 
razmer v našem stanovanjskem gospodarstvu, kljub vsem uspehom, ki so bili 
pri tem že doseženi, in kritiko naslovil tudi na vse tiste, ki so takim razmeram 
tako vztrajno in tudi toliko časa botrovali. 

To govorim zaradi teže problemov, ki nas še obdajajo in ker živim v okolju, 
ki že vrsto let nosi bremena in ima vrsto težav zaradi neurejenega stanja. O 
njegovih vzrokih in posledicah ne bi govoril, prav tako pa se mi zdi, da tudi 
o drugih nepravilnostih na tem področju ni pametno dolgoveziti. Zato je dovolj, 
če se zadovoljim z ugotovitvijo, da smo naposled le spoznah poglavitne grehe 
takega početja in da je zadnji čas, da se pri nas utrdi prepričanje — in na 
srečo tudi že vse bolj in bolj prevladuje spoznanje — da je rešitev pereče stano- 
vanjske problematike odvisna predvsem od spoštovanja pravil ekonomike ter 
temu mediju najbolj ustrezno prilagojene organizacije. 

Temu dejavniku pa naj podajata roko tudi potreba po odpravi vseh privi- 
legijev ter uvedba socialne zaščite za tiste, ki jo resnično potrebujejo, in tam, 
kjer je za to resnična potreba. 

Predložena resolucija in tudi zakona so odločen korak k ureditvi razmer 
v stanovanjskem gospodarstvu, zato jih v celoti podpiram. K predloženima 
zakonoma pa bom dal še nekatere pripombe. 

Predsednik Miran Goslar: Janez Japelj, predstavnik Zveze sindika- 
tov Slovenije. 

Janez Japelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V Zvezi sindikatov Slovenije se strinjamo z ocenami, da je neurejeno stanje na 
stanovanjskem področju eno od najaktualnejših vprašanj življenjskih in delov- 
nih razmer delovnega človeka. Poleg možnosti zaposlitve je vprašanje, ah kdo 
ima stanovanje ali ga nima, postalo danes izvor najbolj kričečih in v osnovne 
življenjske dobrine posegajočih socialnih razlik med ljudmi. 

Ni moj namen analizirati obstoječe stanje na stanovanjskem področju 
in ugotavljati vzroke za tako stanje; to je bilo storjeno že v javni razpravi in 
tudi s strani strokovnih služb. Poudariti želim samo to, da je ustrezno reševanje 
stanovanjskega vprašanja delavcev tudi eden temeljnih pogojev za doseganje 
rezultatov na delovnem mestu in v gospodarstvu sploh. Zato menimo, da reše- 
vanja tega vprašanja ne moremo prepustiti samo tržišču in sproščenim tržnim 
odnosom, ampak ga moramo kot družba obvladovati in reševati predvsem 
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z ustrezno družbeno organizacijo. To je prvi pogoj za dosego vseh tistih ciljev, 
o katerih govori resolucija, predvsem pa za večjo in hitrejšo stanovanjsko gra- 
ditev. Pri tem se nam zdi najpomembnejše, da se ustrezno organizirajo delovni 
ljudje, ki so za to najbolj neposredno zainteresirani; to pa so tisti, ki čakajo 
na stanovanja. Prav tako pomembno je organizirati tudi vse tiste, ki nepo- 
sredno sodelujejo v upravljanju in gospodarjenju s stanovanji in organizirano 
pomagajo pri reševanju stanovanjskih vprašanj vseh tistih, ki so potrebni 
družbene pomoči. 

V sindikatih menimo, da je v obstoječem družbenopolitičnem sistemu samo- 
upravna stanovanjska skupnost najustreznejša oblika take organiziranosti de- 
lovnih ljudi, ki omogoča njihovo neposredno angažiranje pri urejanju stano- 
vanjske politike. Pri tem izhajamo iz XXI. zveznega ustavnega amandmaja, ki 
določa, da lahko delovni ljudje kot uporabniki določene dobrine ustanovijo 
samoupravne interesne skupnosti za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb. 
XXXIII. amandma k slovenski ustavi pa med drugim govori o tem, da delovni 
ljudje in občani uresničujejo svoje interese pri graditvi, uporabi in gospo- 
darjenju s stanovanji samostojno v hišnih svetih in samoupravnih stanovanj- 
skih skupnostih. Po tem amandmaju se ustanavljanje, način financiranja 
in delo samoupravnih stanovanjskih skupnosti ureja bodisi z družbenimi do- 
govori in samoupravnimi sporazumi bodisi z zakonom ali odlokom občinske 
skupščine. Gre torej, za izpopolnitev samouprave na stanovanjskem področju, 
ki je bila doslej delno organizirana samo na področju gospodarjenja z družbe- 
nimi stanovanji, popolnoma neorganizirana pa na področju stanovanjske gra- 
ditve in na področju družbene pomoči. 

Menimo, da je organizacija združenega dela, ki ji z zakonom nalagamo 
dolžnost, da iz dohodka izloča in združuje sredstva za stanovanjsko graditev, 
in za pomoč delovnim ljudem pri graditvi in uporabi stanovanj, preozka skup- 
nost, da bi mogla ustrezno reševati ta družbeno pomembna vprašanja. Na 
nekaterih drugih področjih zadovoljevanja življenjskih potreb delavcev pa že 
obstajajo samoupravne interesne skupnosti, na primer na področjih zdravstve- 
nega zavarovanja, izobraževanja, otroškega varstva in tako dalje, ki so vse 
sestavni del tistega dela življenjske ravni, ki so zanj delovni ljudje posebej 
zainteresirani. Stanovanjsko področje prav gotovo sodi v ta krog in zato misel 
o potrebi organiziranja samoupravne interesne skupnosti na stanovanjskem 
področju ni nekaj novega, ampak je logična posledica iskanja našemu družbeno- 
političnemu sistemu prilagojene organizacije. 

Čeprav misel o samoupravnih stanovanjskih skupnostih ni dodelana, ji v 
slovenskih in tudi jugoslovanskih sindikatih pripisujemo velik pomen. V teh 
skupnostih vidimo sedanjim razmeram ustrezen instrument samouprave, prek 
katerega bodo delovni ljudje lahko organizirano uresničevali svoje interese in 
tako vplivali na oblikovanje in izvajanje stanovanjske politike v občini, ki 
mora postati osnovni nosilec te politike. 

Ob tem želimo najprej pojasniti naš pogled na vključevanje samoupravnih 
interesnih skupnosti v skupščinski sistem, o katerem bomo razpravljali v 
drugi fazi ustavnih sprememb. Menimo namreč, da so današnje samoupravne 
interesne skupnosti nekako izločene iz sedanjega skupščinskega sistema. Ob- 
stoječi zbori delovnih ljudi v skupščinah po našem mnenju ne morejo ustrezno 
izražati vseh tistih neposrednih življenjskih interesov delovnih ljudi, zaradi 
katerih se le-ti združujejo v samoupravne interesne skupnosti. Treba bo po- 
iskati ustreznejši način, da se interesne skupnosti vključijo v naš sistem samo- 
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uprave v novih družbenih odnosih. Zato bi morale interesne skupnosti postati 
integralni del občinske samouprave torej občinske skupščine. Ne moremo 
pa že sedaj natančno opredeljevati celotne sestave občinske skupščine. Trdimo 
samo to, da se morajo vsi specifični interesi delovnih ljudi neposredno izraziti 
v občinski skupščini. Pri tem bo lahko prišlo v medsebojnih odnosih med 
različnimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi do realnega odmerjanja in 
usklajevanja interesov v okviru občine, tako da bo lahko celotna občinska 
politika usklajena z gospodarskimi možnostmi in interesi delovnih ljudi. Vsi 
interesi bi se morah združevati tudi na višjih ravneh, v medobčinskem sodelo- 
vanju, v regijah in tudi v republiki glede vseh vprašanj, ki so zanimiva za 
širša območja. Tako naj bi bile samoupravne interesne skupnosti neposredno 
zastopane tudi v republiški skupščini. 

Dovolite, da sedaj na kratko orišem naš pogled na organiziranje samo- 
upravnih stanovanjskih skupnosti, kakor se je izoblikoval v slovenskih sindi- 
katih. Kakor že rečeno, je bistvo našega predloga zahteva, da se delovnemu 
človeku omogoči večji vpliv na urejanje stanovanjskih vprašanj. Skupnost naj 
bi povezala, usklajala in združevala parcialne interese delavcev kot ustvarjalcev 
sredstev, ki jih izločajo za stanovanjsko graditev, in njihove interese kot 
uporabnikov ali pričakovalcev stanovanj v splošni družbeni interes. Pri tem 
bi bila pomembna vloga tako delovnih organizacij kot tudi krajevnih skupnosti 
pa tudi vseh drugih nosilcev namenskih sredstev za stanovanjsko graditev, kot 
so na primer, stanovanjski varčevalci. Svoje mesto bi našli v stanovanjski 
skupnosti tudi vlagatelji stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni stanovanjski 
sklad, vključno z etažnimi lastniki. Tako oblikovana samoupravna stanovanj- 
ska skupnost bo: 

1. angažirana pri gradnji stanovanj, in to predvsem družbenih stanovanj 
v okviru občinskega programa stanovanjske graditve, pri sestavljanju katerega 
bo tudi sodelovala; 

2. delovala pri gospodarjenju s stanovanjskim' skladom v družbeni in meša- 
ni, etažni lastnini; 

3. reševala socialna vprašanja občanov, ki ne morejo sami reševati svojega 
stanovanjskega vprašanja in jim je potrebna družbena pomoč. 

Gre torej za dograjevanje samoupravljanja na stanovanjskem področju, 
njegovo dopolnjevanje na področju gospodarjenja z družbenim stanovanjskim 
skladom in njegovo razširitev na področju stanovanjske graditve, vključno 
s financiranjem te graditve, ter na reševanje pereče socialne problematike na 
stanovanjskem področju. Pri tem pa ne podpiramo že obstoječih oblik samo- 
upravljanja, ki so se v praksi dobro izkazale, kot na primer hišni sveti, sveti 
stanovanjskih varčevalcev in podobno. Samoupravna interesna skupnost bo 
torej kompleksna, zaokrožena oblika samoupravljanja na stanovanjskem pod- 
ročju. 

Da bi samoupravne stanovanjske skupnosti uspešno opravljale, vse naštete 
funkcije in naloge lahko tudi potrebujejo čvrsto materialno podlago, ker se 
sicer lahko zgodi, da bodo to samo debatni klubi, ki ne bodo akcijsko usmer- 
jeni in zato ne bodo mogli biti učinkoviti. 

Ze omenjeni XXXIII. amandma k slovenski ustavi določa, da s sredstvi, 
ki se združujejo na podlagi zakona ali odloka občinske skupščine, gospodarijo 
samoupravne stanovanjske skupnosti. To pomeni, da bo samoupravna stano- 
vanjska skupnost gospodarila s sredstvi solidarnostnih stanovanjskih skladov 
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in s sredstvi, ki jih delovne organizacije dodatno združujejo na podlagi družbe- 
nega dogovora. Menimo, da bi se financiranje stanovanjske graditve moralo 
odvijati predvsem na podlagi družbenih dogovorov, ki bi jih po lastni presoji 
in na pobudo samoupravne stanovanjske skupnosti sklepale zainteresirane 
delovne organizacije, ki želijo organizirano sodelovati z lastnimi sredstvi pri 
reševanju stanovanjskih problemov svojih delavcev. Med njimi pa niso le 
socialno ogroženi delavci, ampak tudi velika večina mlajših pa tudi starejših 
delavcev, ki so brez stanovanj in prejemajo poprečne osebne dohodke. 

Poudariti pa moramo naše stališče, da naj tako zamišljena stanovanjska 
skupnost ne vključuje proizvajalcev stanovanj in drugih dejavnikov, ki nepo- 
sredno sodelujejo pri stanovanjski graditvi, čeprav se slišijo tudi taki predlogi. 
Samoupravne interesne skupnosti so v naši ustavi popolnoma jasno definirane 
in zato tudi samoupravna stanovanjska skupnost lahko predstavlja samo orga- 
niziran neposreden interes delovnega človeka za stanovanje oziroma je sestavni 
del politike občinske skupščine. V tem svojstvu pa stopa z neposrednimi izva- 
jalci stanovanjske graditve v poslovne odnose. Kot partner se bo stanovanjska 
skupnost poslovno povezala z neposrednimi izvajalci ali njihovimi združenji in 
tako zagotavljala družbeni interes na tem področju ter omogočala izvedbo 
občinskega programa stanovanjske graditve. S tako> organizirano graditvijo 
stanovanj in večjih stanovanjskih sosesk bo samoupravna stanovanjska skup- 
nost vplivala tudi na zemljiško politiko, ki je eden prvih pogojev racionalne 
graditve stanovanj, pa tudi na komunalno urejanje gradbenih zemljišč in s tem 
na poglavitne vzroke pretiranih cen stanovanj. Taka organizacija graditve sta- 
novanj bo< pospeševala tudi samoupravno povezovanje in integriranje ter 
specializacijo gradbenih zmogljivosti industrije gradbenega materiala ter s tem 
omogočala tudi uvedbo produktivnejših in sodobnejših načinov stanovanjske 
graditve. 

Za uspešno in kvalitetno delo bo samoupravna stanovanjska skupnost 
potrebovala dobro strokovno službo. Menimo, da to nalogo lahko opravljajo 
obstoječe strokovne organizacije, namreč stanovanjska podjetja. Z njihovo pri- 
lagoditvijo nalogam na področju stanovanjske graditve, kjer so bila doslej 
povsem izključena, in na področju družbene pomoči, bodo te organizacije 
dobile resnično družbeno koristno dopolnilo svojega delovanja na področju 
gospodarjenja z družbenim stanovanjskim skladom, kar bi tudi še naprej oprav- 
ljale na podlagi pogodbe s samoupravno stanovanjsko skupnostjo. 

Kot vse druge samoupravne interesne skupnosti bi se tudi stanovanjska 
povezovala na republiški ravni zaradi usklajevanja skupnih stališč in vodenja 
skupno dogovorjene okvirne politike tam, kjer bo potrebno dogovarjanja na 
ravni republike. Samoupravna stanovanjska skupnost bo predlagatelj takih do- 
govorov zaradi formiranja enotnejše socialne politike na stanovanjskem pod- 
ročju. Posebno pozornost bo posvetila strokovnemu in raziskovalnemu delu na 
stanovanjskem področju, kar sedaj močno pogrešamo. Pomagala bi odpraviti 
tudi pomanjkanje odločilnega družbenega vpliva na sredstva, namenjena za 
stanovanjsko graditev, zbrana s prispevki delovnih organizacij in posameznikov, 
ter sredstva ukinjenih občinskih in republiških stanovanjskih skladov, ki se 
zbirajo v poslovnih bankah. V sindikatih smo že dolgo mišljenja, da je ta 
sredstva potrebno bilančno in organizacijsko pa tudi samoupravno ločiti od 
drugih bančnih sredstev in prek določenega družbenega organa zagotoviti enotna 
načela uporabe tega denarja izključno za pospeševanje stanovanjske graditve. 
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Predlagana samoupravna stanovanjska skupnost bi bila torej samoupravni 
organ za to dejavnost, ki je prav tako dejavnost splošnega družbenega pomena 
kot celotna stanovanjska dejavnost. 

S tem smo želeli slovenskim poslancem, ki danes sprejemajo resolucijo o 
dolgoročni politiki naše republike na stanovanjskem področju, na kratko po- 
jasniti zamisel, ki je nastala v slovenskih sindikatih ob iskanju učinkovitejših 
oblik na stanovanjskem področju. Zato menimo, da mora biti bistvo samo- 
upravne stanovanjske skupnosti v resoluciji dovolj jasno izraženo. 

Zveza sindikatov Slovenije je aktivno sodelovala v razpravah o resoluciji 
in obeh zakonih ter predložila tudi svoja stališča. Večina teh stališč je upo- 
števana. V resoluciji in zakonih pa je premalo poudarjena vloga samoupravne 
stanovanjske skupnosti v smislu XXXIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije, 
kar je ugotovila tudi zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije v 
svojem poročilu o predlogu resolucije. 

Sindikati Slovenije so na svoji plenarni seji 26. oktobra lani sprejeli sklep, 
ki obvezuje sindikalne organizacije na vseh ravneh, da se dejavno posvetijo 
ustanavljanju samoupravnih stanovanjskih skupnosti. Zato menimo, da bi 
morali v občinah začeti s formiranjem iniciativnih odborov za njihovo ustano- 
vitev, ki bi morali poleg predstavnikov občine, Socialistične zveze in občinskih 
svetov Zveze, sindikatov vključevati tudi predstavnike obstoječe samouprave 
na stanovanjskem področju. Prizadevali si bomo, da bo povsod, kjer so pogoji 
za njihovo ustanovitev, do njihovega oblikovanja prišlo čimprej. Pri tem pa 
pričakujemo, da bodo pristojni strokovni organi uprave čimprej strokovno pro- 
učili še nejasna vprašanja v zvezi z ustanavljanjem samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti kot tistih organov delavske samouprave, ki bodo zagotovili trajno 
navzočnost delavcev pri reševanju stanovanjskih problemov, s ciljem, da se 
zmanjšajo socialne razlike, ki izvirajo iz neurejenih razmer na tem elementar- 
nem področju življenjske ravni. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite samo dve kratki pripombi! 

Zdi se mi — o tem sem že razpravljal na eni od prejšnjih sej — da je v 
naši resoluciji še vedno, posebno na peti strani, pa tudi drugje, nekoliko preveč 
okrnjena vloga republike pri stanovanjski politiki. Na peti strani piše, da je 
treba zoževati normativno vlogo republike na tem področju samo na temeljna 
načela, medtem ko je v 4. točki XXXIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije 
napisano, da bo republika določala temelje stanovanjske politike ter usmerjala 
razvoj stanovanjskega gospodarstva z družbenimi in prostorskimi načrti in 
drugimi ukrepi. 

Moja pripomba ne nasprotuje temu, da imajo poglavitno vlogo v stano- 
vanjskem gospodarjenju občine, temeljne organizacije združenega dela, samo- 
upravne stanovanjske skupnosti in občani. Vendar se mi zdi, da je nujno prav 
zaradi nastalih socialno-političnih problemov, uporabiti tudi vse možnosti, ki 
jih lahko izkoristi republika za doseganje nekaterih socialno političnih ciljev. 
Mislim predvsem na pospeševanje gradnje najemnih stanovanj za nekatere 
kategorije prebivalstva, kot so upokojenci in drugi ter za prebivalstvo na 
nerazvitih območjih in podobno. 
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Ne mislim, da bi morala biti vloga republike v smislu nekakšnega nosilca 
stanovanjskega kapitala in neposredne gradnje. Vendar republika lahko v 
določeni socialnopolitični smeri dosti prispeva tudi s takimi ukrepi, kot so> 
oprostitev davkov, ugodnejši in selektivni kreditni pogoji in podobno. Mislim, 
da bomo morali zelo kmalu razmisliti o vseh takih možnih ukrepih in prosim, 
da se v naših nadaljnjih razpravah predvidijo taki ukrepi tudi na ravni 
republike. 

Druga pripomba, ki je bila zlasti pogosta na zborih volivcev v moji enoti, 
pa je, da bi hišni sveti poleg takih kompetenc, kot jih predvidevamo na 13. 
strani, morali imeti tudi večji delež pri upravljanju stanovanjskih podjetij. 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na glasovanje! Prosim vas, da 
pogledate poročili odbora za urbanizem, prvo in dodatno. V njih je vrsta 
amandmajev, ki pa so sicer nesporni. Zaradi tega predlagam, da glasujemo o 
njih v celoti. 

Najprej bomo ugotovili prisotnost. Prosim, da vsi pritisnete na glasovalno 
tipko. (Navzočih je 52 poslancev.) 

Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih odbora 
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, in sicer o vseh 
amandmajih, ki so navedeni v poročilu in v dodatnem poročilu tega odbora. 
Kdor je za amandmaje, naj glasuje. (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se. je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odbora za urbanizem ter stanovanjsko in 
komunalno gospodarstvo sprejeti. 

Sledijo še amandmaji zakonodajno-pravne komisije, ki jih imate prav tako 
v njenem poročilu. Tudi ti so nesporni. Torej glasujmo! Kdor je za amandmaje, 
naj glasuje. (52 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Tudi amandmaji zakonodajno-pravne komisije so sprejeti. 
Glasujemo o predlogu resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega 

gospodarstva v celoti. Kdor je za resolucijo, naj glasuje. (52 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospo- 
darstva soglasno sprejeta. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o programiranju in financiranju graditve stanovanj. 

Zakon sta obravnavala odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo in zakonodajno-pravna komisija. Tudi tu imamo poleg poročil 
še dodatno poročilo odbora, ki ste ga prejeli danes. 

Začenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Se kdo javlja? Besedo ima Ela Ulrih-Atena! 

Ela Ulrih-Atena: Spoštovani predsednik, spoštovani tovariši po- 
slanci in tovarišice poslanci! Najprej se želim opravičiti, ker bom v svojem 
izvajanju morda nekoliko prekoračila dovoljen oziroma običajen obseg diskusije. 
To pa iz razloga, ker sem se pač zapletla v nekatere podatke, s katerimi želim 
utemeljiti svoj amandma k drugemu odstavku 29. člena predloga zakona. 
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Zdi se mi namreč, da ta določba tega člena ni utemeljena. Predvsem se 
spotikam ob dejstvo, da je v osnutku zakona ni bilo in zato o njej tudi niso- 
razpravljali delegati občin, ki so zelo zainteresirani prav za to vprašanje. 

Nadalje pogrešam pri razširitvi tega člena tudi utemeljitev predlagatelja, 
ki je pravzaprav v celoti šel mimo te bistvene spremembe zakona in v obraz- 
ložitvi ni povedal nobenega razloga za dopolnitev, ki povzema določila zakona 
o zbiranju sredstev za graditev stanovanj za udeležence NOB. 

Mislim, da to niso zgolj formalni razlogi, ampak gre resnično za vsebinska 
vprašanja in bi morali ob taki spremembi zahtevati razpravo, utemeljitve in 
mnenja. 

Zato mi dovolite, da napravim kratko skok s tega zakona na zakon o 
zbiranju sredstev in seveda na odlok, vključno s ključem o razdelitvi sredstev, 
ki se zbirajo na podlagi tega zakona. 

Ce se prav spominjam, smo zakon utemeljevali s tem, da je treba z en- 
kratno družbeno intervencijo pomagati, da se v kar najkrajšem času reši pereč 
stanovanjski problem borcev, ki so po skorajda vseh občinah v zelo visokem 
številu še vedno čakali na dodelitev primernega stanovanja. Prvotna zamisel 
je celo vsebovala določbo o časovni omejitvi veljavnosti tega zakona. Ker smo 
se že takrat spraševali, ah bo mogoče v predvidenem roku uspešno rešiti ta 
problem, je v zakonu določba o roku izpuščena in torej zakon velja brez 
časovne omejitve. 

Sredstva, ki so se tako zbirala, se delijo še danes na podlagi ključa in 
avtomatično. Čeprav smo nekako vsaj intimno pričakovali, da bo zakon veljal 
le dve leti, teče že četrto leto, pa pravzaprav še do danes nismo dobili nobenega 
dokumentiranega, avtoritativnega poročila pristojnih organov skupščine, ki bi 
nam prikazalo, kako se ta sredstva zbirajo, kam se prelivajo in za kaj in kako 
uspešno se trosijo glede na namen, da se z njimi rešujejo problemi, ki so nam 
bili prikazani takrat, ko smo zakon sprejemali. 

Mislim, da ne gre prezreti še enega dejstva, namreč, da smo bili tak zakon 
pravzaprav prisiljeni sprejeti zairadi določenih okoliščin v naravnanosti naše 
stanovanjske politike, ki je bila pač taka, da so- na stanovanjskem področju 
prevladovali tržni zakoni; zavedam se, da ne v celoti in da premalo, vendar 
prav toliko, da so bile občine kot osnovni nosilec stanovanjske politike z vidika 
njihove socialne vloge popolnoma zanemarjene, zaradi česa ni bil nihče izrecno 
odgovoren za reševanje stanovanjskih vprašanj borcev. 

Resolucija in predložena zakona to okolnost bistveno spreminjata, ker 
z vsemi temi predpisi občina ponovno dobiva tisto socialno vlogo, ki naj jo 
ima na področju stanovanjske politike; če jaz vse to prav razumem. Prav ta 
okolnost pa terja, da v zvezi z zakonom o zbiranju sredstev za graditev stano- 
vanj borcev ponovno ugotovimo, ali je v teh okolnostih še potrebno, da repu- 
blika rešuje ta problem, ali pa naj sredstva in upravljanje z njimi res že 
v celoti preidejo nazaj v pristojnost občin, ker tja normalno spadajo. Če to 
dvoje upoštevamo, bi morali, po mojem mnenju, sklepati prav nasprotno kot 
v predloženi določbi 29. člena; namreč če naj bi sredstva zbirali še v prihodnje, 
bi jih morah pustiti tam, kjer se zbirajo in tako dati občinam možnost, da 
rešijo preostale nerešene probleme po prednostnem redu, preden bodo začele 
izvajati svojo socialno vlogo na podlagi solidarnostnega stanovanjskega sklada, 
ki naj v prihodnje zajame tudi to kategorijo občanov, kolikor ne bodo njihovi 
problemi že prej zadovoljivo rešeni. 
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Kaže pa, da taka politika, o kateri so me prepričali nekateri podatki, ki 
sem jih, žal, morala zbrati sama, čeprav mislim, da bi morali biti na razpolago 
ob tej naši odločitvi, ni sprejemljiva. In zakaj ne? Opirala sem se na podatke, 
ki uradno niso bili nikoli predloženi poslancem, dobila pa sem jih iz informacije, 
ki jo je podpisal sekretar tovariš Mikoš. Vseeno mislim, da so podatki, ker so 
pač edini, vendarle uporabni in se nanje lahko sklicujem. Po teh podatkih je 
nerešenih stanovanjskih primerov — zaradi poenostavitve govorim o primerih, 
pri čemer mislim na najemna stanovanja, na novogradnje in na adaptacije še 
približno 3500. Pri tem poudarjam, da so upoštevane samo tiste evidentirane 
potrebe, ki so bile podlaga za naš zakon in odlok na podlagi popisa iz leta 
1968. Morala sem abstrahirati vse poznejše prijave potreb, do katerih je prišlo 
zaradi očitno različnih meril, ki so navrgla tako zelo različne potrebe po 
posameznih občinah in regijah. Ce bi upoštevali še pozneje prijavljene potrebe 
in odšteli doslej rešene primere, bi se potrebe povečale za 100®/», namreč na 
7135 primerov. 

Z vami vred zelo dvomim o realnosti teh podatkov, žal pa moram dvomiti 
tudi o realnosti prvih podatkov. V triinpolletnem obdobju, kolikor zakon velja, 
smo po teh podatkih rešili 11 497 primerov od evidentiranih 14 905. Razlika je 
torej približno 3500. Za rešitev teh 11 500 — da zaokrožim — primerov smo 
porabili 39 in pol milijarde starih dinarjev. Mislim, da je to dovolj visoka 
vsota, ki bi opravičevala našo zahtevo, da imamo pred seboj poglobljeno 
poročilo o uporabi teh sredstev sedaj, ko odločamo o nadaljnji veljavi zakona. 
Iz podatkov službe družbenega knjigovodstva izhaja, da je bilo v letu 1971 
zbranih nekaj nad 15 milijard, razdeljenih pa 18 milijard starih dinarjev, ker 
je nastala še neka razlika iz prejšnjega leta. Torej lahko računamo, da bo 
v 1972. letu zbranih 15 do 18 milijard starih dinarjev. To pa je dovolj velika 
vsota, o katerih bi morali odločati premišljeno', ne pa skoraj neopazno v eni 
sami določbi drugega zakona, zaradi česar ostane ta pomembna kvantifikacija 
povsem skrita. 

Kako so bila uporabljena sredstva za rešitev teh 11 500 primerov? Teh 
39,5 milijarde —■ kolikor lahko sklepam po podatkih komisije, ki sicer niso bili 
uradno predloženi, so pa vendarle vsaj poluradni — je bilo uporabljenih zelo 
različno v posameznih regijah pa tudi v posameznih občinah. 14 občin je po 
teh podatkih zgradilo že 576 stanovanjskih enot prek potreb, prikazanih leta 
1968. Pri njih je torej problem formalno rešen. 14 občin pa je od takrat 
evidentiranih potreb zadostilo komaj polovici, nekatere pa celo manj kot polovici 
izkazanih potreb. 6 občin izkazuje potrebe po 10, se pravi, še 8 enot. Te bi 
lahko prišteli v prvo skupino in rekli, da je problem uspešno rešilo 20 občin, 
14 občin ima še vedno zaostren položaj, medtem ko je v 26 občinah nepokrita 
še približno tretjina evidentiranih potreb. 

Vidi se torej, da v našem avtomatizmu razdeljevanja sredstev ni vse v redu. 
Značilno pa je, da tiste občine, ki bodo problem najtežje rešile — teh pa je 14 — 
zajemajo partizanska območja. Ker so hkrati tudi gospodarsko najmanj razvite, 
teh problemov same prav gotovo še dolgo časa ne bodo mogle uspešno rešiti. 

Kaj se nam sedaj ponuja? Rešitev, ki jo predlaga zakon, je prav gotovo 
podaljševanje sedanjega stanja nepravične delitve, pa tudi neutemeljenih razlik 
v prelivanju teh velikih sredstev. Zato je zame sedaj osnovno vprašanje, kako 
razdeliti sredstva v letu 1972, da bodo utemeljili potrebo po velikem prelivanju 
sredstev. Prelivanje namreč prizadene 15 občin, ki zberejo več sredstev, kakor 
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pa jih porabijo. Mislim, da to samo po sebi ni problem, problem nastane v 
trenutku,, ko sredstev ne dobi pravi naslovnik. Ob tem pa se postavlja vprašanje, 
kako zagotoviti reševanje teh problemov tam, kjer resnično obstojajo in kjer 
je ekonomska moč občin preslaba, da bi jih lahko same rešile. Sedanji ključ 
za razdelitev sredstev nikakor ne jamči uspešne rešitve. 

Da se vrnem na izhodišče: ne predlagam amandmaja, čeprav sem to včeraj 
že naredila in je o njem pristojni odbor že razpravljal. To je bil spodrsljaj, 
kajti ko sem vse podatke še enkrat primerjala, sem ugotovila, da taka spre- 
memba ne bi bila racionalna. Zato amandmaja ne predlagam, pač pa sklep, 
s katerim naj zbor naloži izvršnemu svetu, da takoj pripravi nov ključ delitve, 
ki bo zagotovil rešitev teh vprašanj v tistih občinah, ki izkazujejo realne 
potrebe in imajo, kot sem že rekla, najmanjše ekonomske možnosti, da jih same 
rešijo. Tako naj bi se še v tem letu kolikor mogoče zmanjšale krivice in 
neutemeljeno prelivanje v nekatere občine na račun drugih. Nov ključ delitve 
bi moral biti pripravljen kot prioritetna naloga, do takrat pa naj se uporaba 
teh sredstev ustavi! 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišica Atena! Ne vem, če lahko tak 
sklep sprejmemo, kajti če sprejmemo 29. člen predloženega zakona, s tem po- 
daljšamo izvajanje dosedanjega zakona za vse leto 1972, ker je leto 1972 
izrecno omenjeno v drugem odstavku 29. člena. 

Ela Urlih: Mislim, da drugi odstavek 29. člena temu ne bi nasprotoval, 
če bi izpustili besedici »in način«. To bi pomenilo, po tem zakonu sredstva samo 
zbiramo, razdeljujemo pa drugače kot doslej. Ob tej spremembi pa je pred- 
lagani sklep seveda utemeljen in dopolnjuje zakon. 

Predsednik Miran Goslar: Ce naj opustimo navedeni besedi, moraš 
predložiti amandma! 

Ela Ulrih: Predlagam ga! 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da je predlog tovarišice Atene 
popolnoma jasen in prosim, da nadaljujemo razpravo! Ivan Kreft želi besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši! Ne polemiziram s tovarišico Ateno 
in če bi že veljal imperativni mandat za poslance, ne bi mogel govoriti niti 
v imenu občine. Pač pa lahko govorim v imenu organizacije Zveze borcev 
radgonske občine; ker pa skoraj vsi borci žive v eni dolini, in sicer v Apaški 
dolini, lahko rečem, da govorim v njihovem imenu. , 

Ta Apaška dolina je mala Slovenija. Tega ne poudarjam zaradi tega, ker bi 
poskušal preveč poudariti ta problem, temveč zaradi tega, ker sem ljudi, ki so 
1945. leta prišli v Apaško dolino, pravzaprav poznal že v predvojnem času, 
ko smo organizirah slovensko ljudsko gibanje, slovensko ljudsko fronto pod 
vodstvom partije. 

S prvo skupino je prišel celo predvojni kandidat CK Rudo Zupane; prišel 
pa bi z njim verjetno tudi Maks Henigman, če ne bi padel 1942. leta, ker sta 
oba iz istega kraja, to je iz okolice Dolenjskih Toplic, od koder je največ 
kolonistov — borcev v tej Apaški dolini. 



37. seja 31 

Tovariši, prav zaradi tega, ker sem te ljudi poznal in so danes večinoma 
stari že več kot 65 let ter jih zamenjuje že mlada generacija, je moja dolžnost, 
da upoštevam pismo, ki so ga pisali republiškemu odboru. Zveze borcev in 
republiški komisiji za vprašanja borcev, meni pa poslali kopijo, v kateri mi 
posebej naročajo, naj se oglasim na zboru. 

Tovariši! Problem teh borcev smo reševali od njihove naselitve 1945. leta 
tako nezadovoljivo, da sta se dve skupini skoraj v celoti zopet odselili. To je 
bil za nas strahovit poraz zaradi tega, ker nismo mogli zadovoljiti ljudi, ki so 
bili v večini prvoborci. Med tistimi, ki so se odselili, je bil tudi predvojni 
kandidat CK Komunistične partije Slovenije. Po tej veliki nezaupnici je prišla 
tretja skupina, ki je v glavnem ostala, vendar se je leta in leta bojevala za to, 
da naseljenci ne bi bili samo uporabniki zemlje in hiš, ki so jim bile dodeljene 
za stanovanje, ampak bi postali tudi lastniki in bi tako s svojimi žulji, brez tuje 
pomoči, obnovili strehe, gospodarska poslopja in tako dalje. 

S priznanjem lastnine smo toliko časa zavlačevali, da je večina teh domačij 
propadla. Za to ne morem dolžiti teh borcev, ampak lahko dolžim takratne 
razmere, v katerih nismo mogli niti s solidarnostno akcijo rešiti teh vprašanj. 
Pred tremi leti smo to vprašanje, rešili v njihovo korist na zelo zadovoljiv 
način, pri tem pa je bilo treba vse obnoviti v taki meri, da sredstva, ki, so jih 
dobili, ne zadostujejo za rešitev teh vprašanj. Katerakoli komisija, katerakoli 
skupina poslancev lahko gre na ta teren in to pogleda. Uredili smo vodovode 
za skoraj vse prebivalce radgonske občine, tudi za kmetovalce, nismo pa 
uredili vodovoda za omenjene borce. Rešili smo jim vprašanje šole, vendar pa 
nismo rešili vprašanja štipendij kljub dobri volji, izobraževalne, skupnosti. 

Kljub temu, da si vsi, tako tukaj kakor tam na terenu, prizadevamo ize- 
načiti borce iz 1941., 1942. in 1943. leta z vsemi prebivalci te občine, se nam 
to v Apaški dolini ni posrečilo. Se težje pa bo, če sedaj ne bomo sprejeli tega 
zakona v predloženem besedilu, pri čemer morebitna sprememba ključa ni 
problematična, saj bo samo koristno, če bo ključ drugačen, ker bomo potem 
dobili za te borce več. Ce upoštevamo trditve tovarišice Atene, da je v večini 
občin ta problem rešen, bo tedaj toliko lažje rešiti ta problem v tistih občinah, 
v katerih še ni rešen! 

Prosim tovariše poslance, da to upoštevajo. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Se kdo želi govoriti? Tovariš Ben- 
čina ima besedo! 

Drago Benčina: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim nekoliko po- 
lemizirati s stališči tovarišice Ulrihove. 

Najprej moram reči, da se z nekaterimi njenimi stališči popolnoma strinjam. 
Tudi sam menim, da je treba izdelati analizo o tem, kako smo doslej reševali 
stanovanjski problem borcev, koliko je bilo zbranih sredstev in. kako so se ta 
sredstva uporabila ter kakšni problemi še obstajajo v posameznih občinah. 
Mislim, da bi bilo potrebno tudi spremeniti odlok o načinu in pogojih za upo- 
rabo sredstev, zbranih s tem prispevkom. Izvršni svet naj v sodelovanju z našo 
komisijo za borce in z borčevskimi organizacijami, predvsem pa z glavnim 
odborom Zveze združenj borcev Slovenije in seveda tudi z občinskimi skup- 
ščinami pripravi nov odlok. Sem pa mnenja, da s predloženim novim zakonom 
tega odloka praktično ne spreminjamo in ostaja še naprej v veljavi. Mislim, da 
ni pravilno tolmačenje drugega odstavka 29. člena v takem smislu, da bi odlok 
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prenehal veljati. Odlok velja še naprej! Obstoji pa potreba — glede na dose- 
danjo uporabo teh sredstev — da se odlok spremeni. 

V tem smislu v celoti podpiram predloge tovarišice Atene. Predvsem pa 
mislim, da je potrebno pred razpravo v naši skupščini opraviti temeljito 
analizo, za katero imamo sedaj dovolj časa. Moramo si vzeti potreben čas, da 
bomo po posameznih občinah analizirali stanje in skupaj z občinami pripravili 
spremembe. Nikakor pa se ne morem strinjati s tem, kar je tovarišica Ulrihova 
prvotno zagovarjala, namreč, da naj bi se sredstva v celoti uporabila v tisti 
občini, kjer se zberejo. Tako stališče in taka rešitev bi bila v nasprotju z našimi 
hotenji, da se vsi stanovanjski problemi borcev rešujejo solidarno v okviru 
republike, se pravi, da se sredstva zbirajo v vseh občinah, uporabijo pa v tisti 
občini, kjer je potrebno, ne glede na to, ali gre za nerazvite ali za razvite 
občine. Ce bi sedaj to načelo odpravili, bi negirali vsa naša prizadevanja v 
preteklih letih, ko smo ta problem reševali solidarno. Mislim, da taka rešitev 
ne bi bila sprejemljiva niti za tako imenovane manj razvite občine niti za 
razvite občine. Naša dolžnost je, da te probleme v letošnjem letu v celoti rešimo, 
ne glede na to, ali so v razviti ali nerazviti občini. 

Tovarišica Ulrihova je s svojo tezo, ki jo je potem razvijala v tem smislu, 
da nekatere občine ne bi mogle reševati svojih problemov — to so zlasti tiste 
občine, ki jih imenujemo partizanske, ker je v njih večje število borcev — 
praktično tudi negirala rešitev, ki jo je najprej predlagala, namreč, da naj se 
sredstva porabljajo tam, kjer se zbirajo. 

Mislim, da je s tem stvar bolj jasna in da je treba v resnici pohiteti z 
reševanjem teh vprašanj. Kolikor v tem času ni mogoče zadržati delitve 
sredstev, jih je treba razdeljevati kot akontacije, končni obračun pa izvršiti 
takrat, ko bo spremenjen odlok o delitvi sredstev. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Opozarjam zbor, da prispe- 
vajo velike vsote v ta sklad tudi nerazvite občine. Lani je samo Murska Sobota 
plačala 185 milijonov starih dinarjev. Nekaj podobnega velja tudi za druge 
občine. 

Menim, da je prav, če obdržimo dosedanji način zbiranja sredstev, ker je 
zlasti v partizanskih občinah mnogo problemov še zmeraj nerešenih. Mislim, 
da je naša naloga in dolžnost, da pomagamo rešiti nerešena vprašanja v občini 
Črnomelj in v drugih občinah na Dolenjskem. 

Vsi še vemo, kakšna burna razprava je bila leta 1968 zaradi delitvenega 
ključa. Danes moram ponovno opozoriti, da nismo v treh letih tega problema 
uredili kljub temu, da smo javno zagotavljali, da bo zakon veljal leto in pol 
in bo potem konec zbiranja teh sredstev, pa tudi problem bomo s tem rešili. 
Dobro se spominjam takratne razprave in sklepov. Menim, da je sedaj skrajni 
čas, da ponovno zahtevamo revizijo ključa razdelitve. Strinjam se s predlogom, 
naj se zbiranje nadaljuje, vendar pa se nikakor ne morem strinjati s tem, da bi 
se sredstva delila po starem ključu. To je treba na vsak način revidirati! V tej 
zvezi prosim predstavnika izvršnega sveta za izjavo, ah je izvršni svet voljan 
predlagati korekturo odloka o delitvi teh sredstev. Mislim, da ni tehničnih 
težav, ki bi preprečevale pravičnejšo delitev. Mi, predstavniki nerazvitih občin, 
imamo v tej zvezi dolžnosti do volivcev, kljub temu pa se strinjamo s tem, da 
tudi nerazvite občine plačujejo svoj prispevek še za letošnje leto. 



37. seja 33 

Mislim, da je prav, kot pravi tovariš Bencina, da bi dotlej, dokler ne bo 
sprejet nov odlok o delitvi sredstev, dajali le akontacijo, ki pa ne bi smela 
znašati več kot 50 % sedanjih sredstev. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Dalje, prosim! Tovariš Zlender! 

Mirko Zlender : Tovarišice in tovariši! Zame so načela tega zakona 
popolnoma sprejemljiva. Vendar želim odgovor na dve vprašanji, preden se 
bom dokončno odločil. 

V 22. členu zakona je rečeno: »Sredstva posebnega kreditnega sklada, ki 
je bil oblikovan iz sredstev odpravljenega republiškega sklada za zidavo sta- 
novanjskih hiš, se smejo uporabiti samo za kreditiranje graditve primarnih 
komunalnih objektov in naprav širšega regionalnega pomena. Gre za sredstva 
bivšega republiškega stanovanjskega sklada, ki so bila po sklepu izvršnega 
sveta v letu 1967 vložena v Ljubljansko banko. Vemo, da je Ljubljanska banka 
iz teh sredstev v preteklosti dajala kredite raznim občinam in mestom za 
komunalne naprave, vendar se mi zdi nesprejemljivo, da je banka s sredstvi 
ravnala tako, kakor da bi bila njena. V tej zvezi me zanima, ali bo kdo 
predpisal kakšne kriterije za uporabo teh sredstev. Zame namreč niso spre- 
jemljivi pogoji, ki jih postavlja banka. Na primer: če oročiš pri banki pol 
milijarde dinarjev za dve leti, lahko v dveh letih dobiš milijardo dinarjev 
kredita. Mislim, da je značaj teh sredstev popolnoma drugačen kot pa sredstev 
kreditnega sklada banke. Zato pogrešam odločbo v tem smislu, da bi morala 
neka širša družbenopolitična skupnost — morda naša skupščina ali kdo drug 
— vendarle predpisati merila, ki bi jih morala banka upoštevati. Po moji 
oceni so bila sredstva zbrana fiskalno in z njimi ne more banka poslovati tako 
kot posluje s sredstvi svojega kreditnega sklada, to je, z lastnimi sredstvi. 

Želim odgovor na vprašanje, ali bosta izvršni svet ali pa skupščina glede 
tega imela kakšna pooblastila. 

Drugo vprašanje, ki ga postavljam predlagatelju, se nanaša na zadnji 
odstavek 30. člena, ki se glasi: »Ko se ustanovijo solidarnostni stanovanjski 
skladi, najpozneje pa do 31. 11. 1972, se sredstva iz prvega in drugega odstavka 
prenesejo na solidarnostne stanovanjske sklade.« To določbo pravno razumem 
tako, da se dotlej, dokler ni občinskega solidarnostnega sklada, zadeve urejajo 
tako, kot je napisano v prvem in drugem odstavku. Ko je ustanovljen občinski 
solidarnostni sklad, pa gredo sredstva iz prvega in drugega odstavka v solidar- 
nostni sklad. Zdaj pa se vprašam, ah je potem mogoče uresničiti zamisel, 
o kateri so razpravljali prejšnji govorniki, namreč, da naj bi za v letu 1972 
zbrana sredstva za borce veljal poseben režim vse leto 1972, če se teoretično 
lahko zgodi, da bo neka občinska skupščina že maja ali junija ustanovila 
solidarnostni sklad. Ce ga ustanovimo v naši občini, bomo zahtevali, sklicujoč 
se na to pooblastilo, da gredo sredstva po 1. juliju v naš sklad. V zvezi s tem 
vprašanjem želim ustrezno pojasnilo. 

Predlagam še amandma k 27. členu, ki določa, da se sredstva solidarnost- 
nega stanovanjskega sklada uporabljajo za dosego namenov iz 41. člena tega 
zakona ter za raziskovalno delo v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu 
ob pogojih, ki jih določa zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodar- 
stvu. Predlagam, da se besede »ter za raziskovalno delo v stanovanjskem in 
komunalnem gospodarstvu« črtajo. 

3 
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Tovariši, če gre v tem primeru za sistemski zakon, ne sodi v sistem določba, 
po kateri daš neki instituciji avtomatično določen fiskalni znesek denarja za 
znanstveno-razisk ovalno delo. Nikakor nisem proti znanstveno-raziskovalnemu 
delu in ne želim, da bi me kdo napačno razumel. Mislim, da republiško razisko- 
valno skupnost financira republika Slovenija s sredstvi, ki jih vsako leto daje 
v ta namen. V nobenem dosedanjem zakonu pa še nismo imeli ureditve, da bi 
z zakonom neposredno dodeljevali sredstva za znanstveno-raziskovalno de- 
javnost na takem področju. Tovariš sekretar Mikoš mi je pred sejo rekel, da 
gre 200 ali 250 starih milijonov dinarjev, kar praktično nikakor ni velika vsota. 
Vendar dajem amandma iz preprostega sistemskega razloga, ker najbrž ni 
pravilno, da se neki instituciji daje denar, ki se zbira po načelih davka. Ce 
zakon določi, da mora občinski solidarnostni sklad dajati letno 1 % za omenjeno 
raziskovalno dejavnost, je to po mojem mnenju fiskalna obremenitev. Jaz sem 
proti taki obremenitvi prav zaradi tega, ker smo se na vseh drugih področjih 
v tem zakonu izogibali vsakršnih možnosti predpisovanja kakršnihkoli prispev- 
kov organizacij združenega dela v korist občinskih solidarnostnih skladov. 
V zvezi s tem bom pri drugi točki predlagal, da se črtajo členi 24, 25 in 26 
zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo želi tovarišica Miheličeva. 

Magda Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Podpiram amandma, 
ki ga je dala tovarišica Ulrihova, ker je bilo že ob sprejemanju zakona in odloka 
o delitvi sredstev za stanovanja borcev ugotovljeno-, da ključ za delitev ni 
docela ustrezal. 2e takrat je bilo ugotovljeno, da so nekatere občine kriterije 
za dodeljevanje stanovanj borcem obravnavale drugače kot druge in so bile 
na ta način prikrajšane pri delitvi sredstev. Nadalje je tovarišica Ulrihova 
ugotovila — razvidno pa je tudi po podatkih službe družbenega knjigovodstva 
— da so stanovanjski problemi borcev v nekaterih občinah že rešeni po do- 
sedanjem ključu delitve, zaradi avtomatičnega delovanja ključa pa sredstva iz 
tega naslova posameznim občinam dotekajo še nadalje, čeprav jih več ne 
potrebujejo, medtem ko v nekaterih drugih občinah občutno primanjkuje sred- 
stev za te namene. 

Tudi v komisiji za vprašanja borcev se je pokazala potreba po korekciji 
tega odloka in je zaradi tega komisija že pred koncem lanskega leta sprejela 
predlog za spremembo odloka, ki pa v tem zakonu ni bil sprejet. Iz tega je torej 
razvidno, da je tri in pol leta delujoči odlok verjetno že zastarel in ga je treba 
popraviti. Zato podpiram amandma tovarišice Ulrihove in predlagam, da ga 
zbor sprejme. 

Prav tako podpiram amandma tovariša 2lendra, ker menim, da lahko 
plačujemo samo opravljene usluge, in nasprotujem temu, da bi neki instituciji 
nakazovali sredstva vnaprej, ne da bi vedeli, koliko sredstev bo sploh potre- 
bovala. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovarišica Ulrihova, prosim! 

Ela Ulrih: Videti je, da se nismo prav razumeli! Moj v naglici formu- 
liran amandma, da se iz drugega odstavka 29. člena črtata besedi »na način«, 
kot smo sedaj s pomočjo pravnikov ugotovili, ni povezan z morebitnim sklepom 
zbora glede delitve teh sredstev, zaradi česar amandma tudi umikam. Celotna 
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določba tega člena se namreč nanaša samo na zbiranje sredstev v obsegu in na 
način, kot ga določa zakon. Pri tem ne gre za delitev »na način«, kar sem 
najprej mislila in najbrž s tem koga od vas tudi zavedla, morda tudi tovarišico 
Miheličevo. 

Torej lahko ostane določba drugega odstavka 29. člena nespremenjena, 
predlagam pa, da naš zbor sprejme sklep o tem, da nam izvršni svet v naj- 
krajšem možnem roku predloži nov odlok, v katerem naj se spremeni predvsem 
ključ za delitev. Osnovnih načel, kriterijev ter pogojev za delitev in uporabo 
teh sredstev pa najbrž ne bo potrebno spreminjati, sicer pa bo izvršni svet sam 
ugotovil, kakšne spremembe so potrebne. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Dalje, prosim! Se kdo? 
Prosim predstavnika predlagatelja, tovariša Mikoša, da odgovori na po- 

stavljena vprašanja. 

Boris Mikoš: Glede zakona o programiranju in financiranju graditve 
stanovanj imamo več odprtih vprašanj. 

Najprej želim v tej zvezi izjaviti, da sprejemamo amandmaje odbora za 
urbanizem in zakonodajno-pravne komisije in se z njimi strinjamo; pri 18. 
členu pa podpiramo varianto, ki jo je predložil odbor za urbanizem. 

V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na 22. in 30. člen zakona, pojasnjujem: 
Glede sredstev republiškega stanovanjskega sklada v zakonu nismo predvideli, 
da znova predpišemo kriterije za njihovo uporabo, pač pa smo samo določili 
bodoče razpolaganje s posebnim kreditnim skladom, ki je formiran iz bivših 
republiških stanovanjskih sredstev. Ne vem, ali ima tovariš Žlender kakšne 
konkretne pripombe k pogojem, ki jih je predpisala banka ob letošnjem raz- 
pisu; če jih ima, bi bilo prav, da se posredujejo banki, ki je v javnem natečaju 
razpisala izhodišča in pogoje za dajanje kreditov iz teh sredstev. Mislim1, da 
v tem trenutku ne gre za to, da bi skupščina ali izvršni svet predpisala posebna 
merila, temveč bi bilo treba najprej določiti naš odnos do meril, na podlagi 
katerih posluje kreditni odbor banke pri reševanju teh vlog. Kot vemo, gre za 
kapital v vrednosti približno 30 milijard starih dinarjev; njegov pomen se iz 
leta v leto zmanjšuje, letne anuitete pa se gibljejo med 5 in 14 milijoni novih 
dinarjev, kakršen je pač dotok. 

V zvezi s 30. členom je treba povedati, da smo se glede na to, da se je 
sprejemanje resolucije in obeh zakonov v naši skupščini zelo zavleklo — tudi 
zaradi javne razprave in sočasnega usklajevanja z ustavnimi amandmaji, na 
koncu odločili za to, da v 29. členu uredimo prehoden režim za vse leto 1972 
in tako omogočimo občinskim skupščinam, delovnim organizacijam in drugim 
dejavnikom, ki bodo sodelovali v tem široko razvejanem sistemu samoupravnih 
in družbenih dogovorov, da v tem letu vse dogovore uresničijo. Zato menimo, 
da velja drugi odstavek 29. člena za celo leto 1972 in ga zato določila 30. člena 
ne zadevajo. Ustanovitev solidarnostnega sklada torej ne bo povzročila prenosa 
sredstev, namenjenih za stanovanja borcev v stanovanjski solidarnostni sklad 
v občini. 

V zvezi z razpravo o drugem odstavku 29. člena naj povem naslednje: 
Izvršni svet teh vprašanj kot predlagatelj ni urejal ne v osnutku ne v izho- 
diščih. Doslej smo imeli ta vprašanja urejena s posebnim zakonom in na 
podlagi zakona s posebnim odlokom. Ves čas smo zastopali stališče, naj se 
v primeru, če je treba podaljšati poseben način izločanja sredstev za urejanje 

3* 
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stanovanjskih vprašanj borcev NOV, tak način zagotavljanja sredstev tudi 
vnaprej ureja s posebnim zakonom. Komisija za vprašanja borcev pri tej 
skupščini in združenje Zveze borcev pa nista bili tega mnenja. Zato smo iskali 
skupno rešitev. Po informaciji, ki smo jo dobili od komisije za vprašanja 
borcev, je nerešenih še okrog 3500 stanovanjskih problemov borcev. Na podlagi 
tega podatka in prej omenjenih stališč smo nato predlagali rešitev, kakršno 
vsebuje zakonski predlog. Ce podaljšujemo sistem, ki je veljal do danes, po- 
daljšujemo za to leto tudi sistem, ki je veljal za borce doslej. Predložena rešitev 
pa seveda ne preprečuje, da se odlok popravi in da se njegove določbe uskladijo 
s stanjem, ki je po treh letih investiranja in reševanja teh problemov zanesljivo 
drugačno, kot je bilo takrat, ko smo ta vprašanja začeli reševati. 

Zato menimo, da bi 29. člen lahko ostal takšen, kot je predlagan, izvršnemu 
svetu in skupščinski komisiji za vprašanja borcev, pa se naloži, da predložita 
osnutek spremembe odloka. Z največ podatki o preteklem in sedanjem stanju 
in s celotnim potrebnim gradivom razpolaga predvsem komisija, ki je ta 
vprašanja doslej stalno in redno spremljala. Mislim, da bi taka rešitev lahko 
najhitreje zagotovila potrebno gradivo in konkreten predlog za obravnavo 
v skupščini. 

Rad bi rekel še nekaj besed k predlogu tovariša Zlendra, da se v zakonu 
o družbeni pomoči stanovanjskemu gospodarstvu črta poglavje o raziskovalnem 
delu. 

Različna so bila mnenja o tem, ali sodijo ta sredstva prav v ta zakon ali 
ne. V Sloveniji združujemo na leto od 45 do 50 milijard S dinarjev sredstev za 
družbeno stanovanjsko graditev. Prav gotovo je, da bomo le manjši del teh 
sredstev združevali v skladih za družbeno pomoč, še posebej, ker moramo 
upoštevati, da samoupravni sporazumi določajo minimalno stopnjo izločanja 
v višini 4'%, po drugem odstavku 29. člena pa bomo jemali 0,80 Vo, s čimer 
bomo- že omejili razpoložljiva sredstva delovnih organizacij, iz preostalih 
sredstev pa bo občinska skupščina z odlokom izločala sredstva za družbeno 
pomoč v stanovanjskem gospodarstvu. 

Zato lahko sklepamo, da bo višina sredstev, izločenih z odloki občinske 
skupščine za potrebe družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, znašala 
v naslednjem letu od 15 do 20 milijard starih dinarjev in ne več. Zato tudi ta 
odstotek ne bo mogel preseči vrednosti okrog 200 milijonov starih dinarjev. 

Torej se strinjam s tem, kar je rekel tovariš Zlender, da gre namreč za 
majhna sredstva. 

Dvomim., če tak način zbiranja sredstev res lahko označimo izključno in 
strogo kot fiskalno zajemanje. Imamo namreč samoupravno skupnost razisko- 
valcev na Slovenskem, in to naj bi bil njen dohodek. V členih 24, 25 in 26 
imamo zelo podrobno razčlenjeno neposredno obveznost te skupnosti do soli- 
darnostnih vzajemnih skladov, predpisano- objavljanje njihovih rezultatov, 
prav tako objavljanje programov. Torej ni res, da se ta sredstva trosijo mimo 
in brez nadzorstva tistih, ki financirajo stanovanjske raziskave. Iz tehničnih 
razlogov jih obravnavamo v tem zakonu. Ker gre za majhna sredstva, bi bilo 
nesmiselno, če bi moral vsak izplačevalec vsak mesec plačevati ustrezne ne- 
znatne vsote za ta namen; iz formalnih razlogov bi povzročili obsežen plačilni 
promet brez vsake potrebe, pri čemer bi bila cena bančne usluge večkrat 
znatno višja kakor neposredno nakazani znesek. 

Naj ob tem še poudarim, da smo menda edina dežela v Evropi, ki nima 
organiziranega raziskovalnega dela na stanovanjsko-komunalnem področju. Res 
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je, da naša gradbena operativa plačuje raziskave tehnologije, materiala in 
podobno, vendar v družbenem smislu to delo ni organizirano, zanj tudi ni stalnih 
sredstev in stalnih virov. Druge dežele imajo organizirane posebne komisije, 
velike inštitute in zelo velike organizacije. Najvišjo stopnjo študija na stano- 
vanjskem področju so dosegle skandinavske dežele. Med njimi je na prvem 
mestu Švedska, ki je prešla drugo stopnjo raziskovalnega dela na področju 
stanovanjske graditve, namreč koordinacijo, v katero se sedaj usmerjamo pri 
nas, in je že prišla v fazo integriranja znanja in znanosti na tem področju 
s konkretnim rezultatom 13 izdelavnih ur na kvadratni meter stanovanjske 
površine. 

Misel, da je tak način zbiranja sredstev nekoliko nesistemski, je morda 
celo upravičena, vendar moram reči, da ga odločno zagovarjam tudi kot resorski 
sekretar, ker mislim, da si takega enkratnega razkošja, da na tem področju 
dela vsak, kar hoče, ne moremo več dovoliti. Pričenjamo z minimalnimi sredstvi, 
ker so ta danes ravno prav velika za neznatno število raziskovalcev, ki jih sploh 
imamo na razpolago, da bi lahko to delo začeli. 

Zato prosim, da tega vprašanja ne obravnavamo v tem smislu, ali je v 
sistemskem smislu kristalno čisto ah ni, ampak upoštevajmo predvsem cilje, 
ki jih želimo doseči. Sem pa seveda odločno za to, da poskrbi družba — pa tudi 
ta skupščina — za učinkovit nadzor nad vsebino raziskovalnih nalog, nad 
konkretnimi rezultati in tudi nad izvajanjem ukrepov, ki naj bi jih skupščina 
sprejela na podlagi rezultatov raziskovalnega dela. 

Mislim, da glede drugih vprašanj ni bilo razhajanj. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima tovariš Jože Flor jančič. 

Jože Florjančič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Želim opozoriti, da imajo razmišljanja tovariša Zlendra v zvezi z 22. 
členom svojo podlago tudi v poročilu skupščinske komisije, ki je obravnavala 
vprašanja odprave in urejanja vprašanj tako imenovanega državnega kapitala. 
Takrat smo predlagali, da bi sredstva bivšega republiškega stanovanjskega 
sklada upravljali na način, kakršen je sedaj v tem členu tudi predviden, 
namreč, da se sredstva uporabljajo za kreditiranje graditve primarnih komu- 
nalnih objektov in naprav širšega regionalnega pomena. Vendar je bilo tedaj 
zelo jasno poudarjeno in predlagano', da je potrebno glede kriterijev in načina 
uporab teh sredstev skleniti ustrezno pogodbo med skupščinskimi organi in 
Ljubljansko banko, ki s sredstvi upravlja. Takrat smo menili, da ne bi bilo 
prav, če bi kreditne pogoje in način uporabe sredstev predpisovala sama banka, 
ker gre za tipična sredstva državnega kapitala, glede katerih bi morali, da 
tako rečem, bančno logiko poslovanja nekoliko omejiti. 

Zato razmišljam, ali ne bi bilo dobro, če bi 22. členu dodali drugi odstavek, 
ki bi se glasil približno takole: »Kriterije in način uporabe sredstev določita 
s pogodbo izvršni svet skupščine SR Slovenije in banka, pri kateri so sredstva 
naložena.« 

Mislim, da bi to odpravilo dvome, ki so bili sicer upravičeno izraženi glede 
nekaterih načinov poslovanja, ki jih je uporabila Ljubljanska banka. Odprta 
je tudi možnost, da se ob formiranju Narodne banke SR Slovenije razmisli 
o prenosu teh in tudi vseh drugih sredstev, ki imajo podoben karakter, v 
upravljanje bodoče narodne banke. 
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Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Mirko Zlender! 

Mirko Zlender: Ponovno se oglašam samo zaradi tega, da se zava- 
rujem pred tem zborom, morebiti pa tudi pred slovensko javnostjo, da mi ne 
naprti oznake, da sem človek, ki zanemarja znanost, ki se je skregal z znanostjo 
in z znanstveno-raziskovalnim delom, kajti tako bi bilo mogoče razumeti moj 
nastop ob tem, ko je tovariš sekretar obrazložil, kako smo deficitarni na tem 
področju. 

Sem za pristop, ne strinjam pa se s sistemom! Če bomo tako nadaljevali, 
bomo jutri lahko prišli z zakonom o upravi in se bo nekdo spomnil, da je 
treba znanstveno raziskovati položaj uprave ter zato določiti en odstotek 
sredstev za to znanstveno raziskovalno področje. Ko bo na vrsti področje šolstva, 
bo zopet nekdo prišel s predlogom za 1 lo/o ali pa odstotka za raziskovalno delo 
v šolstvu! Ker daje skupščina raziskovalni skupnosti Slovenije vendarle nekaj 
milijard dinarjev, bi ji moralo biti omogočeno, da vpliva na program razisko- 
valne skupnosti ter na usmeritev raziskovalnega dela na posameznih področjih. 

Meni se načelno ne zdi prav, da za vsak resor določamo poseben znesek in 
za vsak resor v okviru znanstveno raziskovalne skupnosti Slovenije poseben 
samoupravni organ, ki bo posebej skrbel za določena sredstva. Tudi v tem 
primeru nastopa vprašanje racionalnosti postopka. Ali je to racionalno, če bomo 
poleg skupnosti znanstveno raziskovalnih delavcev imeli še deset podsamo- 
upravnih organov, ki bodo za posamezna področja od cest, stanovanjske gradnje 
pa do šolstva in ne vem še kakšnega drugega področja na podlagi posebnega 
zakona dobivali sredstva in jih upravljali? Menim, da ni racionalno! 

To sem moral .pojasniti, drugače bi se o meni govorilo, da sem proti 
znanstveno-raziskovalnemu delu. Sem samo proti predlaganemu načinu zbiranja 
sredstev in trdim, da je to običajen fiskalen način zbiranja, ker je obvezno 
naložen z zakonom. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Se kdo želi besedo.? (Nihče.) 
Torej lahko sklenemo razpravo in preidemo na glasovanje o amandmajih? 

(Da.) 
Prosim poslance, da vzamejo v roke poročilo zakonodajno-pravne komisije 

in poročilo odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo. 
Ker v teh poročilih amandmaji niso sporili, predlagam, da glasujemo najprej 
o amandmajih odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo in sicer o amandmajih k 1., 7., 13. in 23. členu. Kdor je za, naj dvigne 
roko! (43 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. V dodatnem poročilu odbora za 
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je predložen še amand- 
ma k 18. členu. Prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije za izjavo, 
če se strinja z amandmajem. (Se strinja.) Prosim, da glasujemo o amandmaju 
k 18. členu, ki izhaja iz dodatnega poročila! Kdor je za amandma, naj dvigne 
roko! (40 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? 
(4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Glasujemo o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 3., 8., 13., 14. in 

20. členu. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (46 poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 
Imamo še dodatne amandmaje, in sicer najprej amandma tovariša Mirka 

Zlendra k 27. členu, po katerem naj se črta besedilo: »ter za raziskovalno delo 
v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu«. 

Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (23 poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (9 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (16 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Imamo še amandma tovariša Jožeta Florjančiča k 22. členu, ki se glasi: 

»•Kriterije in način za uporabo sredstev iz prvega odstavka določita s pogodbo 
izvršni svet skupščine SR Slovenije in banka, pri kateri so ta sredstva na- 
ložena.« 

Kdor je za amandma, naj dvigne roko. (45 poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Amandma je sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o celotnem zakonu. Kdor je zanj, naj dvigne 

roko. (47 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 poslanec.) 

Zakon je sprejet. 
Glasujemo še o naslednjem sklepu, ki ga je predlagala tovarišica Ela 

Ulrih: 
1. »Izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije in komisija za 

borce NOV naj čimprej predložita predlog sprememb odloka o načinu in po- 
gojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom, s katerim bo ključ za delitev 
sredstev spremenjen tako, da bo zagotovljena rešitev stanovanjskih vprašanj 
borcev NOV v tistih občinah, ki imajo realne potrebe, a same nimajo možnosti, 
da bi jih rešile brez pomoči republike. 

2. Do predložitve novega odloka naj se ustavi delitev sredstev po sedaj 
veljavnem odloku.« 

Tovariš Cesnik želi besedo! 

Janko Cesnik: Dovolite, da se vmešam! Menim, da s sklepom ne 
moremo ustaviti izvrševanja veljavnega odloka. V tem primeru bi morali odlok 
razveljaviti, drugače bo prišlo do nasprotja, kajti odlok velja, ustavilo pa bi 
se dodeljevanje sredstev občinam. 

Prvi odstavek pa je po mojem mnenju v redu. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Cesnik, ali predlagaš, da 
drugi odstavek črtamo? 

Janko Cesnik: Da! Morda bi se sredstva kasneje poračunala kot 
akontacija, če bomo spremenili ključ za delitev. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariši poslanci, morda bi besedo^ 
»čimbolj« v prvem delu nadomestili z datumom, do katerega naj izvršni svet 
in komisija predložita spremembo ključa. Prosim predlagatelja za mnenje. 
(Iz klopi: »1. marec.«) 

Predlagam, da dopolnimo sklep tako, da izvršni svet in komisija predložita 
zboru spremembo odloka do 1. marca. 

Začetno besedilo naj bi se torej glasilo takole: »Izvršni svet skupščine 
Socialistične republike Slovenije in komisija za borce NOV naj do 1. 3. 1972 
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predložita predlog sprememb odloka o načinu ...« Nadaljnje besedilo ostane 
nespremenj eno. 

Kdor je za tak sklep, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet! 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na predlog zakona o 
družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, ki ga je predložil izvršni svet. 

Predstavnik izvršnega sveta je Boris Mikoš. Predlog zakona sta obrav- 
navala odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in 
zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poro- 
čili, odbor pa je dal še dodatno poročilo, ki ste ga prejeli danes na klop. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju odbora za urbanizem ter stano- 

vanjsko in komunalno gospodarstvo k 2., 10., 19., 22., 23., 25. in 26. členu. 
Amandmaji niso sporni, razen amandmajev k 25. in 26. členu, glede katerih 
predlaga tovariš Zlender drugačno rešitev. 

Mirko Zlender (iz klopi): Predloga umikam! 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prosim, tovarišica Miheličeva! 

Magda Mihelič: Dovolite, da k zakonu o družbeni pomoči v stano- 
vanjskem gospodarstvu dam naslednji amandma. V 24. členu naj se v drugem 
odstavku za besedo »znaša« doda besedica »do«; torej se ta del besedila glasi 
»znaša do 1 °/o obveznega prispevka«. 

Menim, da naj raziskovalnemu delu ne damo bianoo menice, kot jo dajemo 
po 25. členu tega zakona, ampak da iz teh sredstev plačujemo resnično oprav- 
ljeno delo, ki ga raziskovalne institucije opravijo za stanovanjska podjetja. 
Mislim, da s predlagano dopolnitvijo omogočamo plačevanje resnično opravlje- 
nega dela, in sicer največ do višine 1 %, ne glede na to, ah je delo opravila 
raziskovala institucija ah kdorkoli. Zaradi tega tudi predlagam, da se 25. člen 
črta, kajti če bomo raziskovalnim organizacijam vsako leto dali 1 % solidar- 
nostnega sklada, ni nobenega zagotovila, da bodo za ta sredstva organizacije 
tudi kaj naredile za področje stanovanjskega gospodarstva. 

K 26. členu predlagam, naj se v drugi vrsti za besedo »študij« doda na- 
slednje besedilo-: »na osnovi predhodno sklenjenih pogodb.« 

S tem omogočamo, da se raziskovalno delo plačuje na podlagi posebnega 
programa raziskav in študij komurkoli, vendar samo tistim, ki bodo poprej 
sklenili pogodbe. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prosim, tovariš Česnik! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! S predloženim amandmajem 
bi se strinjal tudi v imenu zakonodajno-pravne komisije, vendar se način po- 
slovanja skladov s tem bistveno spremeni. V zakonu je namreč določeno, da 
občinski solidarnostni skladi izločajo sredstva v višini 1 % neposredno razisko- 
valni skupnosti SR Slovenije. Amandma sedaj to odpravlja, kar pomeni, da 
solidarnostni skladi s temi sredstvi sami razpolagajo. Torej morajo sami skle- 
pati pogodbe na podlagi posebnega programa raziskav in študij. To pomeni, 
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da je sedaj namesto ene raziskovalne skupnosti 60 skladov, ki se bodo morali 
nekako sporazumeti o uporabi teh sredstev, kajti ne bi bilo prav, da vsaka ob- 
čina posebej sklepa pogodbe in naroča raziskave. Upoštevati je treba, da niti 
vseh sredstev skupaj ni veliko — okrog 250 milijonov dinarjev — če pa jih 
razdrobimo po občinah, bodo še manj učinkovita. Zaradi tega bi bilo treba 
amandma še dopolniti s tem, da se občinski skladi glede uporabe teh sredstev 
sporazumevajo ali s pomočjo skupnega stanovanjskega organa, ki ga na tem 
področju nimamo, ali naj to dela skupnost občin ah kakšna druga organizacija. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Mikoš, prosim! 

Boris Mikoš: Tovariši, določbe 24., 25. in 26. člena so celota. Ce 
bomo z zakonom prisiljevali 60 občinskih solidarnostnih skladov, da hodijo po 
Sloveniji in iščejo, kdo naj kaj zanje študira, potem bomo daleč od tistega, 
kar smo danes uvodoma govorih o enotnejši in dolgoročnejši politiki na 
področju stanovanjskega gospodarstva! Ponovno trdim, da gre za minimalna 
sredstva, ki jih potrebujemo za to, da na podlagi enotnega programa študij in 
raziskav začnemo raziskovati določene povsem nerešene in odprte probleme 
pri nas. 

Zaradi tega mislim, da ni nobene potrebe, da to spreminjamo. Posebej vas 
želim opozoriti na drugi del 25. člena, ki pravi, da skupnost raziskovalnih or- 
ganizacij SR Slovenije vodi vsa tako zbrana sredstva na posebnem računu, 
da skupnost s splošnim aktom oblikuje posebne samoupravne organe upravlja- 
nja s temi sredstvi, da mora najvišji organ skupnosti predložiti solidarnostnim 
stanovanjskim skladom letno poročilo o realizaciji programa raziskav in študij 
ter poročilo o porabljenih sredstvih, da se smejo sredstva za raziskovalno delo 
uporabljati samo po posebnem programu raziskav in študij. Mislim, da je tako 
dovolj zagotovljeno, da bodo sredstva uporabljena za tiste študije, ki jih potre- 
bujemo v širšem smislu, da bo nad njimi nadzor, da bodo imeli občinski soli- 
darnostni skladi možnost, da dajo pripombe in da lahko o teh stvareh tudi v 
tej skupščini razpravljamo, saj je stanovanjska politika najbrž del naše skupne 
politike. 

Rad bi vas opozoril še na nekaj. S celotnim procesom, ki ga danes snujemo 
in o katerem se danes ob resoluciji in teh dveh zakonih dogovarjamo, odločanje 
in realizacijo politike decentraliziramo tako rekoč v zadnjo slovensko vas, v 
zadnjo temeljno organizacijo združenega dela, v vsako občino in občinsko 
skupščino. Nekatera vprašnaja pa bomo seveda morah urejati skupaj. Zato smo 
tudi v resoluciji in v prejšnjem zakonu določili, da nekatere stvari urejamo 
samo na podlagi družbenega dogovora, kot stanarine, merila za posojila in 
podobno. Da bi omogočili sprejemanje takih družbenih meril, pa najbrž ne 
moremo začeti v vsaki občini posebej raziskovati in razmišljati. Najprej mo- 
ramo po skupni raziskavi priti do enotnih izhodišč, temelječih na slovenskih 
socialnih razmerah, ki bodo podlaga družbenemu dogovoru. To moramo za- 
gotoviti. 

Še enkrat bi rad opozoril, da so bile naše raziskave doslej vse preveč 
usmerjene na področje tehnologije, na področje stroškov graditve, vse premalo 
pa na področje stroškov bivanja in podobno. 

Ne morem vam jemati časa z daljšo razpravo in bom dodal samo še eno 
misel. Ce bomo uvedli višje, realnejše stanarine, bo vprašanje subvencije po- 
stalo zelo pomembno; stroški bivanja bodo poštah pomembno vprašanje tudi za 
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posameznika in ne le za družbo, kot so sedaj. Vrsta vprašanj je, ki jih moramo 
raziskati skupno. Teh 200 milijonov pa ni namenjenih eni raziskovalni insti- 
tuciji, temveč skupnosti, na katero imamo določen družbeni vpliv. Tega si 
sploh ne predstavljamo tako, da bo skupnost sama odrejala teme, za katere 
bo potem sklepala pogodbe z raziskovalnimi organizacijami. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik : Besedo ima Martin Košir. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je že pojasnil 
tovariš Mikoš v zvezi s 25. členom, bodo pri raziskovalni skupnosti ustanov- 
ljeni posebni samoupravni organi, ki bodo upravljali s sredstvi. Pri tem pa je 
vprašljivo, ali bodo ti organi imeli pooblastila, da lahko v imenu solidarnostnih 
skladov ali v imenu občin sklepajo pogodbe. Prepričan sem, da bi bilo precej 
težko doseči enotno stališče in enotna gledanja na koncept in program razvoja 
na tem področju. 

K amandmaju, ki ga je dala tovarišica Miheličeva, predlagam dopolnitev, 
in sicer v tem smislu, da bi v 26. členu rekli takole: »Na osnovi predhodno 
sklenjenih pogodb med raziskovalno skupnostjo in izvršnim svetom.« To kaže 
na dosti bolj operativne naloge kot pa prejšnje besedilo, ki daje vtis enkratne 
naloge. Raziskovalno delo se bo seveda moralo razvijati na številnih področjih 
in ob številnih akcijah, pri tem pa bodo tudi različne naloge. Mislim, da je 
pooblastilo izvršnemu svetu v tem primeru dovolj močne* poroštvo tudi za 
skupščino, da bosta na osnovi sprejetega programa in politike skupščine skle- 
njena dogovor ali pogodba med raziskovalno skupnostjo in izvršnim svetom. 
Mislim, da bi tako pooblastilo izvršni svet lahko dobil in naj bi se zato zadnji 
stavek prvega odstava 25. člena črtal. Sem za tako pooblastilo, če hočemo biti 
operativni in učinkoviti. Sedaj smo določili za te namene do 1 ®/o sredstev 
solidarnostnih stanovanjskih skladov; po koncu tega ali prihodnjega leta pa 
lahko izvršni svet ugotovi, ali je taka količina sredstev še potrebna in lahko 
predlaga tudi spremembo. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Miloš Polič. 

Miloš Polič: Tovarišica podpredesdnica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Celotna razprava izgubi vsak smisel, če imamo pred očmi to, kar se dogaja 
sedaj. Vzemimo kot primer sklad Borisa Kidriča. Raziskovalna skupnost Slo- 
venije ne dela nobenih pogodb, ampak razpiše program, ki ga je skupščina 
odobrila, na podlagi prijav pa se sklenejo pogodbe s skladom Borisa Kidriča. 

Tako bo tudi v tem primeru raziskovalna skupnost pripravila in razpisala 
program in s tistimi, ki se bodo na razpis javili, sklenila pogodbe. 

Na drugi strani pa je gradbena operativa — kar je omenil že tovariš 
Mikoš — v biroju za gradbeništvo formirala svoj raziskovalni sklad, ki finan- 
cira raziskavo tehnologije in materiala. 

Na na način se bo odvijalo raziskovanje na stanovanjskem področju in ne 
vidim nobenega razloga, da se toliko bojimo za tistih 200 milijonov dinarjev, 
ki bodo lahko uporabljeni tudi v lenartski ah brkinskih občinah. Zdi se mi, da 
po nepotrebnem zavlačujemo razpravo in se trudimo z novimi formulacijami, 
čeprav je celotna zamisel po mojem mnenju prav tako kot sklad Borisa 
Kidriča pravilna. 
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Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Magda Mihelič. 

Magda Mihelič: Ne. jemljem neresno celotne zadeve, vendar se 
včasih stvari resnično tako zapletejo, da mora človek svojo prvotno izrečeno 
besedo požreti. Tako jo bom sedaj tudi jaz glede 25. člena. Če namreč ostane v 
24. členu določba o tem, da se izločajo sredstva do višine 1 "/o, potem to pomeni, 
da solidarnostnim skladom ni treba vsako leto izločevati 1 l0/o za raziskovalno 
skupnost, ne glede na to, ali je bilo kaj storjeno ali ne. Pri formuliranju 
amandmaja resnično nisem pomislila na silno zapletenost, ki nastaja zaradi 
obstoja 60 solidarnostnih skladov, medtem ko sedanji 25. člen omogoča zbiranje 
sredstev samo na enem mestu, to je v raziskovalni organizaciji SR Sloveniji. 
Zato amandma k 25. členu umikam. 

Ne umikam pa amandmajev k 24. in 26. členu, ki naj zagotovita, da se 
vsako leto izplačajo samo opravljena dela in da se 1 l0/o sredstev na leto iz že 
tako majhnih solidarnostnih skladov ne izloča avtomatično. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prosim, tovariš Česnik. 

Janko Cesnik: Mene že ves čas moti program raziskav in študij v 
26. členu. V zakonu ni nič rečeno, kdo ga sprejme in kako se izvaja, temveč 
je le določeno, da se smejo sredstva uporabljati samo po posebnem programu. 
Sedaj, ko imamo amandmaje tovarišice Miheličeve in tovariša Koširja, ki pred- 
lagata, da se določi organ, ki bi program sprejel in pred sprejemom tudi pre- 
veril in ki še predlagata, da se sredstva uporabijo na podlagi sklenjenih pogodb, 
se mi zdi, da bi lahko amadmaja tudi nekoliko poenostavili in rekli, da se 
smejo sredstva za raziskovalna dela uporabiti -samo po posebnem programu 
raziskav in študij, ki ga sprejme skupnost raziskovalnih organizacij SR Slo- 
venije, pri čemer ponujam alternativo: ali po poprejšnjem mnenju solidar- 
nostnih skladov ali po mnenju izvršnega sveta. 

S tem bi rešitev bistveno poenostavili. Tudi za program bi bilo določeno, 
kdo ga sprejema ali v kakšnem okviru, hkrati pa bi bil zagotovljen vpliv tistih, 
ki ta sredstva dajejo. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Košir, prosim. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam prekinitev 
seje za pet minut, da se sestanemo vsi, ki smo predlagali amandmaje, jih uskla- 
dimo in predlagamo v enostavnem besedilu. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Sejo bomo nadaljevali čez deset 
minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Menim, da zdaj lahko glasujemo 
o amandmajih, ki niso sporni, medtem bodo predlagatelji predložili usklajen 
amandma. 

Predlagam, da najprej ugotovimo prisotnost poslancev. (Prisotnost je ugo- 
tovljena, zbor je sklepčen.) 
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Prehajamo na glasovanje o amandmajih odbora za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo k 2., 10., 19., 22. in 23. členu, ki niso 
sporni. Kdor je za, naj pritisne na glasovalno tipko. (45 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amadmaji so sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije in 
sicer k 1., 4., 8., 16. in 18. členu. Kdor je za, naj glasuje. (48 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandmaji so sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju izvršnega sveta k 27. členu. Kdor 
je za, naj glasuje. (41 poslancev je za.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? 
(Eden.) Amandma je sprejet. 

Glasujemo o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 5. in 6. členu. 
Z amandmaji se ne strinja odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo. Besedo ima Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Gre za presojanja ustreznosti 
zakonskega akta na podlagi novih ustavnih amandmajev. Problematika namreč 
sodi na področje, kjer je po ustavnih amandmajih z republiškim zakonom do- 
pustno uveljaviti samo temeljna načela. Z amandmaji smo se odločili, da bomo 
na teh področjih delali čim manj ovir samoupravnemu delovanju posameznih 
samoupravnih subjektov in da bomo v takih zakonih, kot so ti, predpisovali 
samo najbolj temeljna načela za urejanje stvari enotno v okviru celotne repu- 
blike, pri tem pa puščali dovolj prostora samoupravnim skupnostim in občinam 
oziroma vsem samoupravnim subjektom. Odbor se s tem strinja. Mislim, da 
se ta načela šele oblikujejo, da se bomo morali še dogovarjati in izoblikovati 
prakso skupščine o tem, kaj so to splošna načela in kako bi z njimi uresničili 
potrebno enotnost v okviru republike. K oblikovanju načel bi morale povedati 
svoje mnenje tudi občinske skupščine in vsi drugi samoupravni subjekti. 

Komisija je bila zato načelnega mnenja, da so določbe preveč podrobne. 
Zato se lahko črtajo, saj presegajo tisti okvir, ki naj bi določil samo temeljna 
načela. Sedaj je; dolžnost vsakega posebej, da presodi, ali je ta zadeva tako 
načelna, da se lahko sprejme, ali pa so za realizacijo resolucije in zakona 
potrebni podrobni predpisi. 

Ti amandmaji zato niso tako kategorični. Iščemo najboljšo obliko delovanja 
in zato mislim, da tudi ni potrebno o njih glasovati, ker jih komisija lahko 
tudi umakne. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Cesnik, ali naj razumem, 
da si amandmaje umaknil? (Da.) Ce je tako, potem glasovanje o teh členih od- 
pade. Prosim za predlog k 24., 25. in 26. členu. 

Magda Mihelič: Ker sta bila k 26. členu poleg mojega amandmaja 
še amandmaja tovariša Koširja in tovariša Cesnika, smo se sporazumeli za 
enoten amandma. Zato svoj amandma umikam, ker smo se dogovorili za nov 
amandma, ki ga dajem v svojem imenu ter v imenu tovariša Koširja in tovariša 
Cesnika. 

V prvem odstavku 25. člena se črta zadnji stavek »s splošnim aktom« in 
tako naprej. V drugem odstavku 25. člena se za besedo »sredstvih« črta pika 
in doda besedilo: »za preteklo leto do 31. marca.« Zadnji odstavek 25. člena 
se torej glasi: »Najvišji organ skupnosti mora predložiti solidarnostnim stano- 
vanjskim skladom letno poročilo o realizaciji programa raziskav in študij ter 
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poročilo o uporabljenih sredstvih za preteklo leto do 31. marca.« S tem samo- 
upravne organe zavezujem, da morajo poročilo oddati do določenega roka. 

V 26. členu se za zadnjo besedo »študij« pika spremeni v vejico in doda 
besedilo: »ki ga sprejme najvišji organ skupnosti raziskovalnih organizacij 
SR Slovenije v soglasju z izvršnim svetom skupščine SR Slovenije.« Naj pre- 
berem celoten 26. člen: »Sredstva za raziskovalno delo se smejo uporabiti samo 
po posebnem programu raziskav in študij, ki ga sprejme najvišji organ skup- 
nosti raziskovalnih organizacij SR Slovenije v soglasju z izvršnim svetom skup- 
ščine SR Slovenije.« S tem zagotavljamo, da bo program izdelan in da bo 
soglasje k njemu dal tudi izvršni svet. 

Naj omenim še to, da se predstavnik izvršnega sveta z amandmajem strinja. 

Predsedujoča Lojzka Stropnik: Še enkrat bi ponovila amandma k 
25. členu. V prvem odstavku se črta zadnji stavek. V drugem odstavku se doda 
»za preteklo leto do 31. marca.« Pri 26. členu se za besedo »študij« postavi 
vejica in nadaljuje »ki ga sprejme najvišji organ skupnosti raziskovalnih orga- 
nizacij v Socialistični republiki Sloveniji v soglasju z izvršnim svetom skupščine 
Socialistične republike Slovenije.« Se pravi, da imamo amandmaja k 25. in k 
26. členu. 

S predlaganima amandmajema se strinja tudi izvršni svet. Preidemo na 
glasovanje o obeh amandmajih. Kdor je za, naj glasuje! (46 poslancev glasuje 
za.) Proti? (Nihče.) Vzdržal? (3 poslanci.) 

Amandmaji so sprejeti. Lahko preidemo na glasovanje zakona v celoti. Kdo 
je za? (48 poslancev glasuje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržal? (Nihče.) Zakon je 
sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Na vrsti je 6. točka dnevnega 
reda in sicer osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ure- 
ditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov. 

Predlagatelj je zasedanje delegatov občin, ki predlaga, naj pristojna zbora 
obravnavata zakon po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. 

Ali želi predstavnik zasedanja delegatov občin uvodno besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Skraban. 

Lado Skraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Če 
mi dovolite, bi poleg te obrazložil tudi naslednje točke dnevnega reda. 

Občini Ljubljana-Moste-POlje in Ljubljana-Vič-Rudnik sta predložili skup- 
ščini SR Slovenije predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o oddaji in urejanju stavbnega zemljišča ter predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja 
graditve investicijskih objektov. 

Omenjena predloga za izdajo zakona so obravnavali delegati občin na 
16. zasedanju dne 19. novembra 1971. Pobudo obeh občin so vsi prisotni dele- 
gati podprli, pri čemer so izhajali predvsem iz sedanjega neenakopravnega 
položaja občana graditleja, ki kupi stanovanje, in občana, ki gradi na lastnem 
stavbnem zemljišču oziroma na zemljišču, do katerega lahko uveljavlja pred- 
nostno pravico. Delegati občin so že v razpravi o osnutku resolucije o nadalj- 
njem razvoju stanovanjskega gospodarstva opozorili na to, da nekatera vpra- 
šanja s področja stavbnozemljiške politike zakonsko niso zadovoljivo urejena in 
da je z zakonom o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča občini naložena 
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dolžnost, da financira v skladu s predvideno etapo ureditve stavbnega zemljišča 
graditev komunalnih objektov in naprav primarnega in sekundarnega pomena. 

Zakon, ki je tako dolžnost občini naložil, pa ni zagotovil sredstev. Upam, 
da zboru ni treba posebej dokazovati, da občine teh sredstev nimajo oziroma 
jih nimajo v taki višini, da bi pokrile vsaj del stroškov urejanja, četudi po- 
rabijo vsa sredstva proračuna. 

Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča določa v 6. členu, da 
financira občina v skladu s predvideno etapo ureditve graditev komunalnih 
objektov primarnega in sekundarnega pomena, ki so namenjeni za individualno 
uporabo. Urejeno zemljišče v družbeni lastnini, na katerem ima pravico do 
uporabe občina, se oddaja v uporabo družbenim in civilnopravnim osebam ter 
občanom — člen 9 citiranega zakona — za graditev objektov, predvidenih v 
urbanističnem načrtu po natečaju ■— člen 10 cit. zakona. Izklicna cena obsega 
odškodnino za pravico do urejenega stavbnega zemljišča in stroške za ureditev 
tega zemljišča — člen 21 cit. zakona. Ce se oddaja v uporabo deloma urejeno 
zemljišče, se primerno uporabljajo določbe 9. do 13. člena citiranega zakona. 

Težko je sprejemljiva trditev, da so predlagane rešitve v osnutkih zakonov 
posledica stanja, da večina občinskih skupščin ni sprejela načrtov o etapni 
gradnji. V večini urbaniziranih krajev se gradnje izvajajo v okviru sosesk, 
za katere so sprejeti vsi potrebni projekti in akti ter izdelani tudi izračuni 
stroškov za komunalno ureditev. Torej so znani tudi stroški za ureditev stavb- 
nega zemljišča. Odprto ostane torej le vprašanje ah naj interesenti za gradnjo, 
ki že imajo pravico do uporabe stavbnega zemljišča oziroma lahko uveljavljajo 
prednostno pravico glede uporabe stavbnega zemljišča, k stroškom za ureditev 
ne prispevajo. 

Težko si je zamisliti, da se lahko v kakšni soseski izognemo urejanju 
takih parcel, glede na to, da se urejuje celotna soseska. Torej stroške, ki so- 
razmerno odpadejo na uporabnika stavbnega zemljišča, nekdo poravna, drugi 
pa ne. 

Občine sodijo, da ni sprejemljivo, da nekateri interesenti za stanovanje 
plačajo stroške urejanja z nakupom stanovanja tudi za tiste, ki si grade hiše 
na omenjenih stavbnih zemljiščih. 

Občine so večkrat opozarjale pristojne organe, da to vprašanje ni urejeno, 
vendar kaže, da so opozorila naletela na gluha ušesa. Kako naj si drugače 
tolmačimo nekatera stališča organov skupščine, ko pa predložene spremembe 
niso vsebinsko utemeljene, saj očitno favorizirajo občine in organizacije za 
urejanje zemljišč nasproti investitorjem. Očitno je res, da je nekdo favoriziran, 
trdimo pa, da to ni občina. Favoriziran je tisti, ki gradi na parceli, do katere 
si je pridobil pravico uporabe mimo določb 9. do 13. člena zakona o urejanju 
in oddajanju stavbnega zemljišča ter ne prispeva k stroškom urejanja. Namesto 
njega naj bi plačala občina ali kupec stanovanja v bloku oziroma graditelj 
stanovanja. Videti je, da nas ne moti, če se nekdo okorišča na tuj račun. Pri 
tem pa vneto trdimo, da je zasebna gradnja cenejša kot blokovna, ker vklju- 
čuje »zasebno iniciativo«, izkušnje drugod pa kažejo, da je gradnja zasebne 
hiše dražja kot blokovna. V takih razmerah kot sem jih omenil, je nizka 
cena na tuj račun povsem razumljiva. Tudi v takih primerih se pojavljajo 
elementi diferenciacije. Namenoma pri tem ne uporabljam besed »socialne 
diferenciacije«. Toda po 3. konferenci ZK Slovenije zahtevajo občine ureditev 
obravnavanega vprašanja toliko bolj utemeljeno, ker je tudi to pot k izpolnje- 
vanju sklepov konference. 
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Ne da bi se spuščal v skladnost predlaganih rešitev z obstoječim pravnim 
sistemom, vendar sodim, da obravnavanega primera ne moremo rešiti v okviru 
obstoječih predpisov. Zakonodajno-pravna komisija navaja v svojem poročilu, 
da mora investitor že po zakonu plačati stroške priprave stavbnega zemljišča. 
Citiram 4. člen zakona: »Urejanje stavbnega zemljišča obsega pripravo stavb- 
nega zemljišča in opremljanje stavbnega zemljišča. Priprava stavbnega zemlji- 
šča po tem zakonu obsega sanacijska dela, odstranitev in nadomestitev obsto- 
ječih objektov, naprav in opreme ter nasadov na zemljišču in izdelavo zazi- 
dalnega načrta. Za opremljanje stavbnega zemljišča se šteje graditev primarnih 
in sekundarnih komunalnih objektov in naprav, ki so namenjeni za komunalno 
individualno uporabo.« 

Občine pričakujejo, da bo vprašanje rešeno z zakonom. Ne morejo se stri- 
njati s tem, da bi plačilo prispevka za ureditev uveljavljale po redni sodni 
poti. Ko občine sprejmejo zazidalne načrte, sprejmejo tudi predračun stroškov 
za ureditev stavbnega zemljišča. Odpadajoči stroški za posameznega investitorja 
so torej znani. Zato bi tudi želeli energično zavrniti trditev, da je pogodba o 
vplačilu dela stroškov za ureditev stavbnega zemljišča lahko predmet izsilje- 
vanja s strani občin vse dotlej, dokler investitor ne bi sprejel njenih pogojev 
glede plačila prispevka. Naposled tudi zato, ker ne želimo, da občini kot eni 
izmed celic naše družbenopolitične ureditve že vnaprej pritisnemo nalepko 
izsiljevalca. Občina želi, da graditelji prispevajo v sorazmerju s pridobljenimi 
koristmi. Pri tem ne pozabimo omeniti, da nekateri graditelji, ki izkoriščajo 
sedanje stanje, vztrajno ponavljajo, da sprejem predlaganih dopolnitev ne bi 
bil potreben. 

Končno bi vas rad opozoril tudi na to, da je odbor za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo razpravljal o tem osnutku zakona in da 
mi je bil predložen predlog republiškega sekretariata za urbanizem za ureditev 
obravnavanih vprašanj. Predlog sekretariata potrjuje nekatere obveznosti ob- 
čine, zlasti roke za ureditev, dejanske stroške ter način in rok plačila. S pred- 
logom se strinjamo, ker vidimo v njem potrditev izhodišč, ki so jih občine 
zastopale, ko so predlagale, da se omenjene zakonske spremembe sprejmejo. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi opozoriti še na 
to, da je vprašanje zelo pereče in da ga ne moremo odlagati, ker ga že tako 
predolgo rešujemo. Ne bi radi sprejeli odgovornosti pred občani, ki bodo 
morali zaradi tako neurejenih razmer seči v žep in zagotoviti sredstva za 
ureditev naših naselij. Odložitev rešitve tega vprašanja bi pomenila zakasnitev 
letošnje gradbene sezone in delno tudi prihodnjih. 

Glede na to, da je to samo dopolnitev zakonske regulative na tem pod- 
ročju, ne pa kompleksna ureditev, predlagamo, da obravnava zbor oba osnutka 
po skrajšanem postopku. 

Predsednik Miran Goslar: Osnutek zakona sta obravnavala odbor za 
urbanizem in stanovanjsko in komunalno gospodarstvo ter zakonodajno-pravna 
komisija. Odbor za urbanizem predlaga, da obravnavamo predloženi osnutek po 
skrajšanem postopku kot predlog zakona, ker ne gre za obsežen in zahteven 
predlog, je pa potrebno, da se čimprej uveljavi. Prosim, da poveste, če morda 
nasprotujete skrajšanemu postopku. Kaže, da nihče. To pomeni, da obravna- 
vamo zakon v zadnji fazi kot predlog zakona. 

Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Mirko Zlender, prosim. 
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Mirko Žlender : Problem je sicer zelo jasen, vendar se bom odločil 
šele, ko bom dobil odgovor od zakonodajno-pravne komisije, ki pravi: »Komi- 
sija je ponovno poudarila, da predlagana rešitev ni v skladu z obstoječim 
pravnim sistemom.« Zato bi želel jasen odgovor: Da ali ne? 

Predsednik Miran Goslar: Janko Cesnik, prosim. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Gre za dolgotrajno razpravo, 
ki je bila na zasedanju delegatov občin s predstavniki naše komisije. Menim, 
da je naše poročilo, ki smo ga dali k predlogu, dovolj jasno in da stališče 
komisije v celoti pojasnjuje. 

Naša komisija je natančno navedla, zakaj meni, da ta rešitev ne bi bila v 
skladu s sistemom. Zato ne, ker obstoječi pravni sistem v okviru sedaj veljav- 
nih predpisov že uveljavlja in dovoljuje prakso, ki jo predvideva zakonski 
predlog. Edina novost je v tem, da mora investitor, ki gradi na svojem zem- 
ljišču, skleniti pogodbo. Bili smo mnenja, da je že po sedaj veljavnih predpisih 
dolžnost investitorja, da plača stroške, za dela, ki so bila opravljena na nje- 
govem zemljišču. Stroške je seveda možno izterjati bodisi s pogodbo, ki naj se 
sklene z odgovarjajočim izvajalcem del bodisi po redni poti prek sodišča. 
Tudi je naše mnenje, da izterjavo stroškov za opravljanje del ne kaže mešati 
z upravnim postopkom za izdajo gradbenega dovoljenja. V novem amandmaju 
odbora za urbanizem je to vprašanje rešeno tako, da dokler pogodba ni pod- 
pisana, ni mogoče priključiti nobenega komunalnega objekta. Tako je sedaj 
ta stvar drugače postavljena. Naša komisija je imela pripombe tudi k temu 
amandmaju, ker ne pove, kaj velja za tiste komunalne objekte, ki se morajo 
priključiti zaradi sanitarnih potreb. Denimo tam, kjer voda iz vodnjaka pri- 
vatnega lastnika ni dobra, ker mora biti kanalizacija tako ali drugače urejena 
in podobno. Vendar se komisiji zdi, da bodo zaradi vztrajnosti delegatov občin, 
ki menijo, da se bo tako lahko stvari bolje urejalo, predvsem pa prisililo za- 
sebne graditelje, da pogodbo podpišejo, stvari stekle in da se bo v ta namen 
pridobilo nekaj sredstev. Ce je mnenje tako, mu pač ne moremo nasprotovati. 

Hotel bi reči še to, da je v pripravi — po zatrjevanju predstavnika sekreta- 
riata — celoten sistem komunalnega urejanja oziroma graditve stanovanj in 
stanovanjskih objektov. Torej je stvar le začasna in bo treba tudi za ta vpra- 
šanja poiskati dolgoročne rešitve v okviru enotnega sistema. Zaradi tega je 
komisija menila, da nima smisla odločneje nastopati proti taki ureditvi, ker 
meni, da je to le začasen ukrep, ki naj bi pripomogel k boljšemu stanovanj- 
skemu gospodarstvu. 

Predsednik Miran Goslar: Franc Gerbec ima besedo. 

Franc Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bi si rad nakopal očitka občin, da ne poznam ali da nočem poznati pro- 
blemov, ki zadevajo komunalno opremljanje zemljišč. Mislim, da vsi vemo, dii 
ti problemi so in da so veliki. Vendar menim, da dobršen del pripomb zakono- 
dajno-pravne komisije drži. Za zakon bom glasoval predvsem zaradi tega, ker 
je dal odbor za urbanizem, komunalno ter stanovanjsko gospodarstvo pripombe 
oziroma drugačen tekst, ki stvar vsebinsko bolje ureja kot prvotni predlog. 
Menim, da problemi niso enostavni in tudi ne nezapleteni, kot zatrjujeta odbor 
in zasedanje delegatov občin. Problemi so zapleteni in tudi ni mogoče govoriti 
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samo o neenakostih, o katerih je govor v predlogu zasedanja delegatov občin. 
Menim, da so te stvari takšne, da bodo, ko bo zakon sprejet oziroma že na pod- 
lagi sprejetega zakona o oddajanju stavbnega zemljišča, v boljšem položaju tisti, 
ki so že imeli zgrajene hiše in niso ničesar prispevali k urejevanju komunalnih 
naprav. Skratka, govoriti bi se dalo o vrsti stvari, ki niso preproste. Strinjam 
se, da bomo morali v prihodnje razmisliti o tem, kako bomo zajeli vse prizadete 
občane, da prispevajo k stroškom za urejanje komunalnih problemov. Menim, 
da komunalna in krajevna samouprava ta vprašanja bolje rešujeta, kot jih 
bomo reševali s tem zakonom. Poznam vrsto primerov, ko krajevne skupnosti 
rešujejo ta vprašanja same, brez komunalnih organizacij, ki nimajo denarja. 

Stvari tudi niso enostavne zaradi tega, ker se ne morem strinjati s tem, 
da je to pogodba. To ni kritika zakona, marveč kritika prakse v občinah. 
V občini, kjer živim, so to lažne pogodbe, ki so posledica diktata. Splošno je 
znano, da so občine že doslej nezakonito postopale in je bilo za izdajo gradbe- 
nega dovoljenja dovolj, da si prinesel pogodbo. Takšna praksa je v Domžalah 
in verjetno še v drugih občinah. Kar bomo sprejeli danes, je torej le uzako- 
nitev sedanjega stanja. Mnogokrat se niso spoštovale določbe republiškega 
zakona, da mora občan plačati nastale stroške. Pogovarjal sem se z občani in 
dobil vtis, da ljudje v načelu ne nasprotujejo in ne morejo' nasprotovati plačilu 
stroškov, čeprav so veliki. Včasih se nam dozdeva, da so to majhni stroški ali 
da hočemo tu nekaj iztržiti. Po mojem takšne pogodbe niso pogodbe, marveč 
diktati, saj so vsebovale poprečne stroške za zelo široka območja. Manipulirajo 
s tem, kaj je ureditveno območje. V naši občini smo imeli zemljišče, veliko 
za polovico mesta. To je seveda razlika, če plačuješ še za drug konec mesta, 
kjer so podobni problemi. 

Skratka, to je vrsta stvari, ki so morda sedaj videti zelo malenkostne. V 
bistvu pa niso take. Mislim, da bi jih morali urediti ne samo z zakonom, marveč 
tudi z akcijo v zvezi z zakoni. Menim, da so občinske skupščine ne samo v naši 
občini, marveč tudi drugje, prenesle pooblastila za oddajanje stavbnih zemljišč 
na organizacije, ki naj bi nastopale altruistično ali ne vem kako. Nastopale so 
pač tako, kot jim je narekoval ekonomski interes, ali morda celo ožji podjet- 
niški interes ipd. Na tem področju je torej vrsta nerešenih vprašanj, problemov 
in neenakosti. Ne samo takšnih, ki so napisani v predlogu, ampak tudi dru- 
gačnih. 

Verjetno to ne vzdrži nobene kritike. Sem bolj za to, da je to odločba, 
na podlagi katere se lahko vsakdo* pritoži v upravnem sporu ali pravdnem po- 
stopku, kot pogodba, v katero te prisilijo. Ce je to pogodba, lahko zahteva 
občan največ, da se izpolnjuje. Izpolnjevanje pogodbe pa je lahko fizično 
nemogoče, ker se lahko organizacija zaveže, da bo zgradila to in to, za kar 
občan plača vnaprej. Ko pa bi bilo treba to uresničiti, denarja ni več, ker so ga 
porabili drugje. Mislim, da je rešitev, ki jo bomo danes sprejeli, izrazito 
parcialna. 

Ugotoviti moramo, da številne občinske skupščine ne samo da niso sprejele 
načrtov o etapni gradnji in podobno, marveč tudi niso izvajale sedanjega 
republiškega zakona, ki govori o tem, da se morajo stroški potrditi na občinski 
skupščini. Ce tega vprašanja ne bomo hitro uredili, se bodo črne gradnje še 
razmnožile. To je posledica, na katero moramo računati, zato ponovno pred- 
lagam, da čimprej dobimo ustrezno kompleksno republiško zakonodajo. 
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Predsednik Miran Gosi ar: Še kdo želi besedo? (Ne.) V smislu 165. 
člena poslovnika je bilo gradivo za to točko posredovano tudi izvršnemu svetu, 
ki o njem ni dal svojega mnenja. 

Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju odbora 
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo k 1. členu. V poro- 
čilu odbora ga imate na prvi strani spodaj. Kdo je za? (33 poslancev glasuje za.) 
Proti? (4 poslanci.) Vzdržal? (9 poslancev.) Amandma je sprejet. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov v celoti! 
Kdo je za? (32 poslancev glasuje za.) Proti? (3 poslanci.) Vzdržal? (12 poslancev.) 
Zakon je sprejet. 

Sledi 7. točka dnevnega reda, to je osnutek zakona o spremembi 
in dopolnitvi zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. 

Predlagatelj je zasedanje delegatov občin. Slišali smo že tudi ustrezno ob- 
razložitev s strani predstavnika zasedanja delegatov občin. Razprava o osnutku 
zakona je bila tudi v odboru za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo ter v zakonodajno-pravni komisiji. Predlagatelj predlaga, da 
zakon obravnavamo kot predlog zakona. Je kak ugovor proti temu predlogu? 
(Ni ugovora.) To pomeni, da se strinjate in bomo o zakonu razpravljali kot o 
predlogu zakona. 

Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi besedo. 
Tudi ta zakon je bil poslan izvršnemu svetu. Prosim, če pogledate amandma 
odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo k 1. členu. 
Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (34 poslancev glasuje za.) Proti? (En po- 
slanec.) Vzdržal? (11 poslancev.) Amandma je sprejet. 

Glasujemo o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ureja- 
nju in oddajanju stavbnega zemljišča v celoti. Kdor je za, naj glasuje. (34 po- 
slancev glasuje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržal? (14 poslancev.) Ugotavljam, da 
je zakon sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 8. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o predlogu sklepa o stališčih glede družbenega 
nadzorstva. 

Komisija skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo je predložila 
v obravnavo poročilo o delu in problemih komisije za družbeno nadzorstvo 
skupščine SR Slovenije ter predlog sklepov in priporočil o družbenem nad- 
zorstvu. 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko je poročilo obrav- 
naval. Obravnavala ga je tudi zakonodajno-pravna komisija. Imamo njuni 
pismeni poročili. 

V zvezi s predlogi, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija, je komisija 
za družbeno nadzorstvo 18. januarja predložila nov prečiščen tekst sklepov in 
priporočil o družbenem nadzorstvu. S tem je umaknila predlog sklepov in 
priporočil o družbenem nadzorstvu z dne 6. oktobra 1971, ki ste ga danes prejeli 
na klop. 

Izvršni svet je to gradivo dobil v smislu 165. člena in dal pismeno mnenje, 
ki pravi, da se z gradivom strinja. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima predstavnik predlagatelja tovariš Franc 
Svetel j. 
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Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker je predlog sklepa in priporočil o družbenem nadzorstvu sestavni del poro- 
čila o delu in problemih komisije za družbeno nadzorstvo naše skupščine, ki ste 
ga prejeli že avgusta lani, naj osvetlim nekatere njegove značilnosti in pred- 
vsem stanje na tem področju. 

Danes predložen predlog sklepa in priporočil je zaradi dosedanje razprave 
v skupščinskih telesih dopolnjeno besedilo predloga stališč, ki ste ga prejeli 
pred dvema mesecema. 

Komisija se je odločila predložiti zborom skupščine pregled opravljenega 
dela iz več razlogov. 

Prvi je ta, da je družbeno nadzorstvo po ustavi pravica in dolžnost skup- 
ščine, pri čemer je komisija samo njeno delovno telo', na katero ni prenesla vseh 
pravic in dolžnosti izvajanja družbenega nadzorstva. Zato je ta obravnava za 
nadaljnje delo komisije kot tudi za okrepitev avtoritete skupščine na tem pod- 
ročju zelo pomembna. Pri tem je poimembno, da zbor zavzame stališča do celot- 
nega dela komisije in predloži smernice za njeno nadaljnje delo. Delo komisije 
je namreč učinkovito samo v primeru, če skupščina kot celota sprejema in 
upravlja to svojo ustavno funkcijo. 

To je toliko bolj potrebno sedaj, ker je zaostajanje — tako ugotavljamo — 
na tem področju za družbenoekonomskim in političnim razvojem predvsem 
subjektivne narave. Komisija je v dveletnem obdobju obravnavala vrsto kon- 
kretnih problemov, v katerih se je zrcalil predvsem pomen zakonitega in 
smotrnega razpolaganja z družbenim premoženjem:. Površna ocena dela komi- 
sije, ki se je pokazala zlasti pri obravnavi konkretnih zadev, bi dala vtis, da 
se je komisija preveč vmešavala v zadeve, ki sodijo v pristojnost državnih in 
samoupravnih organov, predvsem organov za odkrivanje in pregon kaznivih 
dejanj. 

Državni in samoupravni organi, s katerimi je komisija sodelovala, menijo, 
da je obseg nezakonitega poslovanja, zlasti deviznega in zunanjetrgovinskega, 
zelo zaskrbljujoč. Sama statistika prikazuje prave slike kršenja predpisov in 
drugih negativnih pojavov v gospodarstvu, ker upošteva bolj klasične oblike 
kriminala, različne premoženjske delikte v smislu kršitev določb kazenskega 
zakonika. To je običajno drobna problematika in ne pomeni hudega napada 
na družbeno premoženje. Taki primeri so se tudi dokaj hitro odkrili in tudi 
preprečili. 

Spremembe v gospodarskem sistemu, sproščanje tržnih zakonitosti, zlasti 
zaostritev pogojev gospodarjenja, spremljajo nove oblike škodljivosti, ki nasto- 
pajo na zelo premeten način. Zaradi pomanjkljivosti -pri uvajanju tržnega 
gospodarstva in v sistemu pravnega varstva družbe se številne škodljivosti 
prezro. Za mnoge je le javno mnenje oziroma politična obsodba edini dokaz 
njihove družbene zavrženosti. To so zlasti tista dejanja, katerih ozadje je ne- 
upravičeno prisvajanje družbenih sredstev, formalno pa so v skladu z določ- 
bami splošnih aktov uporabnikov teh sredstev. 

Praksa kaže, da se ukrepi, ki jih uporablja družba za -preprečevanje in 
zatiranje teh negativnih pojavov, niso dopolnjevali in prilagajali novim poja- 
vom škodljivosti v gospodarstvu. 

Kršenja predpisov v velikem obsegu sami državni organi ne morejo pre- 
prečiti, če so pri svojem delu prepuščeni sami sebi. Zato je komisija v sodelo- 
vanju z njimi in s samoupravnimi organi poskušala prispevati k zaostritvi 
družbenopolitičnega odnosa do te problematike. Ocenila je, da je treba krepiti 
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njihovo dejansko samostojnost, kar bo tudi omogočilo, da se bodo oblikovala 
ustreznejša merila pri vrednotenju posameznih družbeno negativnih pojavov. 
Nadaljnji korak bi morala biti krepitev njihove delovne odgovornosti. 

V nekaterih poslovnih krogih je precej razširjen pojav zavestnega toleri- 
ranja kršitev predpisov, saj se ponekod ogibamo precejšnje razsežnosti na vseh 
nivojih od delovne organizacije prek občin do republike. Ta oportunizem je 
pripeljal celo do pojmovanja, da je spoštovanje predpisov v skrajni posledici 
zadevne organizacije, občine ali republike škodljivo in se je konkurenčni boj 
med organizacijami začel spreminjati v tekmo, katera organizacija bo bolj spo- 
sobna izigrati predpise. 

Največkrat se iščejo ekonomske prednosti v kršenju zveznih predpisov. V 
kazenskih in gospodarsko kazenskih postopkih se udeležene organizacije po- 
gosto sklicujejo na kršitve v drugih republikah, kjer organi nadzora niso 
tako dosledni ali strogi in spregledajo marsikatero rešitev v prid gospodarstva. 

Neustrezno družbenopolitično vzdušje zelo slabo vpliva na socialistično 
poslovno moralo. Vse to omogoča, da se v nekaterih delovnih organizacijah, 
na primer v zunanji trgovini, oblikuje kult poslovnih ljudi, ki se morajo zaradi 
nizke stopnje strokovnosti uveljavljati predvsem s kršenjem predpisov ali z 
vodenjem poslovne politike, preračunane na kratkoročne in sumljive koristi. 
Zaposlujejo in zavajajo poštene sodelavce, tako da iščejo vrzeli v predpisih 
ali izkoriščajo pomanjkljivosti v kontrolnih mehanizmih, namesto da bi se 
strokovno izpopolnjevali. 

Po vsem tem se tem ljudem običajno nič ne zgodi, razen sorazmerno mile 
sodne obsodbe. V zadnjem času se te stvari zaradi pozitivnega vpliva javnega 
mnenja popravljajo. 

V sklopu vprašanj o družbenem nadzorstvu je komisija obravnavala tudi 
zelo občutljivo vprašanje v zvezi z zagroženimi kaznimi in kaznovalno politiko. 
Tudi komisija meni, da mora imeti v naši družbi kazen le omejen učinek in da 
ni moč doseči družbene discipline samo z ostrimi kaznimi. Vendar kaznovanja 
ne bi smeli kratko malo zapostaviti. Treba je upoštevati, da je tudi ekonomski 
sistem v določeni meri sestavni del našega pravnega sistema, ki je opredeljen s 
predpisi. 

Ustrezne sankcije lahko zlasti v poslovnih krogih bistveno prispevajo k 
oblikovanju mnenja, da je nujna disciplina in zavest dobrega gospodarjenja in 
da brez tega ni mogoče uspešno izvesti nikakršnega ukrepa naše ekonomske 
politike. O tem imamo dovolj izkušenj. To velja še posebej za sedanjo izjemno 
ekonomsko situacijo, ki terja izvajanje predpisov z vso avtoriteto družbe in 
samoupravnih organizmov na vseh ravneh. Soočenje teh izhodišč z vsakdanjo 
prakso kaže, da je imela doslej na tem področju družba z ustreznimi organi 
zelo majhno avtoriteto. Neposredni stiki komisije s predstavniki nekaterih 
organizacij, v katerih so bili v največjem obsegu kršeni zadevni predpisi, so 
znova potrdili, da je sprejem kazni — pa naj bo izrečena najvišja — v mnogih 
primerih za organizacijo še vedno ugodna alternativa. Pri izbiri ali spoštovati 
ah kršiti predpis in se izpostaviti možnosti pregona in kazni, je odločilna samo 
poslovna ocena, ali kaže delati proti predpisom. 

Morebitna kazen je torej le del poslovnega rizika. Tak. odnos do predpisov 
pogojuje tudi ne vedno primerno uporabljanje in izvajanje varnostnih ukre- 
pov zoper storilce. Nekatera telesa skupščine, ki so obravnavala poročilo 
komisije, so menila, da je poročilo preveč splošno in da komisija ni dovolj 
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ostro nastopila zoper posamezne negativne pojave. S tem v zvezi je komisija 
mnenja, da se družbeno nadzorstvo ne sme in ne more zapostavljati v prid 
državnih iri drugih oblik nadzora. Pri tem —■ kot je bilo že omenjeno — je 
poglavitna naloga komisija, da prispeva k vzpostavitivi razmer za delo držav- 
nih in samoupravnih organov na tem področju. Vsa mnenja o večji operativ- 
nosti komisije izhajajo iz nerazumevanja funkcije družbenega nadzorstva. 
Komisije ne morejo posegati v njihovo delo, pač pa imajo pravico in dolžnost, 
da jih opozorijo na negativne pojave in da od njih zahtevajo dosledno ukre- 
panje. Na ta kompleks vprašanj opozarjam v zvezi z drugačnimi oziroma na- 
sprotnimi mnenji, češ da je komisija v svojem delu preveč konkretna in da bi 
morala nastopati bolj kot organ za moraliziranje in podobno. Tako stališče se 
ni ujemalo z mnenjem komisije o dosedanji kaznovalni politiki. Kritizirana je 
bila neučinkovitost komisije pri prodaji družbenih stanovanj. Komisija je o 
tem problemu ponovno razpravljala po sprejemu zakona, ki ureja prodajo 
stanovanj. Služba družbenega knjigovodstva je izdelala natančen zbirnik vseh 
prodaj stanovanj. Vso dokumentacijo je poslala republiškemu javnemu pravo- 
branilstvu, vsem občinskim skupščinami, republiškemu sekretariatu za urbani- 
zem in nekaterim drugim organom. S tem v zvezi je komisija vsem pristojnim 
državnim organom bistveno olajšala nadaljnje operativno delo za razveljavitev 
pogodb, ki so še izpodbitne. Hkrati je s tem dana podlaga za ugotavljanje od- 
govornosti državnih organov, če ne bodo ustrezno ukrepali. 

Ko je komisija tega sklica pričela delo-, je ugotovila, da družbeno nadzor- 
stvo ni dovolj razvito tudi v občinskih skupščinah, čeprav imajo skoraj vse 
občine to področje dela urejeno s statuti. Nekatere občinske komisije sploh 
še niso pričele delati, ali pa niso dovolj učinkovite. Posamezne zadeve obrav- 
navajo namreč šele takrat, ko postanejo politični problem ali afera. Tako je 
tudi mnenje, da so te komisije le za vsak primer. Da bi spodbudili aktivnost 
občinskih komisij na tem področju, je naša komisija poslala vsem občinskim 
skupščinam elaborat o teh vprašanjih in tudi organizirala posvetovanje o stanju 
in nalogah na tem področju. Komisija je večkrat posvetila pozornost krepitvi 
notranjega nadzora v delovnih organizacija, ki je samoupravna pravica in 
dolžnost delovnih ljudi. Gre za nadzor samoupravijalcev nad delom individu- 
alnih in kolegialnih samoupravnih organov in strokovnih služb v delovni orga- 
nizaciji. Praksa namreč kaže, da smo tudi na tem področju šele na začetku. 
Notranji nadzor nastopa dokaj uspešno v primerih, kadar posamezniki zgrešijo 
nepravilnost, ki je v škodo delovne organizacije. Za takšne nepravilnosti se 
večkrat sprejemajo precej rigorozne kazni. Povsem drugače je takrat, kadar 
individualni ali kolegialni organi zagrešijo nepravilnost, ki je v škodo druge 
delovne organizacije ali v škodo družbe oziroma družbenopolitične skupnosti. 
S takim primerom stanja samoupravnih odnosov in notranjega nadzora smo 
se srečali v podjetju »Kemija-impex«, ki mu je komisija posvetila posebno 
pozornost. Nov primer zelo širokih dimenzij v zadnjem času opozarja, da ti 
pojavi niso osamljeni in da se bo treba proti njim bojevati ostreje kot doslej. 

Sedanji položaj republike, stopnja razvoja naših družbenih odnosov, ne- 
davno sprejeti ustavni amandmaji, 21. seja predsedstva Zveze komunistov Jugo- 
slavije, sklepi 3. konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem razliko- 
vanju in drugi dokumenti nam narekujejo in omogočajo, da hitreje krepimo 
družbeni nadzor na vseh ravneh, da ustvarimo take pogoje in družbeno klimo, 
ki bodo omogočali in pospeševali vključevanje najširšega krogra občanov in 
proizvajalcev v preprečevanje škodljivih pojavov v naši družbi. 
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V tem smislu bo treba zlasti hitreje razvijati samoupravni sistem notra- 
njega nadzora v organizacijah združenega dela z osveščanjem proizvajalcev v 
družbenem interesu, ki niso vedno in še dolgo ne bodo v skladu z interesi 
slehernega posameznika1 ah skupine. Družbeni nadzor je zato sestavni in bi- 
stveni del našega samoupravnega sistema. Razviti demokratični samoupravni 
odnosi nujno zahtevajo učinkovit sistem družbenega nadzora. S tem v zvezi se 
postavlja vprašanje, ali gre naš sistem družbenega nadzora v korak s splošnim 
družbenoekonomskim in političnim razvojem. 

Naš ustavni in pravni red ter dejansko stanje samoupravnih odnosov 
kažejo, da gre predvsem za zaostajanje v pojmovanjih pri delu, torej v praksi. 

Postavlja se tudi vprašanje, ali ni v praksi družbenopolitičnih skupnosti le 
preveč prisotna samo zakonodajno-informativna dejavnost in ali morda ob- 
činske skupščine ne obravnavajo premalo splošnih in posebnih družbenih pro- 
blemov in pojavov, kar naj bi bil eden izmed pogojev za uspešno izvajanje 
družbenega nadzora. Zavzemati se moramo za tako oblikovanje in izgrajevanje 
našega pravnega sistema, da bo v tem procesu res stimuliran tisti, ki spoštuje 
predpise, družbene dogovore in norme, ne pa tisti, ki samo čaka, kako bo izrabil 
pomanjkljivosti v predpisih. 

Seveda ob uveljavljanju in razvijanju družbenega nadzorstva ne bi smeli 
biti nestrpni. To je namreč trajen proces, ki se bo okrepil tudi z večjo stabil- 
nostjo našega gospodrskega in političnega sistema ter z doslednim uresničeva- 
njem sprejetih ustavnih dopolnil, predvsem tistih, ki opredeljujejo vlogo delov- 
nega človeka v združenem delu. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Ivan Kreft, prosim! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Poročilo komisije za 
družbeno nadzorstvo opozarja na številne negativne pojave, ki bi jih bilo treba 
čimprej izločiti iz našega družbenega življenja. Žal lahko komisija na pojave le 
opozarja, ne more pa sama ukrepati dovolj učinkovito. 

Imamo sicer zakone, ki omogočajo sankcije proti tistim, ki jih kršijo, toda 
že star ljudski pregovor pravi, da »kjer ni tožnika, ni sodnika,« dopolnjuje 
ga pa tudi pregovor »greh se pove, grešnika pa ne«. Zal oba pregovora bolj 
veljata, kot bi v socialistični samoupravni družbi smela. Mnogokrat iz obzir- 
nosti ali oportunizma tožilstvu ne prijavljamo tistih, ki kršijo zakone. Ne 
kaznujemo jih niti v Zvezi komunistov, dokler sodišče ne izreče kazni, čeprav 
bi morali izreči moralno obsodbo tudi marsikomu od tistih, ki so bili pred 
sodiščem zaradi pomanjkanja dokazov oproščeni. 

Služba družbenega knjigovodstva je tako skoraj še edina, ki se je prestop- 
niki še najbolje boje. Preveč smo se začeli slepiti s tem. da bo notranji nadzor 
v samoupravni družbi bolj učinkovit, kot je lahko služba družbenega knjigo- 
vodstva. Toda odkritja komisije za družbeni nadzor naše skupščine, še bolj pa 
odkritja službe družbenega knjigovodstva, dokazujejo, da to ni res. Iz podobnih 
razlogov, češ da ne smemo motiti samoupravnih odnosov, nismo dovolj pre- 
skrbeli, da bi tudi javno pravobranilstvo dobilo tisto mesto, ki mu je bilo na- 
menjeno ob ustanovitvi leta 1952. Danes se nekateri celo sprašujejo, ali je 
pravobranilstvo sploh potrebno in ali sodi v ustavno kategorijo. Skladno z 
določbami zveznega temeljnega zakona o pravobranilstvu iz leta 1965 so vse 
republike razen Slovenije izdale svoj zakon o javnem pravobranilstvu. S tem 
seveda ni rečeno, da je bil temu primerno v Sloveniji tudi slabši uspeh teh 
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dejavnosti. Nasprotno, uspeh je kar zadovoljiv, če vemo, da v republiki in 
v občinah deluje v tej službi le 23 pravnikov, ki so v zadnjih petih letih 
obravnavali več kot sto tisoč zadev, med njimi 25 000 pravd v sporni vrednosti 
280 milijonov dinarjev. Uspeh bi bil seveda še večji, če bi bila služba primerneje 
zasedena. 

V »Delu« z dne 11. decembra 1971 razpravljajo o vprašanju javnega 
pravobranilstva pravniki dr. Gabrijel Čop, Janko Cesnik, dr. Alojzij Finžgar, 
dr. Bogdan Skrlj, dr. Branko Premrou in Zdenko Bračič. Moram reči, da se 
strinjam z njihovimi stališči in posebej s sekretarjem za zakonodajo izvršnega 
sveta Socialistične republike Slovenije, ki je dejal, da namerava dati pobudo za 
to, da bi dobilo pravobranilstvo v prihodnjem novo vsebino dela in tudi nova 
pooblastila. Zdi se mi tudi prav, da sekretariat misli na razmejitev nadzorstva 
nad službo družbenega knjigovodstva in pravobranilstvom in sicer v tem 
smislu, da bi se pravobranilstvo ukvarjalo s problemi zapiranja tržišča z 
monopoli in s problemi nelojalne konkurence, torej s problemi, ki niso v pri- 
stojnosti službe družbenega knjigovodstva. 

Javno pravobranilstvo naj bi postalo tudi strokovno-pravna služba repu- 
blike ali občin. Sekretariat za zakonodajo izvršnega sveta Slovenije pravilno 
ugotavlja, da se z razvijajočim samoupravljanjem še bolj vključujemo v trg, da 
nastaja vse več pogodb in podobno. Poleg službe družbenega knjigovodstva, 
ki jo tudi nameravamo okrepiti, moramo vsekakor dobiti tak pravosodni organ, 
ki bo učinkovito skrbel za varstvo družbenega premoženja, ki ga razjedajo 
najrazličnejši črvi od lačnih do sitih, slednji skoraj bolj, ker hočejo biti presiti. 

Končno moramo postati tako učinkoviti, da bi tisti, ki se z družbenim 
premoženjem okoriščajo, nagrabljeno tudi vrnili. Tako je poudaril namestnik 
republiškega javnega tožilca v že omenjeni razpravi, ki je izšla v »Delu-« 
11. decembra 1971. 

Poglejmo še, kako opravlja svoje naloge služba družbenega knjigovodstva. 
Ker je leto komaj minilo, še nimamo na voljo njenega poročila za drugo 
polletje 1971. Vendar nas že poročilo za obdobje januar—junij 1971 dovolj 
opozarja, da naš nadzorni sistem ni dovolj učinkovit in da moramo ponovno 
razmisliti o tem, kako bi službi družbenega knjigovodstva olajšali njene napore, 
ne pa ji postavljali celo ovire. Čeprav se je v letu 1971 samoupravni nadzor 
v delovnih organizacijah okrepil, je služba družbenega knjigovodstva vendarle 
ugotovila v prvem polletju lanskega leta tele nepravilnosti: 

Zaradi nenamenske uporabe sredstev je bilo v prvih šestih mesecih zavr- 
njenih 567 nalogov v znesku 16 472 000 dinarjev; zaradi pomanjkljivega na- 
mena nakazil in priložene dokumentacije 20 670 nalogov v znesku 285 912 000 
dinarjev; zaradi nepravilnosti pri investicijah 502 naloga v znesku 32 151 000 
dinarjev in zaradi pomanjkanja sredstev na žiro računu 3619 nalogov v znesku 
198 162 000 dinarjev. Ponavlja se torej stara ugotovitev, da pomanjkanje sred- 
stev na žiro računih še nadalje narašča. Na dan 30. julija 1971 so bih blokirani 
žiro računi 145 uporabnikov družbenih sredstev v višini 591 240 000 dinarjev. 
Tudi drugi pojavi, ki jih je služba družbenega knjigovodstva ugotovila v prvih 
šestih mesecih lani, niso manj zaskrbljujoči. V 34 primerih gre za nepravilnost 
pri zagotovitivi sredstev za investicije v skupnem znesku 27 376 000 dinarjev. 
Nezavarovana plačila po pogodbah z izvajalci opreme po naročilu so bila ugo- 
tovljena v devetih primerih v skupnem znesku 20 960 000 dinarjev. Tudi pri 
kontroli obračuna celotnega dohodka in dohodka so bile ugotovljene nepravil- 
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nosti v znesku 212 283 000 dinarjev. Na to sem moral opozoriti, ker se že 
v kratkem nameravamo odločiti za obdavčitev po dohodku. 

Glede na. že sprejeta stališča naše skupščine bi bilo dobro pohiteti s pri- 
pravami za republiški zakon o SDK, ki bi razširjal njene pristojnosti tudi na 
kontrolo zakonitosti in izvajanja splošnih aktov uporabnikov in na revizijo 
celotnega finančno^materialnega poslovanja uporabnikov na pobudo same 
službe družbenega knjigovodstva. 

Zelo poučna je tudi informacija o delu gospodarskih sodišč Socialistične 
republike Slovenije za čas od 1. 1. 1969 do 30. 6. 1971, to je za dve leti in 
sedem mesecev, ki je potrdila ugotovitve in poročila o delu in problemih 
komisije za družbeno nadzorstvo skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Iz novejšega časa je le zvezni podatek, ki ugotavlja, da je od 679 podjetij 
in organizacij, katerih poslovanje so kontrolirali zvezni inšpektorji, 20'% teh 
kršilo predpise o zamrznjenju cen, da bi si zagotovili materialno korist. Podat- 
kov o kršiteljih po republikah ni, kar je velika škoda. Prepričan sem, da se 
podatek, da so med kršitelji tudi banke — čeprav morajo nadzorovati izvajanje 
predpisa o režimu — na Slovenijo ne nanaša, saj je poslovnost slovenskih bank 
v mejah zakonitosti. Ne vem, če v naši republiki dovolj rigorozno izvajamo 
sklep o začasnem zamrznjenju cen, ker podatkov o tem ni bilo mogoče dobiti. 
Vemo le, da je odlok o zamrzovanju cen prizadel tiste delovne organizacije, ki 
žive predvsem od zimskega turizma, saj tudi zanje velja odlok o zamrznitvi cen. 

Z izjemo navedenih delovnih organizacij so odlok povsod sprejeli — z 
večjim ah manjšim razumevanjem — kot začasen administrativni ukrep, ki 
naj omogoči sistematično zaustavitev inflacijskih gibanj v enotnem jugoslo- 
vanskem gospodarskem prostoru. 

Želim, da bi komisija ukrepala v smislu današnjega sklepa, tako da bo 
družbena kontrola bistveni sestavni del in pogoj za nadaljnji razvoj samo- 
upravnega socialističnega sistema. Brez javnosti dela in brez družbene kontrole 
ni mogoče razvijati raznih oblik odgovornosti. Vemo namreč, da zaostajanje v 
razvijanju družbenega nadzorstva in odgovornosti vpliva tudi na delo skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Družbeno nadzorstvo je po ustavi pravica in dolžnost skupščine, komisija 
je samo njeno delovno telo, kateremu je dala določena pooblastila. Ta pa niso 
dovolj učinkovita, s čimer se najbrž vsi strinjate, saj bi sicer ne bilo toliko 
zlorab, ki jih skušajmo v prihodnje že v kali zatreti. 

Za sklepe in priporočila bom glasoval. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Stane Furlani, namestnik javnega tožilca SR Slovenije. 

Stane Furlani: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se 
na kratko ustavim na tistih delih predlaganega sklepa o stališčih glede družbe- 
nega nadzorstva, ki se nanašajo na delo organov odkrivanja pregona in sojenja. 

Od znanega in že večkrat omenjenega pisma centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije, prek raznih resolucij in drugih dokumentov zvezne in 
republiške skupščine ter njunih odborov in komisij, prizadevanj izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije itd., se kot rdeča nit prepletajo prizadevanja naše 
samoupravljalske družbe za odpravo in preprečevanje raznih družbeno nega- 
tivnih pojavov in za utrjevanje zakonitosti. 
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Z zaostrovanjem moralnopolitičnih odgovornosti odgovornih ljudi v našem 
družbenem, političnem in gospodarskem življenju so bili dani tudi pogoji, ki so 
bistveno pripomogli k ustvarjanju potrebnega družbenega ozračja za dosleden 
boj proti neodgovornosti ter raznim drugim socialnim in moralnim odklonom. 

Kot že večkrat doslej gre tudi danes, ko imamo pred seboj obsežno gradivo 
komisije za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije, ne toliko za spreje- 
manje vedno novih in novih sklepov in stališč za iskanje novih zakonskih in 
drugih rešitev, čeprav je tudi to potrebno, marveč za to, da se že sprejeti 
sklepi in stališča dosledno in brezpogojno uresničijo. Saj je znano', da smo zelo 
učinkoviti takrat, kadar je treba sprejeti razne sklepe in stališča, da smo zelo 
plodni pri izdajanju raznih predpisov, da pa je naša učinkovitost veliko manjša, 
ko je treba sprejete sklepe in stališča realizirati. To pa zaradi najrazličnejših 
bolj ali manj utemeljenih vzrokov in izgovorov, ki jih tu ne bom omenjal. 

Zagotoviti je torej treba — kar je bilo že večkrat poudarjeno — na eni 
strani uveljavljanje socialističnih moralnih norm in na drugi strani učinkovito 
uveljavljanje socialistične zakonitosti in kontrole samoupravnih in admini- 
strativnih organov pri uresničevanju sprejetih stališč in sklepov tako v držav- 
nih in drugih organih kot tudi v samoupravnih organih skupnosti. 

Z doslednim spoštovanjem zakonitosti ter z nadaljnjim razvijanjem in 
utrjevanjem takšnega družbenega ozračja, v katerem se razne oblike nezako- 
nitih stimulacij, izkoriščanja družbenega položaja za osebne koristi, uniče- 
valskega in polaščevalskega razmjer ja do skupnih družbenih dobrin, prikrivanja 
izvorov dohodkov in premoženja zaradi utaje družbenih prispevkov itd. ne 
bodo obravnavale z velikodušno popustljivostjo kot kršitve, ki ne predstavljajo 
posebne družbene nevarnosti, bomo ustvarili tudi ugodne pogoje za delo orga- 
nov odkrivanja, pregona in sojenja. 

Odločno se bo treba spoprijeti z vsemi tistimi, ki skušajo uveljaviti samo- 
svoje ozke zasebne, lokalne ah drugačne partikularistične interese in ki na teh 
manipulacijah tudi gradijo svojo birokratsko ali egoistično pozicijo na račun 
delovnih ljudi. 

Toda še pomembnejši kot ekonomski je moralnopolitični pomen takih in 
podobnih odklonov, ker spodkopavajo moralne vrednote naše družbe ter vzne- 
mirjajo in demoraliziraj© čedalje širši krog delovnih ljudi, posameznike in 
delovne kolektive pa navajajo na iskanje možnosti za hitro povečanje svojega 
blagostanja in družbene veljave zunaj družbeno priznanega dela. 

Res je, da se moramo na eni strani zavzemati za uveljavljanje ustreznih 
družbenih norm in na drugi strani za vzpostavitev učinkovite samoupravne in 
družbene kontrole. Vendar zahteva realizacija sprejetih sklepov in stališč ne 
samo učinkovito notranjo in družbeno^ kontrolo, marveč tudi učinkovito držav- 
no kontrolo, to je učinkovito delo inšpekcij, organov za notranje zadeve, javnih 
tožilstev in sodišč. 

Samoupravljanje se ne more uveljaviti kot ekonomsko racionalen in učin- 
kovit sistem odnosov, če ne obstaja čvrsta ekonomska in tudi pravna odgovor- 
nost za lastne odločitve samoupravnih organov. To implicira tudi določeno 
poslovno disciplino, spoštovanje dogovorjeno utrjenih norm obnašanja in po- 
dobno. Kolikor je gospodarsko življenje bolj deetatizirano, kolikor je svo- 
bodnejše —• to pomeni, kolikor so osnovni nosilci različni in številnejši subjekti 
— toliko bolj neobhodna je obveznost države, vsaj v sedanjem stadiju razvoja, 
da v imenu vse družbene skupnosti sprejema norme o odnosih, obveznostih in 
obnašanju ter da skrbi za uveljavitev teh norm in zanje tudi jamči. Seveda ne 
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gre pri tem za urejevanje odnosov med organizacijami združenega dela v 
smislu omejevanja dela samoupravnih subjektov, marveč za garantiranje od- 
nosov med različnimi samoupravnimi socialističnimi subjekti. To pa tudi po- 
meni zagotovitev hitrejšega in popolnejšega razvoja vse družbe. 

Vse to zahteva, da se tudi zakonodajstvo v delu, kjer regulira delo inšpek- 
cij, službe družbenega knjigovodstva, organov za notranje zadeve in tudi pravo- 
sodja, prouči in izpopolni, da bi se njihovo mesto in vloga vključila v sedanje 
družbenoekonomske in politične odnose. Pri delu organov odkrivanja in pre- 
gona bi bilo treba razen nujnih kadrovskih in morda organizacijskih sprememb 
ter izpopolnitev še naprej razvijati in izpopolnjevati že obstoječo koordinacijo 
kot stalno obliko dela. 

Gre za sodelovanje organov odkrivanja in pregona z drugimi zainteresira- 
nimi organi, za njihovo medsebojno obveščanje, za sprejemanje skupnih stališč, 
ukrepov itd. V okviru republike deluje to sodelovanje že kolikor toliko zado- 
voljivo. Tako oblika dela v smeri kasnejšega skupnega sodelovanja in infor- 
miranja bi morali vpeljati tudi navzdol ter organizirati sistematično sodelo- 
vanje inšpekcijskih služb, javnih tožilstev, organov za notranje zadeve, uprav 
za dohodek in tudi drugih organov brez omejitve, kadar gre za to, da se neka- 
tera vprašanja razčistijo in da se doseže sporazum o potrebnih ukrepih na 
področju zatiranja raznih negativnih pojavov in škodljivstev. Sevedat je treba 
pri tem izhajati izključno iz pooblastil, ki so dana posameznim organom. Vsakdo 
naj opravlja naloge, za katere je pooblaščen in usposobljen. Se v večji meri 
kot doslej bi bilo treba usmerjati organe odkrivanja na tista področja, ki so 
danes za družbo posebno občutljiva in pomembna. Sodim, da bi se morala na 
tem področju bolj kot doslej občutiti tudi prizadevanja javnih tožilstev, ki 
bi se morala konkretizirati predvsem na že omenjenih koordinacijskih se- 
stankih. 

V dobi velikih naporov v vsej družbi za stabilizacijo, ko postanejo nekatera 
področja še posebno občtuljiva, tako za gospodarstvo kot celoto kot tudi za 
porabnika in njegov življenjski stanadard, bi morali biti organi odkrivanja, 
pregona in sojenja pri spremljanju teh pojavov zelo občutljivi za vse, kar pre- 
prečuje navedene napore. V takih primerih morajo energično in dosledno 
uporabljati pooblastila, ki so jim dana. Gre za vprašanja s področja cen, kva- 
litete blaga, stanovanjske problematike, goljufanja kupcev, onesnaženja voda 
in ozračja, za povzročanje motenj v proizvodnji ali na trgu, za razne špekula- 
cije na račun kupca in organizacij združenega dela, za korupcijo itd. Znano je 
iz obstoječih pravosodnih statistik, da imamo vrsto kaznivih dejanj, ki niso 
niti enkrat prišla pred sodišče oziroma je njihovo pojavljanje pred sodišči iz- 
jemno, čeprav gre za kazniva dejanja, ki so kot po meri narejena zato, da bi 
podprla prizadevanja za stabilizacijo, za izvajanje gospodarske reforme itd. 

Se tako velika obremenitev pri delu ne bi smela zmanjšati učinkovitosti 
organov pregona in sojenja, kadar gre za to, da odločno posežejo na tista 
področja, ki so za družbo kot celoto posebno občutljiva in pomembna, čeprav 
na škodo manj pomembnega dela, ki ga seveda nihče ne podcenjuje. Pravo- 
sodni organi so dolžni, da pri svojem rednem delu vztrajajo na doslednem 
spoštovanju načela zakonitosti in da v zakonitem postopku zagotovijo uporabo 
prava in zakonitosti. Vendar ne more biti dvoma, da so javna uprava, državni 
ter pravosodni organi instrument socialističnega samoupravljanja in orožje 
revolucije. Pravosodje mora delovati objektivno in nepristransko, kar pa seveda 
ne pomeni nevtralno in neodvisno od splošnega političnega boja za uveljavitev 
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samoupravljanja in za zagotovitev interesov delavskega razreda. Dolžnost 
organov odkrivanja pregona in sojenja je zato tudi v tem, da odločno ukrepajo 
proti vsem pojavom protirevolucionarnega delovanja in vsem oblikam in 
manifestacijam, ki podpirajo naš ustavni sistem. Sodim, da je v interesu orga- 
nov odkrivanja pregona in sojenja in tudi vse naše družbe, da se vsestransko 
podprejo prizadevanja komisije za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. 
Vendar je treba prej poklicati poslance, da pridejo v dvorano, ker kaže, da 
nismo sklepčni. Ugotavljamo prisotnost. (Navzočih je 42 poslancev.) 

Glasujemo o predlogu sklepov in priporočil o družbenem nadzorstvu. 
Preden preidemo na glasovanje, vas opozarjam, da glasujemo o dokumentu, 
ki je bil predložen danes, in ki vključuje tudi predloge, ki jih je dala zakono- 
dajno-pravna komisija. Drugih amandmajev ni. Kdor je za, naj glasuje. (44 po- 
slancev glasuje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržanih? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so sklepi in priporočila o družbenem nadzorstvu sprejeti. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa. 

Predlagatelj je gospodarski zbor skupščine. K predlogu za izdajo zakona 
ste prejeli tolmačenje 15. člena zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je 
dal republiški sekretariat za notranje zadeve. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor za družbenopolitčni sistem 
in notranjo politiko ter zakonodajno-pravna komisija. Imamo njuni pismeni 
poročili. Odbor predlaga, da predloga za izdajo zakona ne bi sprejeli, ker iz 
razlogov varnosti v cestnem prometu ni nobene potrebe za spremembo in do-, 
polnitev 15. člena zakona o varnosti cestnega prometa. Zakonodajno-pravna 
komisija pa predlaga, naj bi predlagatelj proučil možnost drugačne rešitve 
tega problema, morda z izdajo izvršilnega predpisa na podlagi določb zakona. 
Izvršnemu svetu je bilo gradivo poslano v smislu 165. člena poslovnika. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ferdo Papič kot predstavnik predla- 
gatelja, to je gospodarskega zbora. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav ste prejeli obširno obrazložitev gospodarskega zbora kot tudi vašega 
odbora in sekretariata za notranje zadeve, mi dovolite, da povem nekaj misli 
o tej zadevi. 

Zakonsko iniciativo sem dal kot poslanec gospodarskega zbora na inter- 
vencijo kmetov na našem območju in sicer v občini Tolmin. Ko se je zakon 
začel izvajati, so kmetje postavili vprašanje, kako naj se zadeve rešujejo 
naprej. Povedati moram, da je na območju tolminske občine nad 500 kosilnic 
in da je precejšnje število mlalih kmetov, ki so zaposleni v popoldanskem in 
drugem času in ki si svoj standard dopolnjujejo s kmečkim delom. Ker so 
vprežno živino skoraj opustili, jim ni preostalo drugega, kot da so za vlečno 
moč uporabili kosilnice. Res je, da je bilo zatečeno stanje tako, da so vozove, 
ki so jih imeli, priklapljali na kosilnice. Res je tudi, da marsikateri voz za to 
ni primeren iz tehničnih in varnostnih vzrokov. 

Ko je gospodarski zbor razpravljal o tej zadevi, nismo mislili, da bi prišlo 
do spremembe zakona, marveč to, kar predlaga zakonodajno-pravna komisija, 
da bi s tolmačenjem ali predpisi zadevo uredili tako, da bi se te zadeve 
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predvsem v hribovskih delih še naprej izvajale v okviru predpisov in potreb, 
ki jih imajo kmečki proizvajalci. Predvsem je vsakodnevna težava, kako pre- 
peljati krmo in drugo, kar potrebuje kmečki proizvajalec. Takšno vleko je 
začela milica kontrolirati in je ni dovoljevala. 

Sedaj, ko smo sprejeli tudi zakon o cestah in ko imamo ceste od prvega 
do tretjega reda, ki delno sodijo v upravljanje občinskih skupščin, je bila z 
moje strani predlagana le nekaka, kompromisna rešitev in sicer, da bi se delno 
omogočil prevoz z lažjimi vprežnimi vozovi oziroma da se najde ustrezna rešitev. 
Predvsem gre za to, da je sedaj kmečki proizvajalec blokiran na vseh cestah, 
se pravi ne samo na cestah prvega in drugega reda. Takrat sem v razpravi 
tudi predlagal, da je možna omejitev samo na določeno kategorijo cest, oziroma, 
naj zakon dovoljuje tiste priključke, ki jih je projektiral proizvajalec. Veste, 
da v Jugoslaviji nimamo niti enega proizvodnega podjetja, ki bi proizvajalo 
kosilnice in bi morali v tem primeru uvažati vse te priključke. Pozneje mi je 
bilo sporočeno, da takšne priključke baje že i2delujejo v Murski Soboti in v 
Novem mestu, zato sem mislil, da bi bilo potrebno prehodno obdobje, saj si 
bo proizvajalec nekoč nabavil tudi priklopnik, ki bo ustrezal prometnim raz- 
meram. Vendar moram reči, da je razprava v odborih in pozneje tudi tolmačenje 
sekretariata za notranje zadeve popolnoma pravnoformalno. Pričakoval sem, 
da se bo našel nek kompromis, vidim pa, da navodilo natančno določa, .kdaj 
lahko miličnik kaznuje prekršek, ki ga je storil kmet z vleko na cesti. S tem 
se. nisem mogel strinjati predvsem zato, ker ime je gospodarski zbor pooblastil, 
da s tem mnenjem seznanim republiški zbor, ki naj o tem razpravlja in do- 
končno odloči. Ponovno trdim, da gre tudi nami za red na cestah, saj je Tolmin- 
ska turistično območje, ki ima ob sobotah in nedeljah zelo gost promet, zato 
nam ni vseeno-, da se na cesti dogaja, kar kdo hoče. Želimo red, vendar mo- 
ramo razuimeti, da bo hribovski kmet zaradi te prepovedi opustil še marsikatera 
dejavnost. Tako ga borrio stisnili ob plot in bo svoj problem lahko reševal s 
tem, da bomo imeli kmalu prazne vasi. Tudi z obrambnega gledišča je prav, da 
se naseljenost Slovenije na nekaterih obmioejih ne redči. 

Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? Miha Prosen, 
predstavnik odbora. 

Miha Prosen: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko našega zbora je 
dvakrat obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je predložil gospodarski zbor naše 
skupščine. 

Na podlagi razprav na seji odbora dne 16. septembra 1971, v kateri so- 
poleg članov odbora sodelovali tako predstavnik predlagatelja poslanec gospo- 
darskega zbora tovariš Ferdo Papič kot tudi predstavniki republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije, je bil sprejet sklep, 
da bo sekretariat za notranje zadeve predložil odboru podrobno tolmačenje 
15. člena zakona o varnosti cestnega prometa. Na seji dne 22. novembra 1971 
je naš odbor obravnaval omenjeno tolmačenje sekretariata za notranje zadeve, 
ki ste ga, kot sem seznanjen, prejeli tudi vi, in z večino glasov prejel do tega 
predloga stališča, ki so vam bila že posredovana. 
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Vendar naj še posebej poudarim, da mora biti prvi odstavek 15. člena 
zakona o varnosti cestnega prometa usklajen z določbami 1. odstavka 147. člena, 
prvega odstavka 148. člena in prvega odstavka 149. člena in z 2. točko 2. 
odstavka 154. člena temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa. Po se- 
danjem besedilu je prvi odstavek 15. člena obravnavanega zakona v celoti 
usklajen z navedenimi določbami zveznega zakona. Kakršnokoli spreminjanje 
v smeri predloga bi povzročilo, da bi bil republiški zakon v nasprotju z zveznim, 
kar je seveda ustavnopravno nesprejemljivo. Ugotovili smo, da nam razlogi 
varnosti cestnega prometa narekujejo, da ne spreminjamo sporne določbe 
republiškega zakona. 

Vsa motorna vozila in delovni stroji, ki se premikajo z močjo lastnega 
motorja, morajo ustrezati tehničnim in varnostnim pogojem. Pri tem gre 
predvsem za varnost samega voznika, kot tudi za varnost drugih udeležencev 
v cestnem prometu. 

Za zagotovitev osnovne cestnoprometne varnosti je nujno, da delovnemu 
stroju ne moremo in ne smemo dovoliti vleke vprežnega voza, saj le-ta ne 
izpolnjuje osnovnih varnostnih zahtev. Nima ustrezne zavore, nima luči itd. 

Odbor je pri tem ugotovil, da podjetje »Panonija« iz Murske Sobote že 
izdeluje priklopnike, ki ustrezajo prav tem delovnim strojem, se pravi kosil- 
nicam. Ob tej priliki moram posebej poudariti, da so vsi člani odbora, ko so 
obravnavali to problematiko, imeli pred očmi težavnost in pomembnost tega 
vprašanja. Vendar je povsod prevladovala skrb za varnost prometa, kar je — 
po mojem mnenju — vsekakor potrebno in prav. Glede na to je odbor sprejel 
sklep, da republiškemu zboru predlaga, da zaradi varnostnih razlogov v cestnem 
prometu ni nikakršne potrebe za spremembo in dopolnitev 15. člena republi- 
škega zakona o varnosti cestnega prometa in sicer v tem smislu, da bi se 
v javnem prometu dovoljeval kot priključek kosilnici vprežni voz oziroma 
manjši vprežni voz, kot je bil predlog predlagatelja. 

Odbor je prav tako ocenil, da tolmačenje republiškega sekretariata za 
notranje zadeve SR Slovenije potrjuje, da je mogoče večino spornih vprašanj 
okoli te zadeve v okviru veljavnega zakona in 15. člena urediti vsaj delno. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak, prosim! 

Rado Pušenjak: Tovariši, menim, da ni pravilna trditev, da ni ni- 
kakršne potrebe po spremembi zakona. Trdim nasprotno. Treba se je v to stvar 
poglobiti in včasih tudi malo potrpeti ter omogočiti, da se vozovi uporabljajo 
vsaj na nekaterih cestah. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? (Ne.) Glede na to, da so sporna 
mnenja o tem, ali je zakon potreben ali ne, bomo najprej glasovali o tem. 

Preden bi torej predlagal tak ali drugačen sklep, bomo glasovali o tem, 
kdo je za to, da se iniciativa predlagatelja sprejme in da se pripravi zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa. Kdor je za 
to, da se tak zakon pripravi, naj glasuje! (16 poslancev glasuje za.) 

Glede na to, da pobuda ni dobila večinske podpore, predlagam sklep, ki se 
glasi: Republiški zbor sprejme sklep, da zaradi razlogov varnosti v cestnem 
prometu ni potrebe za spremembo in dopolnitev 15. člena republiškega zakona 
o varnosti cestnega prometa v tem smislu, kot je predlagano v iniciativi gospo- 
darskega zbora. 
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Kdor je za sklep, naj glasuje! (26 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (18 
poslancev.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet in da ni potrebe za spremembo in dopol- 
nitev 15. člena republiškega zakona o varnosti cestnega prometa. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Gre samo za en odlok in sicer odlok o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča 
v Ljubljani in Mariboru. 

Predlagatelj je skupščinska komisija za volitve in imenovanja. Odlok imate 
pred seboj. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Torej glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Odlok je sprejet. S tem smo razrešili Andreja Jarca in Janka Vodopijo 
dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani in Milana Kosterca dolžnosti 
sodnika okrožnega sodišča v Mariboru. 

S tem je dnevni red izčrpan in seja končana. 

(Seja je bila končana ob 15.25.) 



REPOB&TŠki EDČR 

38. seja 

(10. februarja 1972) 

Predsedoval: Miran Gosi ar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Vsem lep pozdrav! 
Pričenjam 38. sejo republiškega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili: Franci Kuhar, Gregor Klančnik, Marjan 
Jenko, Jože Brilej, Zdravko Dolinšek, Miran Cvenk, Zdenko Roter, Sergej 
Kraigher, Janez Verbič, Ela Ulrih, Vladimir Vrečko in Leopold Krese. 

V smislu 312. člena poslovnika vas obveščam, da so bili v enakem besedilu 
v republiškem in gospodarskem zboru sprejeti naslednji predpisi: predlog 
zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, predlog zakona o 
programiranju in financiranju graditve stanovanj in predlog resolucije o na- 
daljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. 

Glede na predlog dnevnega reda, ki sem ga sporočil s sklicem seje, in glede 
na dopis, s katerim sem predlagal razširitev dnevnega reda, predlagam za 
današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 37. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka 

iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti 
za posamezne namene splošne in skupne porabe; 

4. predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, prometnega davka iz sodnih taks, ki so bili v letu 1971 
izločeni na posebne račune; 

5. predlog zakona o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije 
za gospodarske investicije; 

6. predlog zakona o davku na dohodek bank v letu 1972; 
7. predlog zakona o davkih občanov; 
8. predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks; 
9. predlog zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah; 

10. predlog zakona o upravnih taksah; 



64 Republiški zbor 

11. predlog zakona o sodnih taksah; 
12. predlog zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča; 
13. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbeno- 

političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971; 
14. predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972; 
15. predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za 

pravico do otroškega dodatka in višino otroškega dodatka v letu 1972; 
16. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči 

za opremo novorojenega otroka; 
17. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči dru- 

žinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi; 
18. predlog zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga 

in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971; 
19. predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih 

kreditov na področju turizma v SR Sloveniji; 
20. predlog zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije 

pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov; 
21. predlog odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija prevzema v letu 1972 

za obdobje 1972—1982 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske 
kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov; 

22. predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za 
leto 1972; 

23. predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slo- 
venije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnostih za leto 1972; 

24. predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji; 

25. predlog za ratifikacijo konvencije med SFRJ in Kraljevino Belgijo 
o izdaji izpiskov iz matičnih knjig in oprostitvi legalizacije, ki je bila podpisana 
24. 9. 1971 v Beogradu; 

26. soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe o posojilu med SFRJ 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777-YU (graditev večnamenskega 
hidrosistema »Ibar—Lepenac«) in predlog sklepa o pogojih za realizacijo po- 
godbe o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (graditev 
večnamenskega sistema »Ibar—Lepenac«); 

27. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 
republiške uprave SR Slovenije; 

28. osnutek zakona o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije; 
29. volitve predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 

in imenovanje republiških sekretarjev; 
30. volitve in imenovanja. 
Poleg teh točk predlagam še novo točko, ki pa ji ne bomo dali nobene 

posebne številke, da ne bomo mešali vrstnega reda, to je predlog odloka o 
pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene pogodbe o realizaciji 
posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za gradnjo petega projekta 
cest in za zgraditev turističnega projekta »Bernardin« Piran. 

To je torej predlagani dnevni red. 
Ima kdo kakšno pripombo? (Ni pripomb.) Se z dnevnim redom strinjate? 

(Da.) 
Dnevni red je sprejet. 
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Za približno orientacijo vam povem, da se ne bomo držali predlaganega 
vrstnega reda, vendar računajte s tem, da bodo poslanska vprašanja prišla na 
vrsto danes popoldne, 29. točka dnevnega reda, to je volitve predsednika in 
članov izvršnega sveta, pa jutri zjutraj kot prva točka. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 37. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima morda kdo kakšno 
pripombo? (Ni pripomb.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 37. seje republiškega zbora odobren. 
Sedaj vas vabim v veliko dvorano, kjer bomo poslušali uvodno obrazložitev 

k celotnemu svežnju zakonov, ki jo bo dal podpredsednik izvršnega sveta Tone 
Tribušon. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.05.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo sejo. 
Preden preidemo na obravnavo naslednjih točk dnevnega reda, predlagam, 

da se najprej odločimo o predlogu izvršnega sveta, da bi obravnavali po skraj- 
šanem postopku kot predloge zakonov tele zakone; predlog zakona o določitvi 
stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 
in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in 
skupne porabe; dalje predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, 
ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune; dalje predlog zakona o pre- 
vzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije in 
predlog zakona o davku na dohodek bank v letu 1972. 

Pri teh zakonih gre za realizacijo stališč in predlogov oziroma sklepov, ki 
jih je sprejela naša skupščina, in pa ustavnih in zakonskih pooblastil. Ali je 
proti temu kak ugovor? 

Vidim, da se s predlogom strinjate in bomo vse zakone obravnavali po 
skrajšanem postopku kot predloge zakonov. 

Predlagam, da začnemo z 9. točko dnevnega reda, to je predlog 
zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in proračun in zakono- 
dajno^-pravna komisija. Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljamo prisotnost! Pritisnite na glasovalno tipko! Ugotavljam, da je 
na seji prisotnih 53 poslancev. Ker smo sklepčni, lahko preidemo na glasovanje. 
Glasujemo o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah. Kdor 
je za predlog, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah sprejet. 

Sledi 10. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o upravnih 
taksah s taksno tarifo. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija. 
Dala sta pismeni poročili. 

5 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Nihče ne 
želi razpravljati. Ki temu zakonu imamo amandma zakonodajno-pravne komisije 
k 16. členu, nimamo pa izjav izvršnega sveta in odbora. Gre za amandmaje 
k 16., 19. in 33. členu. Prosim predstavnike, da se izrečejo1. (Predstavnik izvrš- 
nega sveta in predstavnik odbora izjavita, da se z amandmaji strinjata.) 

Ugotavljam, da izvršni svet sprejema amandmaje, prav tako pa tudi odbor. 
Ali imate poročilo zakonodajno-pravne komisije pred seboj? (Da.) Lahko* gla- 
sujemo? (Da.) 

Kdor je za amandmaje, naj glasuje! (55 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Amandmaji zakonodajno-pravne komisije so 
sprejeti. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona o upravnih taksah s taksno tarifo v 
celoti. 

Kdor je za, naj glasuje! (56 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Predlog zakona o upravnih taksah s taksno tarifo je sprejet. 

Na vrsti je 11. t o č k a dnevnega reda, to je predlog zakona o sodnih 
taksah s taksno tarifo. 

Tudi tu je predlagatelj izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta dala pismeni poročili. 

Zeli kdo razpravljati? Jože Telič ima besedo. 

Jože Telič: Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci in poslanke! 
V imenu 10 poslancev predlagam amandma, da se 10. člen spremeni tako, da bi 
se glasil: »Dohodki od sodnih taks so dohodki republike. Republika odstopa 
občinam dohodke od sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotnic 
enotne izdaje na območju republike, in dohodke od sodnih taks, ki jih je treba 
plačati v gotovini pri občinskih sodiščih. Dohodki, ki se dosežejo s prodajo 
taksnih vrednotnic, se občinam razdelijo po številu prebivalcev.« 

Predlog za spremembo besedila utemeljujem s tem, da je sedanji in tudi 
predlagani način delitev odstopanja občinam za večino slovenskih občin ne- 
sprejemljiv. Nekatere občine imajo na ta način brez svoje zasluge ali krivde 
sorazmerno visoke dohodke na račun drugih občin, ki že z veliko težavo 
pokrivajo svoje izdatke. Sodne takse so namenjene za pokrivanje stroškov za 
delovanje sodišč in javnih tožilstev. To pa je mogoče samo v nekaterih redkih 
slovenskih občinah. Več kot polovica občin mora za financiranje sodišč in jav- 
nega tožilstva dodajati dvakrat, nekatere pa celo trikrat, štirikrat in celo štiri- 
inpolkrat toliko, kot dobijo iz tega naslova. Podatke o tem problemu je zbral 
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo in so priloženi amandmaju. 

Sekretariat za pravosodje je v letu 1970 organiziral z vsemi predstavniki 
občin, občinskih sodišč in javnih tožilstev razpravo, kateri se je o tem veliko 
razpravljalo in sprejeto je bilo mnenje, naj bi republika prevzela tudi finan- 
ciranje občinskih sodišč. Na podlagi vsega tega je komisija za pravosodje 
skupščine SR Slovenije že konec leta 1970 sprejela tako stališče, ki je bilo 
podprto tudi 4. 10. 1971 na skupni seji odbora za družbeni sistem in notranjo 
politiko našega zbora, komisije skupščine SR Slovenije za družbeni nadzor in 
komisije za pravosodje skupščine SR Slovenije. Enako stališče so zavzela tudi 
vsa skupščinska telesa. V 5. odstavku obrazložitve k predlogu zakona o sodnih 
taksah pa je postavljena dilema, ali to vprašanje obravnavati takoj ali pa 
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v drugi fazi ustavnih sprememb. Ker moj predlog ne posega v nobeno spre- 
membo komunalnega sistema in ker je dosedanja delitev dohodkov iz sodnih 
taks za večino slovenskih občin nesprejemljiva, za republiko pa tudi nima 
nobenih finančnih posledic, menim, da bi amandma lahko sprejeli. Iz podatkov 
sekretariata za pravosodje.in občo upravo je razvidno, da po dosedanjem načinu 
delitve sredstev pokrivajo svoje potrebe le pet občinskih sodišč. 

Da sem amandma proučeval, me je prisililo na eni strani dejstvo, da ne 
vemo, kdaj bo dokončno rešeno vprašanje financiranja občinskih sodišč, na 
drugi strani pa dejstvo, da so dohodki od taks sedaj neenakomerno razdeljeni, 
kar je za večino nesprejemljivo. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
Bojan Škrk, republiški sekretar za pravosodje. 

Bojan Škrk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Oglasil 
sem se k razpravi v zvezi s predlogom amandmaja, ki ga je dal tovariš poslanec. 
Poslanec predlaga, da se sredstva, ki se po 3. odstavku 10. člena predloga 
zakona o sodnih taksah prepuščajo občinam, v prihodnje ne bi razdeljevala 
občinam po predlaganem ključu, ampak glede na število prebivalstva. 

Moram reči, da je to popolnoma nov predlog. V razpravi o osnutku zakona 
je bil dan podoben predlog delegatov občin Logatec in Idrija. Zavzemali so se 
za to, da bi se sredstva zbirala pri centrali službe družbenega knjigovodstva, 
kjer je sedež okrožnega sodišča, nato pa delila proporcionalno glede na to, 
koliko proračunskih sredstev dajejo posamezne regije za občinska sodišča. 

Ko je izvršni svet obravnaval predlog, je imel pred očmi tudi ta amandma, 
vendar je ostal pri stari rešitvi. Iz obrazložitve pa je razvidno, da nismo šli 
niti na to, da bi se občinska sodišča in tožilstva financirala iz republiškega 
proračuna, ker smo menih, da je ob sprejemanju zakona o sodnih taksah 
verjetno neprimerno odločati o tako pomembnem vprašanju, posebej še, ker 
smo pred drugo fazo ustavnih sprememb, kjer bo celoten pravosodni sistem 
na vsak način posebej obravnavan. Predloga, ki je bil dan na zasedanju de- 
legatov občin, tudi nismo želeli sprejeti, ker se zakon sprejema v času, ko 
republika in občine sprejemajo svoje proračune in bi vsako spreminjanje 
instrumentarija pomenilo določeno prelivanje sredstev in ustvarjanje težav za 
posamezne proračune. Mislim, da tudi predlog skupine poslancev predstavlja 
določeno prelivanje sredstev. Zaradi tega in zato, ker se bo financiranje sodišč 
in tožilstev v celoti razreševalo v prihodnjem letu, predlaganega amandmaja 
ne bi kazalo sprejeti. 

Predsednik Miran Goslar: Ker še nimamo razmnoženega amandmaja, 
predlagam pet minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo razpravo! 
Kdo želi besedo? Besedo ima Mirko Zlender kot poročevalec odbora. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši! Odbor je amandma obrav- 
naval. Moram reči, da je predlog amandmaja v odboru dobil samo en glas, 
skratka, odbor ga ni sprejel. Razloge je navedel že tovariš Škrk, republiški 

5» 



68 Republiški zbor 

sekretar za pravosodje. Menim, da je bil v 10. členu sedanje ureditve, kjer je 
rečeno, da republika odstopa občinam dohodke od sodnih taks, ki se dosežejo 
na njihovem območju s prodajo taksnih vrednotnic enotne izdaje, in dohodke, 
ki se plačujejo v gotovini občinskim sodiščem na njihovem območju, uveljav- 
ljeno eno načelo, drugo načelo pa je vsebovano v tretjem odstavku in določa: 
Ce neko občinsko sodišče deluje na področju dveh ah več občin, se sodne 
takse, ki so bile prodane v tem sodnem okolišu ali v eni od teh občin, delijo po 
tistem sorazmerju, po kakršnem sofinancirajo občine to občinsko sodišče. 

Ko smo dobili na vpogled tisto tabelo, smo lahko ugotovili, da dejansko 
obstaja anomalija v primeru občine Ljubljana-Center. Občinska skupščina Ljub- 
ljana-Center plača za občinsko sodišče okrog 220 milijonov, od sodnih taks pa 
dobi okrog 600 milijonov. V drugih primerih pa takih velikih odstopanj oziroma 
takih velikih anomalij ni. 

V zvezi s tem bi opozoril na stališče, ki ga je odbor že zavzel, in sicer, da 
je potrebno celotno financiranje sodišč obravnavati posebej kot sistemsko 
vprašanje, ne pa kot parcialno vprašanje, v okviru zakona o sodnih taksah. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Jože Telič. 

Jože Telič: Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci in poslanke! 
Poročevalec tovariš Mirko Žlender je povedal, kako se je odločil odbor, in 
opozoril na anomalijo dohodkov v občini Ljubljana-Center. Anomalij je v tabeli 
še več, vendar v obratnem smislu, to je, da občine dobe precej manj, kot morajo 
dati za financiranje sodišč. Teh občin je v Sloveniji znatno več kot onih, ki 
dobe več, kot porabijo za sodišča. Mislim, da s predlaganim amandmajem ne 
podiram nobenega sistema, temveč le omogočam pravičnejšo razdelitev sredstev. 

Predsednik Miran Goslar: Bojan Skrk ima besedo. 

Bojan Skrk: Tovarišice in tovariši! Ponovno se javljam k besedi, 
predvsem zaradi tega, ker bi hotel pojasniti, da je popolna neznanka to, kaj 
bi s tem dosegli, če se sredstva razdelijo po številu prebivalcev. Nikjer ni 
rečeno —• vsaj jaz in tudi predlagatelji nismo mogli tega izračunati — da bodo 
tiste občine, ki mislijo^, da bodo dobile več, res več dobile, in da tiste, ki imajo 
že sedaj veliko', ne bodo dobile še več. Ponovno trdim, da je republiški sekre- 
tariat naredil izračun samo na drugi bazi, to je, da se sredstva delijo propor- 
cialno na posamezne občine glede na višino sredstev, ki jih dajo za financiranje 
občinskih sodišč in občinskih tožilstev. Ta izračun pa je pokazal nekaj drugega. 
V tem trenutku nisem niti za eno niti za drugo rešitev, ker bi v sedanjem 
sistemu povzročali samo težave. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Končujem razpravo. 
Najprej glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 5. členu. 

Odbor in izvršilni svet se z njim strinjata. 
Kdor je zanj, naj glasuje! (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Amandma zakonodajno-pravne komisije je 
sprejet. 

Glasujemo o amandmaju Jožeta Teliča. Izvršni svet in odbor sta proti. 
Kdor je za, naj glasuje! (14 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (23 po- 

slancev.) Se je kdo vzdržal? (19 poslancev.) Amandma ni sprejet. 
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Glasujemo o predlogu zakona o sodnih taksah s taksno tarifo v celoti. 
Kdor je za, naj glasuje!' (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (2 poslanca.) Ugotavljam, da je zakon o sodnih taksah s taksno 
tarifo sprejet. 

Sledi 12. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o prispevku 
za uporabo mestnega zemljišča. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni po- 
ročili. Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Glasujemo. Imamo amandma zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. Se 
odbor za finance in proračun strinja z amandmajem? (Da.) Ugotavljam, da se 
odbor strinja. 

Kdor je za, naj glasuje! (55 poslancev glasuje za.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) Amandma zakonodajno-pravne komisije je spre- 
jet. 

Glasujemo o amandmaju odbora za finance in proračun k 10. členu. 
Amandma je v dodatnem poročilu odbora za finance in proračun. Dobili ste ga 
na klop. Ce ste za, prosim, da glasujete! (50 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Amandma je sprejet. 
Sledi glasovanje o predlogu zakona o prispevku za uporabo mestnega zem- 

ljišča v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam., da je zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti 
k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1972. 

Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo po skrajšanem postopku kot 
predlog zakona, ker gre samo za podaljšanje veljavnosti za eno leto. Je kdo 
proti skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej smo za to in razpravljamo o zakonu 
kot o predlogu zakona. 

Odbor za finance in proračun, odbor za socialno politiko in zdravstvo in 
zakonodajno-pravna komisija so dali pismena poročila, pa tudi delegati občin 
so na zasedanju 1. februarja 1972 dali zboru mnenja, stališča in predloge. 

Predstavnik zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov je bil vab- 
ljen na sejo zbora. 

Zeli kdo razpravljati? 

Zora Tomič (iz klopd): Izvršni svet sprejema amandmaje pristojnih 
odborov in zakonodajno-pravne komisije k naslovu ter k 1. in 2. členu. 

Predsednik Miran Gosi ar : Torej bomo glasovali o amandmajih od- 
bora za socialno politiko in zdravstvo k naslovu zakona in k 1. in 2. členu. 
To imate v poročilu odbora za socialno politiko in zdravstvo na drugi strani. 

Glasujemo. Kdo je za, naj glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Amandmaji odbora za socialno politiko in zdravstvo so sprejeti. 
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Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o pri- 
spevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja 
kmetov za leto 1972 sprejet. 

Prehajamo na naslednje točke dnevnega reda, to je od 14. do 18. Gre za 
štiri zakone, ki urejajo prispevke za otroško varstvo, premoženjski cenzus kot 
pogoj za pravico otroškega dodatka, denarno pomoč za opremo novorojenega 
otroka in pomoč družinskim članom, katerih hranilci so v obvezni vojaški 
službi. Tudi za te zakone predlaga izvršni svet v smislu stališč in sklepov zborov 
skupščine skrajšani postopek, ker gre za realizacijo stališč za financiranje 
splošne in skupne porabe v letu 1972 in predlaga, da jih obravnavamo kot 
predloge zakonov. 

Se morda kdo ne strinja? (Nihče.) Torej bomo zakone obravnavali po 
skrajšanem postopku kot predloge zakonov. 

Sedaj smo pri 14. točki dnevnega reda, to je pri predlogu zakona 
o stopnjah prispevkov za otroško- varstvo v letu 1972. 

Predlog zakona so obravnavali odbor za socialno politiko in zdravstvo, 
odbor za finance in proračun, zakonodajno-pravna komisija in delegati občin. 
Imamo ustrezna poročila ter mnenja, stališča in predloge. Predstavnik repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva je bil vabljen na sejo. Odpiram razpravo 
o predlogu zakona. 

Zora Tomič (iz klopi): Izvršni svet sprejema amandma k predlogu 
zakona. 

Predsednik Miran Goslar: Dobro, želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce 
ne, bomo glasovah najprej o amandmaju odbora za socialno politiko in zdrav- 
stvo k 5. členu, s katerim se strinjata predlagatelj in zakonodajno-pravna ko- 
misija. Kdor je za, naj glasuje! (56 poslancev glasuje za.) Se je kdo vzdržal? 
(En poslanec.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Amandma k 5. členu je sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju delegatov občin k prvemu odstavku 3. člena. 

Gre za spremembo datuma v zadnji vrsti. Kako je s tem amandmajem? 

Zor a Tomič (iz klopi): Za izvršni svet je sprejemljiv. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Janko Cesnik želi besedo. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Gre za rok, do katerega naj 
občinske skupščine in samoupravne skupnosti sprejmejo svoje predpise. Rok 
se ujema z rokom v 106. členu zakona o davkih. Zakonodajno-pravna komisija 
je predlagala, naj se rok podaljša, ker se je sprejemanje zakona zavleklo, tako> 
da se upravičeno postavlja vprašanje, ali bodo občinske skupščine svoje pred- 
pise lahko sprejele do konca tega meseca. Mislim, da bi bilo primerno, da bi 
predlagatelj predložil amandma, naj se rok podaljša do konca meseca marca. 
Seveda bi ta rok veljal tudi za vse druge prispevke. 
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Predsednik Miran Goslar: Ustrezen amandma je zasedanje dele- 
gatov občin dalo tudi k zakonu o davkih občanov. 

Glasujemo o amandmaju zasedanja delegatov občin k 1. odstavku 3. člena. 
Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (3 poslanci.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Amandma je sprejet. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona o stopnjah prispevkov za otroško 
varstvo v letu 1972 v celoti. 

Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vjdržal? (Nihče.) Zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo 
v letu 1972 je sprejet. 

Sledi 15. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o določitvi 
premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višino 
otroškega dodatka v letu 1972. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za socialno politiko in zdravstvo je dal 
poročilo in prav tako tudi odbor za finance in proračun zakonodajno-pravne 
komisije. Zeli kdo razpravljati? Prosim, tovarišica Tomičeva. 

Zora Tomič: Povedala bi somo to, da se amandma, ki so ga dali 
pristojni odbori in amandma zakonodajno-pravne komisije k 5. členu zakona 
nekoliko razlikujeta, vendar gre v bistvu za popolnoma isto stvar, zato je 
izvršnemu svetu vseeno, kateri bo sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Se lahko predlagatelji teh amandmajev 
sporazumejo tako, da eden odstopi? 

Drago Bencina: Odbor za socialno politiko in zdravstvo umika 
amandma k 5. členu. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Benčina javlja, da odbor za so- 
cialno politiko in zdravstvo umika amandma k 5. členu. 

Torej imamo samo amandma zakonodajno-pravne komisije k 5. členu. 
Glasujemo o tem amandmaju. Kdor je za, naj glasuje! (55 poslancev gla- 

suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma k 5. členu 
je sprejet. 

Imamo še amandmaje odbora za socialno politiko in zdravstvo k 1., 3., 4. 
in 6. členu. V poročilu odbora je to razvidno na strani 2 in 3. 

Glasujemo o amandmajih k 1., 3., 4. in 6. členu. Kdor je za, naj glasuje! 
(54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (En 
poslanec.) Amandmaji so sprejeti. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (52 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Zakon 
o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka 
in višino otroškega dodatka v letu 1972 je sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega 
otroka. 

Predlagatelj je izvršni svet. Imamo poročila odbora za socialno politiko in 
zdravstvo, odbora za finance in proračun in zakonodajno-pravne komisije. 
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Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi, bomo najprej 
glasovali o amandmaju odbora za socialno politiko in zdravstvo k drugi in 
tretji alinei 1. člena in k 2. členu. Amandmaji so nesporni. 

Imate poročilo pred seboj? (Da.) Torej glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! 
(55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji so sprejeti. 
Sledi glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 1. členu. 

Kdor je za, naj glasuje! (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Tudi ta amandma je sprejet, 
Sledi glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (54 

poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči za opremo 

novorojenega otroka je sprejet. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči družinskim članom, katerih 
hranilec je v obvezni vojaški službi. 

Predlagatelj je izvršni svet. 
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko je razpravljal o 

tem predlogu zakona in dal poročilo, prav tako tudi zakonodajno-pravna komi- 
sija. Tu nimamo nobenih amandmajev. 

Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Torej glasujemo o predlogu zakona. 
Kdor je za, naj glasuje. (54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi, sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 
1. julija do 26. novembra 1971. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravna komisija. Pričenjam 
razpravo. 

Zeli kdo besedo? Besedo ima dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Dovolite, da povem, da je treba 4.a člen 
povezati z ekspozejem tovariša Tribušona, ki je povedal, da je izvršni svet 
rezerviral sredstva le za dobo, ki je v zakonu določena. Tako da za izvršni 
svet 4.a člen kot čvrstna obveznost republike ne bi bil sprejemljiv. Isto velja 
za amandma k naslovu zakona. 

Predsednik Miran Goslar: Glasovah bomo torej o nespornih amand- 
majih, to se pravi o amandmajih k 1. in 4. členu. Kdor je za, naj glasuje. 
(52 poslancev glasuje za.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) Je kdo proti? (5 po- 
slancev.) 

Amandmaja k 1. in 4. členu sta sprejeta. 
Sedaj glasujemo o spornih amandmajih odbora za proizvodnjo in blagovni 

promet, in sicer k naslovu zakona in k 4.a členu. Kdor je za, naj glasuje. 
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(13 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (20 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(26 poslancev.) Amandmaji k naslovu in k 4.a členu niso sprejeti. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje. (57 po- 
slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je zakon o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz 
blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971 sprejet. 

Sledi 19. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o nadome- 
stilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma 
v SR Sloveniji. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za proizvodnjo in blagovni promet 
in zakonodajno-pravna komisija. Predstavnik turistične zveze Slovenije je bil 
vabljen na sejo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Franc 
Razdevšek. 

Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Rad 
bi rekel samo nekaj besed o amandmajih, ki jih je predložila tovarišica Magda 
Mihelič. 

Poslanka predlaga, naj bi črtali določilo, ki daje prednost tistim organiza- 
cijam in turističnim objektom, ki bodo namenjeni inozemskim turistom. Izvršni 
svet se s takim amandmajem ne more strinjati. Res je, da ne bomo mogli teh- 
tati z lekarniško tehtnico, ali je vsaka investicija namenjena samo tujim gostom 
ali ne, res pa je tudi, da spodbujamo' gradnjo turističnih objektov predvsem 
zaradi čistega deviznega učinka. Prepričan sem, da bo banka dajala sredstva 
za investicije predvsem na račun devizne stimulacije. 

Poslanka tudi predlaga, da bi se beneficija obrestne mere spremenila v 
neke vrste dotacijo-, ki bi se dajala investitorju, na preostali znesek pa bi banka 
dala kredit. Izvršni svet je zavrnil tudi ta amandma, ker je mnenja, da bi v 
tem primeru banke komercialnega kredita ne dajale za dobo 12, 13 ah 14 let, 
ampak bi to gotovo skušale skrajšati na komercialno dobo petih, mogoče 
osmih let in po 8'°/o obrestni meri. Takrat seveda izračun ne bi bil takšen, 
kot ga je v svojem amandmaju prikazala tovarišica Magda Mihelič, temveč 
bi bil precej drugačen. Vemo pa, da nam turistične investicije ne morejo vra- 
čati dinarskega posojila v tako hitrem roku in da moramo prav zaradi tega to 
beneficijo urediti tako, da se bodo banke odločile dajati kredite na daljši rok. 

Mislimo, da je amandma nepotreben in da lahko ostane zakon tak, kakršen 
je bil predložen. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Magda Mihelič. 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker sem slišala, da nekateri poslanci amandmaja niso prebrali, dovolite, da 
ga preberem. 

K 1. členu: Crta naj se stavek: »ki so namenjene tujim turistom.« Dikcija 
tega člena v predlogu zakona onemogoča uporabo kreditov po tem zakonu 
za 2., 3., 4. in 5. alineo drugega člena kakor tudi za obnovo prenočitvenih zmog- 
ljivosti v naravnih zdraviliških krajih po drugem odstavku 3. člena, ker te 
turistične zmogljivosti niso namenjena le tujim turistom. Da se uporaba 
2. in 3. člena zakona omogoči tudi za objekte, ki so namenjeni tudi domačim 
turistom, je po mojem mnenju treba sprejeti amandma k 1. členu. 



74 Republiški zbor 

K 3. členu: Za drugim odstavkom 3. člena naj se dodasta nov 3. in 4. od- 
stavek, ki se glasita: »Ce gre za uporabo investicijskih kreditov v družbenem 
sektorju, se nadomestilo lahko da tudi kot udeležba SR Sloveniji k investiciji 
brez obveznosti vračila. Za kredit, ki ga da banka za investicijo, kateri je dala 
SR Slovenija udeležbo po tem zakonu, ne veljajo določbe o nadomestilu za 
obresti.« 

K 4. členu: Na koncu prvega odstavka naj se pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo: »oziroma se uporabi kot udeležba SR Slovenije k investiciji brez 
obveznosti vračila.« 

Obrazložitev: Predlog zakona predvideva, da se investitorjem v turistične 
objekte prizna olajšava v obliki 5% obrestne mere in sicer tako, da republika 
celoten znesek teh obresti izplača kreditorju v obliki depozita, vendar največ 
za dobo odplačila kredita do 15 let. Po dograditvi objekta se depozit uporabi za 
odplačilo prvih anuitet. 

Uporabnik investicijskega kredita mora v tem primeru najeti pri banki 
kredit za celotno vrednost investicije in odplačevati visoke anuitete, razen prvih 
anuitet, ki bi jih banka pokrila iz sredstev republike. Po predlogu amandmaja 
je obračun za znesek udeležbe isti. Olajšava v obliki 5°/o obrestne mere za dobo 
odplačila kredita največ do 15 let se po predlogu zakona izplača banki, kre- 
ditorju, vnaprej v obliki depozita, ki se ne uporablja za odplačilo prvih anuitet, 
temveč se nakaže investitorju kot udeležba republike brez obveznosti vračila 
k investiciji. Tudi v primeru predloga zakona se iz teh sredstev brez obveznosti 
vračila poravnajo v enakem znesku prve anuitete investitorja. 

Investitor ne potrebuje več kredita za celotni znesek investicije, temveč 
za znesek udeležbe manj in toliko manjše bodo tudi anuitete, ki bi jih moral 
plačati. Razlika v obrestih med celotnim in zmanjšanim kreditom je znatna 
pocenitev investicije, ki se odraža tudi kasneje v vseh obračunih vrednosti 
investicije. 

V turizmu plačilo prvih anuitet ne pomeni tako velike prednosti kakor v 
drugih dejavnostih, saj so turistične kapacitete običajno razprodane že ob 
koncu gradnje. Anuitete so nižje in jih je mogoče odplačevati. 

Za banko pomeni tak način kreditiranja prednost v tem, da lahko za zne- 
sek udeležbe republike odobri posojilo drugemu uporabniku. Za republiko, ki 
daje sredstva, pa ta varianta ne pomeni nobene spremembe. Višina sredstev, 
ki se izločajo v depozit, je v obeh primerih enaka. S predloženim amandmajem 
se v ničemer ne spreminja prvotna zamisel predloga zakona, daje se le možnost, 
da investitor izbira med možnimi variantami in izbere tisto, ki je zanj naj- 
ugodnejša. 

Za lažje razumevanje je izdelana primerjava investicije, za katero je pro- 
računska vrednost 200 milijonov dinarjev in za katero po predlogu zakona 
daje republika na račun nadomestila 86 milijonov 600 tisoč dinarjev. 

Po predlogu amandmaja plača investitor na račun obresti kar 65 170 di- 
narjev manj kot po prvotnem predlogu. 

Tovariš Razdevšek je povedal razloge, zaradi katerih izvršni svet tega 
amandmaja ni sprejel. Dovolite, prosim, da tudi jaz nekoliko obrazložim in 
pojasnim svoj amandma. 

Mislim, da ne moremo ločiti, kateri turistični objekti so namenjeni tujim 
turistom in kateri turistični objekti so namenjeni samo domačim turistom. Zato 
menim, da bi dikcija 1. člena onemogočala uporabo sredstev po drugem od- 
stavku 3. člena za obnovo zdraviliških krajev, ker ne vem, če bi lahko dokazali, 
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da so ti objekti namenjeni samo tujim turistom. Amandma k 3. in 4. členu 
sem obrazložila. Iz takega načina beneficiranja se izključuje celotni privatni 
sektor, ki ima sicer možnost najemanja kredita po 3., 4. in 5. alinei drugega 
člena. Amandma v ničemer ne prejudicira zakona. Daje le možnost, da se inve- 
stitor lahko odloča, ali mu je ugodnejša prva ali druga varianta najetja kredita. 

Mislim, da je najetje kredita pod pogoji, ki jih določa zakon, za investitorja 
ugodnejše v prvih dveh, treh ali štirih letih, kolikor dolgo pač trajajo anuitete, 
ki jih plačuje republika. Vendar v turizmu takega problema glede vplačila 
prvih anuitet, kot je to v industriji, najbrž ni. Menim pa tudi, da tak način 
financiranja tudi ne prispeva k stabilizaciji, če hočemo naposled le preiti na 
dolgoročnejše in stabilnejše programiranje investicij v gospodarstvu. 

V nobenem primeru republika ne daje več sredstev od predvidenih. Ni 
bojazni, da bi banka spremenila način kreditiranja, kajti izračun teče po prvem 
odstavku 3. člena, ki pravi, da se beneficije izračunajo na podlagi vračilnega 
roka, dogovorjenega v kreditni pogodbi, vendar največ za 15 let na podlagi 
5»/o obrestne mere na leto in na podlagi enakih anuitet. Ko banka in najemnik 
kredita skleneta tako pogodbo, lahko, po mojem mnenju, dobi moj amandma 
veljavo tako, da ima investitor možnost izbiranja med eno in drugo varianto. 
Ne glede na odločitev investitorja pa se potem niti doba trajanja kredita niti 
obrestna mera ne moreta več spremeniti, ker je to že v pogodbi določeno. 

Predsednik Miran Goslar: Martin Košir, prosim! 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupaj s poslancem gospodarskega zbora predlagam amandma k 3. členu 
predloga zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kre- 
ditov na področju turizma v Sloveniji. Amandma se glasi: »Uporabniki inve- 
sticijskih kreditov lahko izjemoma dobijo nadomestilo tudi za obnovo pre- 
nočitvenih zmogljivosti v naravnih zdraviliških krajih in planinskih domovih 
in kočah v višini zneska po 2,5,0/o obrestne mere ob plačilu dobi največ 15 let.« \ 

Amandma je predložen v pismeni obliki. Ker sem dal tudi pismeno uteme- 
ljitev, bom zelo kratek. 

V Sloveniji je 163 oskrbovanih planinskih domov in koč. V njih je 5370 
turističnih ležišč in sicer 3150 v sobah, 2200 v skupnih spalnicah. V letu 1970 
je bil v teh objektih obisk turistov 837 246, od tega 43 275 tujcev. Nočitev je 
bilo skupno 130 070, od tega 114 555 domačih in 15 315 tujskih. 

Vemo, da je večina domov in koč za današnje razmere zastarelih in da je 
nujno, da se angažira tudi družba, da se stanje na tem področju popravi. 
Mislim, da lahko tudi planinstvo v mnogočem pripomore k hitrejšemu razvoju 
turizma, ne samo domačega — čeprav je sedaj velik odstotek domačih gostov 
— ampak tudi tujskega turizma. Vemo, da planinska društva doslej niso bila 
deležna ne vem kako odločne podpore v njihovih prizadevanjih, čeprav njihov 
namen ni samo v tem, da pospešujejo turizem, temveč pospešujejo rekreacijo, 
s tem pa tudi večjo sposobnost delovnega človeka, kar ima tudi narodnostni 
vidik. 

Zato mislim, da bi bilo utemeljeno, če bi v zakon vključili tudi planinske 
domove in koče. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušenjak. 
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Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram amandma tovarišice Magde Mihelič k 1. členu, ker menim, da bi bilo 
preveč kruto ločiti devizni turizem od domačega turizma. To se v praksi tudi 
ne da, ker ne vemo vnaprej, v kakšni meri je lahko turizem devizni, v kakšni 
pa ne. Mislim pa, da je zelo v redu predlog izvršnega sveta, ki predlaga, naj 
se investitorje s področja turizma oprosti plačila prvih anuitet. To je vsekakor 
izredno napreden predlog, ker vemo, da je v gostinstvu in turizmu težko čez 
noč zvišati promet na 76 ®/<r, kar je osnova za rentabilnost novega objekta. 

Predsednik Miran Gosi ar: Dalje, prosim! Nihče več ne želi besede? 
(Ne.) Če ne, prehajamo na glasovanje. Izvršni svet se ni izrekel o amandmaju 
Martina Koširja. Ugotavljam, da ga sprejema. 

Glasujemo o amandmaju Martina Koširja k 3. odstavku 3. člena. 
Kdor je za amandma, naj glasuje. (53 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 

(En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) Amandma Martina Koširja je 
sprejet. 

Glasujemo o amandmajih Magde Mihelič. Najprej o amandmaju k 1. členu, 
in sicer, da se v 4. vrsti črta besedilo: »ki so namenjene tujim turistom.« 

Kdor je za, naj glasuje. (37 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (11 po- 
slancev.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) Amandma je sprejet. 

Amandmaja k 3. in 4: členu sta povezana, zato bomo o njih glasovali 
skupaj. Gre za to, da se dopusti tudi druga možnost, to se pravi, da se inve- 
stitor odloča ali za beneficirane obresti ali pa za udeležbo h kreditu. 

Kdor je za amandma, naj glasuje. (28 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(16 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (12 poslancev.) Amandma ni sprejet. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona o nadomestilu za del obresti uporab- 
nikov investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji v celoti. 

Kdor je za, naj glasuje. (56 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikov 
investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji sprejet. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih 
v kmetijstvu in' osnovni predelavi kmetijskih pridelkov. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet. K obrazložitvi ste prejeli tudi po- 
pravke, ki jih je izvršni svet predložil 2. februarja 1972. 

Zakon sta obravnavala odbor za proizvodnjo in blagovni promet in zakono- 
dajno-pravna komisija. Imamo pismena poročila obeh. 

Pričenjamo razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Torej bomo 
glasovali in sicer o amandmaju odbora za proizvodnjo in blagovni promet k 
4. členu. Prosim izvršni svet, da se izreče o tem amandmaju. (Sprejema.) 
Izvršni svet amandma sprejema. Zakonodajno-pravna komisija prav tako? (Da.) 

Glasujemo o amandmaju k 4. členu. Kdor je za, naj glasuje. (53 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Amandma k 4. členu je sprejet. 
Drugih amandmajev ni, zato glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor 

je za, naj glasuje. (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zakon o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR 
Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih 
pridelkov sprejet. 

Sledi 21. točka dnevnega reda, to je predlog odloka o obvezno- 
stih, ki jih SR Slovenija prevzema v letu 1972 za obdobje 1972—1982 za na- 
domestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite v kmetijstvu in osnov- 
ni predelavi kmetijskih pridelkov. 

Predlagatelj je izvršni svet. Tudi ta odlok je obravnaval odbor za proiz- 
vodnjo in blagovni promet. Imamo amandma zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Torej glasujmo 
o amandmaju zakonodajno-pravne komisije, da se doda nova IV. točka. Gre 
za veljavnost odloka. Kdor je za, naj glasuje. (56 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je sprejet. 
Sledi glasovanje o predlogu odloka v celoti. Če ste za, glasujte. (52 po- 

slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Odlok je sprejet. 
Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednik Miran Gosi ar: Nadaljujemo sejo. 

Obveščen sem, da kulturno-prosvetni zbor še vedno razpravlja o prvi 
točki dnevnega reda, zato bomo nadaljevali s 7. točko dnevnega reda, 
to je s predlogom zakona o davkih občanov. 

Predlagatelj je izvršni svet. Imamo poročili za finance in proračun ter 
zakonodajno-pravne komisije, dodatno poročilo odbora za finance in proračun, 
amandma poslanca Rada Pušenjaka k 75. in 112. členu ter 12. poglavju in pred- 
loge, ki jih je dal svet pomurskih občin. Na seji zbora je bil vabljen predstavnik 
odvetniške zbornice Slovenije. Pričenjam razpravo. Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Čeprav je bilo glede amandmaja medobčinskega sveta 
pomurskih občin in Pušenjakovega amandmaja, ki je soroden temu amandmaju, 
pojasnjeno, da je pravzaprav nepotreben, ker razlagajo določilo v tem zakonu 
o davkih občanov tako, kakor si želijo svet pomurskih občin in nekateri po- 
slanci, vendar bi spregovoril o načinu obdavčevanja kmetov. 

Kot vemo, odhajajo na delo v tujino v velikem številu tudi kmetje, da bi 
si prislužili sredstva za razširjeno reprodukcijo na svoji kmetiji. Mnogi si na 
ta način že obnavljajo stanovanjska in gospodarska poslopja, potem ko so si 
nabavili najnujnejšo mehanizacijo. Tako lahko izkaže kmečka družina letni 
skupni dohodek tudi prek vsote katastrskega dohodka ter ga občine sedaj 
lahko še posebej obdavčijo po 53. in 160. členu predloga zakona. Takega 
dohodka pa na primer kmetovalci, živinorejci lani sploh ne bi dosegli, če jih 
suša ne bi prisilila, da prodajo tudi tisto živino, ki so jo nameravali pitati še 
v letošnjem letu, pa so morali zaradi pomanjkanja krme predčasno izprazniti 
hleve. Tako so imeli lani zaradi tega sicer večji denarni dohodek, letos pa 
bodo morali živino dokupiti po višji ceni, da ne bi ostali brez dohodka v 
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naslednjih letih, ki bo verjetno manjši od lanskega, ker se nastale škode v 
enem letu ne da popraviti. 

Doslej smo kmete obdavčevali izključno po katastrskem dohodku, kar 
pomeni, da je ostalo več dohodka tistemu, ki se je bolj potrudil in ki je na 
hektar zemlje več pridelal in redil več živine. Tisti, ki se je povsem prilagodil 
našemu načinu gospodarjenja, bi bil z dodatnim obdavčenjem na. slabšem kot 
tisti, ki je komaj kaj proizvedel za domači trg ali izvoz in torej ni prispeval 
ničesar k zmanjšanju deficita k naši trgovinski bilanci in ni prispeval h kon- 
vertibilnosti dinarja, nasprotno, kriv je, da se je zaradi uvoza hrane za vso 
državo deficit povečal kar za več 100 milijonov dolarjev. 

Res je, da imajo občine veliko posluha za kmetove probleme, toda ker so 
proračunske potrebe večje — te pa se še večajo, saj prenašamo na republike 
in občine vse več pristojnosti ne pa tudi ustreznih sredstev — ima popuščanje 
pri občinskih davkih svojo mejo. V zadnjih nekaj letih so začele občinske 
skupščine priznavati kmetom najrazličnejše olajšave, sedaj pa bi z davkom od 
skupnega dohodka, če bi ga uvedli, prizadeli prav tistega kmeta, ki smo ga 
komaj opogumili, da je začel misliti na razširjeno reprodukcijo. Pri tem brez 
kreditov ni šlo. Dobil pa ga je lahko pod težkimi pogoji, tako da znašajo 
anuitete tudi 10 000 din in več, pri davku pa kmetovih pogodbenih obveznosti 
skoraj ne bi upoštevali oziroma v absolutnem znesku premalo. 

Vprašanje je, ah je bolje, da kmetijske pridelk^ še naprej uvažamo in 
porabljamo zanje devize, do katerih komaj še pridemo', ah da kmeta stimuli- 
ramo s tem, da mu ne obdavčimo tistega, kar ustvari z lastno delovno silo 
prek poprečnega hektarskega donosa. Cim več bomo imeli kmetov, ki bodo 
raje pridno obdelovali svojo kmetijo, kot bi hodili za zaslužkom v tujino, tem 
bolje bo za našo skupnost. Zato jih ne obdavčujmo prehudo, če hočemo, da 
bodo ostali na zemlji. Kmet pa bo plačal več prometnega davka, ker bo imel 
več dohodkov za pokrivanje svojih potreb, kar bo znašalo več, kot bi družba 
dobila od njega od davka od skupnega dohodka, s katerim ga bomo samo 
destimulirali. Posebej se moram zavzeti za male kmete, ki imajo komaj nekaj 
hektarov zemlje in ki so zaposleni kot delavci v kmetijskih kombinatih, kjer je 
njihov dohodek še vedno pod 1000 din mesečno. S takim dohodkom se njihova 
družina ne bi mogla preživljati, če ne bi imeli nekaj lastne zemlje. Takega 
kmeta delavca ne bi smeli enako obremenjevati z davkom kot nekmeta, ki si 
nakupi zemljo iz čiste špekulacije, kot to delajo nekateri meščani in vaški 
bogataši. Med slednje ne štejemo več le gostilničarjev in mesarjev kot pred 
vojno, temveč tudi razne prevoznike, prekupčevalce, tihotapce, šušmarje, pod- 
kupljive uradnike in druge, za katere ne vemo ali nočemo vedeti, od kod imajo 
toliko denarja, da lahko kupujejo med drugim tudi zemljo, ki je ne obdelujejo 
sami. 

Bodimo do delavca-kmeta vsaj toliko uvidevni, kot smo do upokojencev, 
ki jih bomo posebej obdavčevali šele, ko bodo imeli več kot 20 000 dinarjev 
čistega dohodka od honorarnega dela, pri čemer naj bi stopnja progresije zna- 
šala med 10 do 25 ®/o. Tisti upokojenec, ki zasluži od honorarnega dela kar 
50 000 din dohodka letno, res lahko plača 12 500 din davka. Tudi obrtnikom smio 
prisiljeni priznati večje olajšave, če hočemo, da se nam obrt razvije. Zakaj jih 
torej ne bi priznali kmetu, ki prideluje hrano, za katero tako ali tako porabimo 
preveč deviz, saj smo je lani uvozili kar za 400 000 000 dolarjev, če so doslej 
znani podatki točni. 
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Od zneska, ki ga obrtnik vloži v razširitev in modernizacijo svoje delavnice, 
mu republiškega davka po členu 81 tega zakona sploh ne bo treba plačati. 
Občinski davek pa bo plačeval po nižji stopnji in pri tem se mu bo priznalo 
tudi delo družinskih članov. Za kmete bi morala veljati vsaj podobna merila. 
Spregovoriti moram tudi o obdavčevanju dohodka zaposlenih žensk, posebno 
poročenih. Vračanje na takšno plačevanje, kakršno je bilo v stari Jugoslaviji, 
vsekakor ne bi bilo zaželeno, kajti če bi z obdavčitvijo družinskega dohodka 
prisilili ženo, da bi raje doma gospodinjila, kot pa da bi bila v službi, bi se 
občutno zmanjšal družbeni proizvod in s tem splošni standard vsega prebival- 
stva, saj je v Sloveniji med zaposlenimi več kot 40®/o žensk. Mogoče zato 
tudi Slovenija ne bi mogla prispevati po delavcu za skupne potrebe Jugoslavije 
dvakrat toliko, kot lahko prispevajo tiste tri republike, kjer je zaposlitev žensk 
minimalna. 

Ce bi od 4110/o zaposlenih žensk prenehalo delati tretjina, bi se še kako 
poznalo pri ustvarjanju družbenega proizvoda. S takim načinom obdavčevanja 
pa bi se kršilo tudi, načelo nagrajevanja po delu, s katerim je partija uspela 
med obema vojnama zrevolucionirati tudi ženske. Vse, kar je bilo napredno, je 
odločno zahtevalo, da mora dobiti za isto delo tudi ženska enako plačilo kot 
moški. Ce bi zaradi nepravičnega obdavčevanja v družini, kjer delata oba 
starša, odpovedala službo žena, bi izgubili zelo veliko sklad za kulturno dejav- 
nost, sklad za zdravstveno in pokojnisko zavarovanje, sklad za otroško varstvo 
in pri samoprispevkih. To bi bilo predvsem v škodo razširjenega zdravstvenega 
in poskusnega pokojninskega zavarovanja kmetov, s čimer bi samo še povečali 
razlike med delavcem in kmetom, med razvitimi in manj razvitimi. 

Na ta problem sem moral opozoriti, ker je velika zaposlitev žensk spe- 
cifičen slovenski pojav, kar nam med drugim omogoča, da lahko splošno 
porabo povečamo za 2®/o več kot druge republike. Po zaposlenosti žensk smo 
v Sloveniji ob Japonski in Nemški demokratični republiki med prvimi na 
svetovni lestvici. 

Žal imam možnost, da govorim samo o specifičnih problemih obdavčevanja, 
čeprav bi rad spregovoril tudi o splošnih. To bom moral preložiti na čas, ko 
bomo razpravljali o davkih za 1973. leto. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovarši poslanci! 
Ker je odbor za finance in proračun na svoji seji ugotovil, da s tem členom 
občine niso dolžne predpisovati davek od stanovanjskih kmečkih hiš, menim, 
da je ta amandma nepotreben in ga umikam. 

Ne umikam pa s tem amandmaja k 75. členu, ki se nanaša na davek na 
dopolnilno delo drugih. V tej zvezi bi še poleg tega, kar sem že povedal v 
utemeljitvi, vendarle še nekaj pojasnil. 

Mislim, da bi bilo potrebno na tem mestu grajati to, da stvari zelo počasi 
rešujemo. Ze leta 1968, ko smo razpravljali o perspektivi obrti, se je večina 
poslancev izjasnila za odpravo tega davka, ker so ugotovili, da je večina pod- 
ročij v Sloveniji takšnih, ki odbija ta davek pri zaposlovanju nove delovne sile. 

Tovariši, če kje, potem imamo prav gotovo na nerazvitih področjih interes, 
da tudi prek zasebne obrti dvigamo zaposlovanje. Mislim, da ne more biti 
manj socialistično zaposlovati delovno silo pri zasebnikih pod neko družbeno 
kontrolo kot pa to, da naš človek zunaj, kot pravimo po domače »špila hlapca«. 
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To je bila že nekako uradno proklamirana politika in ne zdi se v redu, da 
po treh in pol letih, odkar je skupščina zadolžila sekretariate, da te stvari 
proučijo tako z ekonomskega kot s političnega vidika, zadeva še ni razčiščena. 

Tudi tokrat — ker sem prepričan, da s tem ne rušim socializma — zago- 
varjam tezo, da bi bilo treba omogočati zaposlovanje delovne sile v zasebni 
obrti. Na podeželju imamo veliko primerov, kjer bi se lahko brez kapitala 
zaposlilo tudi več kot 10 ljudi. Ali je boljše, da gredo ti ljudje v Avstrijo ali 
Nemčijo, ali da ostanejo doma? Nisem za to, da skušamo iz teme obdržati 
nepopularne davščine, zlasti ker sem prepričan, da lahko tisti denar, ki je 
potreben za naše proračune, dobimo prek raznih drugih oblik, ki niso tako 
nepopularne. Menim, da bi bilo treba podpirati razvoj obrti oziroma podpirati 
težnjo, da bi bila manj razvita področja rezervoar za razne obrtniške usluge 
za naša sodišča. Glede na to sem mnenja, da bi bilo treba davek črtati, kar 
pa še ne pomeni, da sem za to, da bi skušali razbremeniti bogate obrtnike. 
Ne strinjam se tudi s tem, da bi uspešnejše oblike obrti, ki so gotovo donos- 
nejše, oproščali, revnejše pa obdavčevali. 

Ponovno prosim, da bi te probleme že letos rešili. Nisem pa seveda za to, 
da bi jih reševali v breme občinskih sredstev. Prepričan sem namreč — tako 
tudi dokazujejo strokovnjaki pri davčnih upravah — da je razliko vendarle 
možno izterjati prek drugih virov obdavčitve, ki so kakor rečeno, malo manj 
nepopularne. 

Ko razpravljam o tem zakonu, bi rad povedal še to, da ne vidim v njem 
kakšne posebne revolucionarnosti. Mislim, da glede tega nadaljujemo staro 
prakso, da ščitimo marsikaj, česar ne bi smeli ščititi. Zelo zelo pa se strinjam s 
tem, da omogočimo občinam, da za lastnike zemljišč uvedejo obdavčevanje po 
dejanskem dohodku. Vemo, da imamo precej ljudi iz vrst nekmetov, ki za hobi 
kupujejo vinograde, si jih lepo uredijo, tako da danes prodajajo vino brez 
davka. Prodajajo ga po 800 ali 900 dinarjev, družbeni sektor pa dobi zanj 
največ 400 do 500 dinarjev, ker je pač vezan na plačilo davka. Če že ne znamo 
rešiti tega z davkom na promet, potem bi bilo vsekakor dobro, da bi lahko 
to urejali vsaj prek davka na dohodek. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Tovariš Ekart, prosim! 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Rad bi se oglasil glede pripomb, ali je zakon revolucionaren ali ni. Nedvomno 
to, kar je danes predloženo na mize, ni nekaj revolucionarnega, je pa tisto, kar 
je bilo v časovnem obdobju, ki nam je bilo na razpolago, in glede na človeške 
sile, ki so bile na razpolago, možno narediti. 

Ugotovili smo, da je potrebno ostati na sedanjem sistemu, da je potrebno 
iz sistema odstraniti navlako, ki ni več družbenoekonomska in politično ustrez- 
na in smotrna, hkrati pa razviti pozitivne elemente dosedanjega sistema in 
uveljaviti nekatere ukrepe v skladu s stališči, ki smo jih nedavno sprejeli. 
V skupščini je tudi predlog za izdajo novega zakona, ki naj bi pomenil drugo 
fazo sprememb davčne zakonodaje naše republike. 

Do predloženih amandmajev pa je izvršni svet zavzel naslednja stališča: 
1. V celoti sprejema amlandmaje zakonodajno-pr avne komisije. 
2. Ne sprejema amandmaja tovariša poslanca Rada Pušenjaka, naj se opu- 

sti davek na delovno silo. 
Med razlogi za tako odločitev naj navedem zlasti tole: 
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1. Gre za specifično obliko obdavčitve dohodka, ki ni dosežen z osebnim 
delom zavezanca, temveč je rezultat dela drugih delavcev. 

2. Da je že na podlagi dosedanje ureditve — in enako je predvideno tudi 
v prihodnje — zavezanec lahko dosegel oziroma lahko doseže oprostitev plače- 
vanja davka na tujo delovno silo, če sklene z zaposlenimi delavci pogodbo o 
delitvi dohodka, doseženega v skupnem delu. To pomeni, da bo plačevanja 
davka na delovno silo oproščen tisti, ki se odloči za višje oblike organiziranja 
osebnega dela z delovnimi sredstvi v zasebni lastnini. 

3. Ze zakon sam neposredno predpisuje vrsto oprostitev plačevanja davka 
na tujo delovno silo, in sicer v tistih primerih, za katere se ocenjuje, da je v 
merilu republike to potrebno enotno urediti, občinske skupščine pa imajo vse 
možnosti za nadaljnje oprostitve in olajšave in diferenciranje teh obveznosti. 

In slednjič, sodimo, da je tako stališče, kakršno je bilo zavzeto do davka 
na delovno silo, utemeljeno tudi s tem, da so se v skupščini SR Slovenije že 
začele razprave o drugi fazi sprememb na področju davčnih obveznosti orga- 
nizacij združenega dela in občanov in da tečejo priprave na revizijo zakono- 
daje o osebnem delu. Mislim, da bo prav zakonodajno urejanje teh dveh pod- 
ročij prilika, da bo mogoče v novi luči osvetliti vlogo in vprašanja nadaljnjega 
obstoja funkcije davka na tujo delovno silo. 

Glede amandmaja odbora za finance in proračun k 202. členu, to je, da bi 
se člen spremenil v tem smislu, da bi bilo s prisilno izterjavo dovoljeno seči ne 
le na dohodke, terjatve in premoženja zavezanca, ampak tudi njegovih družin- 
skih članov oziroma njegovega zakonca, lahko povem, da izvršni svet tega 
amandmaja ne sprejema, ker sodi, da ni v skladu s temeljnim načelom predla- 
ganega zakona, po katerem je zavezanec za davek posameznik za dohodek, ki 
ga sam dosega, ali premoženju, ki ga ima. Take odločitve tudi po našem mne- 
nju ne opravičuje dejstvo, da je glede tega predvidena posebna rešitev za zave- 
zance davka od kmetijstva, kjer je glede na specifičnost skupnega gospodar- 
jenja ta pojem opredeljen drugače kot sicer. 

Omenil bi samo zakonsko določbo 232. člena zakonskega predloga, po ka- 
terem je možno izterjati davek tudi iz premoženja članov zavezančevega go- 
spodinjstva, ki so to premoženje dobili od zavezanca, če davka ni bilo mogoče 
izterjati iz zavezančevega premoženja. 

Izvršni svet sprejema amandmaje odbora za finance in proračun k 257. in 
267. členu predloga zakona o davkih občanov. Že v razpravi o predlogu zakona 
o stopnjah prispevkov za otroško varstvo smo razpravljali o tem, ali je rok 
29. februar za sprejem predpisov primeren ali ne. Sprejeta je bila odločitev, 
da se rok podaljša do 31. marca. Medtem smo pripravili pismeni predlog 
amandmaja, v kaierem predlagamo, da bi se v 259. členu tako v prvem od- 
stavku kot v tretjem odstavku datum 29. februarja 1972 nadomestil z datumom 
31. marca 1972. Pobuda izhaja iz zasedanja delegatov občin in smo mnenja, 
da je glede na čas, v katerem se zakon sprejema, potrebno občinam omogočiti 
tako po strokovni kot po politični plati kvalitetno pripravo občinskih odlokov 
in po drugi strani demokratično izpeljavo samega sprejemanja odlokov. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi? Tovariš Viktor Pislak. 

Viktor Pislak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zanima me 3. odstavek 160. člena. Prosil bi, da bi nekdo obrazložil, kako se bo 
ugotavljala blagovna proizvodnja. Tisti kmetje, ki so se vključili v intenzivno 
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kmetijstvo, imajo namreč vse evidentirano, tisti, ki so blizu mesta, pa lahko 
kmetu je jo in prodajajo mleko in druge izdelke kar na trgu. Mislim, da bo tu 
prišlo do raznih nesporazumov pri ugotavljanju. Glede na to me zanima, ali 
je odstavek potreben ali ne. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Ekart! 

Marjan Ekart: Ena izmed vsebinskih novosti tega zakona je prav 
to, da je možno za tiste zavezance, za katere tako odloči občinska skupščina 
oziroma ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določi občinska skupščina s svojim od- 
lokom, uvesti obdavčitev po dejanskem dohodku. Ustavni amandmaji določajo, 
da republika določa sistem, vire in vrsto davkov. Eno izmed izhodišč tega za- 
kona zato je, da se z republiškim zakonom določijo vsa vprašanja, ki so! po 
mojem mnenju sistemska. Mnenja smlo, da je vprašanje, kaj se šteje za celoten 
dohodek tako pri obrti, kjer imamo tako določbo že ves čas, kakor tudi pri 
dejanskem dohodku od kmetijstva, vprašanje, ki ga mora rešiti zakon. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Rudi Rebek ima besedo. 

Rudi Rebek: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! 
V podporo amadmaja odbora za finance k 202. členu bi hotel pojasniti, da po 
tem členu kmetje in obrtniki niso izenačeni. Čeprav v zadnjem času veliko 
govorimo o socialni diferenciaciji. Mislim, da bo potrebno izenačiti kmeta in 
obrtnika, posebno pa obrtnika. To je moj predlog. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo, prosim? Če ni nikogar, preidemo 
na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Rada Pušenjaka. Amand- 
ma k 112. členu je umaknil tako, da ostaneta samo amandma k 75. členu, točka 
12, in amandma k celotnemu poglavju XII. Glede na to, da sta povezana, lahko 
glasujemo o obeh hkrati. Odbor in izvršni svet sta proti. 

Kdor je za, naj glasuje. (11 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (19 po- 
slancev.) Se je kdo vzdržal? (20 poslancev.) Amandma ni sprejet. 

Sledi glasovanje o amandmajih odbora. Najprej glasujemo o amandmaju 
odbora k 202. členu, ki ga izvršni svet ne sprejema in zakonodajno-pravna 
komisija tudi ne. Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje. (25 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (17 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 16 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Sledi glasovanje o nespornih amandmajih odbora in sicer k 257. in 260. 

členu. To imate v poročilu. Kdor je za, naj glasuje. (58 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Amandmaja k 257. členu in 260. členu sta sprejeta. 
Sledi glasovanje o amandmajih zakon oda jno-pravne komisije. Se odbor 

strinja z njimi? (Da.) Odbor se strinja, predlagatelj tudi, torej so amandmaji 
nesporni. Predlagam, da glasujemo o vseh skupaj. Gre za amandmaje k 2., 4, 
5., 21., 30., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49, 58, 61, 62, 75, 76, 78, 89, 107, 
110, 129, 131, 155, 156, 157, 169, 180, 182, 186, 189, 190, 212, 226, 232, 
233, 257. in 261. členu. 

Kdor je za te amandmaje, naj glasuje. (56 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Amandmaji zakonodajno-pravne komisije so sprejeti. 
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Sledi glasovanje o amandmaju izvršnega sveta k 259. členu. Kdor je za, 
naj glasuje. (59 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Amandma k 259. členu je soglasno sprejet. 
S tem so amandmaji izčrpani, in glasujemo o predlogu zakona o davkih 

občanov v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (59 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je zakon o davkih občanov sprejet. 

Predlagam, da nadaljujemo s 5. točko dnevnega reda, to je pred- 
log zakona o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske 
investicije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Imamo pismeni poročili. 
Dobil sem tudi poročilo predsednika gospodarskega zbora, da je gospodarski 
zbor ta zakon sprejel skupaj z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 
naslovu zakona. 

Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Prehajamo na glasovanje. Glasujemo 
najprej o amandmaju zakonodajno-pravne komisije, ki predlaga, da se spre- 
meni naslov zakona. Ce ste za amandma, glasujte. (50 poslancev glasuje za.) 
Kdor je proti, naj glasuje. (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) Amandma 
je sprejet. 

Sledi glasovanje o zakonu v celoti. Kdor je za, naj glasuje. (55 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) Ugotavljam, 
da je zakon o načinu prevzema sredstev, pravic in obveznosti federacije za 
gospodarske investicije sprejet. 

6. točka dnevnega reda je predlog zakona o davku na dohodek 
bank v letu 1972. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Prvotno je imel zakon 
naslov: predlog zakona o davku na kreditne sklade bank. Izvršni svet je nato 
predložil nov predlog zakona o davku na dohodek bank v letu 1972 in s tem 
umaknil prvotni predlog. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V imenu odbora bi rad pojasnil, zakaj je prišlo do tega, da ste danes dobili 
nov zakon. 

Že iz poročila odbora, ki ste ga prejeli, ste videli, da je odbor predlagal 
nekatere amandmaje. Na podlagi teh amandmajev je izvršni svet kot predla- 
gatelj predlagal novo formulacijo besedila zakona. Novo je to, da se ne obdav- 
čujejo sredstva posebne obvezne rezerve bank, če se ne uporabljajo. V prvot- 
nem predlogu pa je namreč iz teksta izhajalo, kot da je celotni rezervni sklad 
bank obdavčen, kar doslej ni bil primefr. Odbor je ugotovil, da je imel pred- 
lagatelj, ko je delal finančno konstrukcijo, namen, da se sredstva iz tega 
sklada obdavčijo takrat, ko se uporabijo. Tako finančna konstrukcija tega 
zakona sploh ni prizadeta. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Ker ni nikogar, lahko preidemo 
na glasovanje. Tu izjemoma ni amandmajev, zato lahko takoj glasujemo. 

6* 
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Kdor je za predlog zakona, naj glasuje. (57 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zakon o davku 
na dohodek bank v letu 1972 sprejet. 

Ce se strinjate, bi preskočili nekaj točk in šli na 24. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraže- 
vanja v SR Sloveniji. 

Predlagatelja sta odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo in odbor 
prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje. Odbora predlagata, da 
se predlog obravnava v pristojnih zborih in da zbora ustanovita skupno komi- 
sijo, ki naj na podlagi razprave in predloženega gradiva pripravi osnutek 
predloga dokumenta. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo. 
Izvršnemu svetu je bil predlog v smislu 165. člena poslovnika poslan v mnenje. 

Preden preidemo na razpravo, predlagam, da ustanovimo skupno komisijo 
republiškega in enotnega zbora v smislu predloga obeh odborov. Predlog tega 
odloka imate pred seboj. Pričenjam razpravo o predlogu odloka. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče, lahko preidemo na glasovanje. 

Glasujemo o predlogu odloka. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je komisija ustanovljena. 

Sledi razprava o predlogu za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izo- 
braževanja. Želi kdo besedo? Tone Remc. 

Tone Remc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V ce- 
loti podpiram zamisel o izdelavi programskega dokumenta o dolgoročnem 
razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Predlog za izdajo dokumenta, ki je danes pred nami, vsebuje oris globalnih 
smotrov, sredstev in poti in opredeljuje temeljna načela, na katerih naj bi 
dokument slonel. V zvezi s temeljnimi načeli dokumenta, to je s poglavjem 
II, pa dovolite, da posebej opozorim na globalni sistem financiranja vzgojno- 
izobraževalnega dela. Pri nadaljnjem oblikovanju dokumenta bi bilo potrebno 
s posebno pozornostjo proučiti prav to globalno sistemsko vprašanje ali nazor- 
neje proučiti odnos med sedanjim in bodočim sistemom financiranja razširjene 
reprodukcije in sistemom financiranja vzgoje in izobraževanja kot notranjega 
aktivnega korektumega dela procesa družbene reprodukcije v celoti, proučiti 
izkušnje v razvoju izobraževalnih skupnosti v Sloveniji in drugih republikah s 
stališča financiranja, proučiti odnos in vlogo republiške izobraževalne skupnosti 
v odnosu do bodočih specializiranih samoupravnih interesnih skupnosti na tem 
področju in druga sistemska družbenoekonomska vprašanja takega tipa. 

Dokument, ki ga imamo danes pred seboj, bi moral prispevati predvsem 
k nadaljnjemu odpravljanju še obstoječih ozkih proračunskih razmerij in eko- 
nomistične logike na tem področju. In končno ne bi bilo potrebno posebej 
poudarjati, da morajo imeti univerza, visoko šolstvo in znanost posebno od- 
govornost, da ustvarjalno sodelujejo pri pripravi tega dokumenta. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se s potrebo, da se izda takšen dokument. Strinjam se tudi z vsemi 
stališči, ki so v njem navedena. Mislim pa, da bi bilo treba reči vsaj besedo o 
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oceni, ki se pojavlja na strani 2 zgoraj, o čemer sem razpravljal tudi v odboru. 
Ocena namreč večkrat nastaja v javnosti kot nekakšna glavna teza o šolstvu. 
V zadnjem času se namreč večkrat sliši, da je naglavni greh našega šolstva 
tradicija in da je edini izhod iz tega v modernizaciji. Zdi se mi, da bi bilo 
bolj selektivno stališče do tradicionalizma koristnejše. 

Ce govorimo o tradiciji v slovenskem šolstvu celo o tisti tradiciji pred 
letom 1941, moramo natančno opredeliti nekatere stvari. Prav gotovo sloni 
del tradicije na dejstvu, da je Slovenija del srednje Evrope. Del te tradicije 
je bil negativen, ker je v šoli zahteval veliko podrejenost. Učenec je bil vzga- 
jan, da bi bil samo poslušen izvrševalec v okviru danega sistema in podobno. 

Drugi del tradicije je dovolj pozitiven in ga je treba negovati, saj je imel 
tudi v našem povojnem razdobju precej pozitivne učinke tako v šolstvu kot v 
celi slovenski družbi, zlasti še v gospodarstvu. Njegova zasluga je, da se je v 
slovenskih šolah močno uveljavilo delovno načelo. Ker so bile šole zahtevne in 
temeljite, so veliko prispevale k temeljitosti in zahtevnosti delovne sile in sploh 
k delovni ambicioznosti na Slovenskem. To pa je pozitivni del tradicije, ki ga 
je treba razvijati in ga ni treba — na primer v prid kakšne anglosaksonske tra- 
dicije — kar mimogrede zavreči samo zato, da bi bili »moderni«. Nekaj slabosti 
v našem šolstvu, in to precejšnjih, je nastalo tudi v povojnem razdobju in 
dobro je, da se o njih danes, kot ta dokument sprejemamo, tudi pogovorimo, 
ker smo zadnja leta nanje pozabljali, čeprav so bile jasno ugotovljene tudi v 
skupščini. 

Ena takih slabosti je bilo na primer prizadevanje, da moramo v šolah 
napraviti neke vrste faktografsko', pozitivistično inverzijo, tako da se najprej 
naučiš, da ima to bitje štiri noge, grivo itd., šele nato pa prideš do pojma konj. 
Zgubljali smo se v preobširnem učenju podatkov, premalo pa bili pozorni na 
pojmovno mišljenje in njegovo uporabo. To se je pokazalo v sorazmerno slabem 
učinku višjih šol in srednjih šol. V šolah se je nabiralo preveč mehanično 
memorativnega gradiva, tako da smo uvedli celo dvostopenjsko inverzijo na 
visokih šolah, ki smo jo morali kasneje odpraviti. Prav tako je bila napačna 
teza, da mora šolstvo neposredno pripravljati za taka delovna mesta, ki v 
danem trenutku v gospodarstvu obstoje, ne glede na to, da so lahko zastarela, 
in ne glede na to, da jih takrat, ko bo učenec končal šolo., ne bo več. Ni bilo 
torej jasno, da je treba za gospodarstvo in za družbene potrebe vzgajati per- 
spektivno, elastično delovno silo, ker se sedaj tehnika in delovna mesta zelo 
hitro spreminjajo in lahko samo z elastičnim vzgajanjem pripravimo človeka 
do tega, da bo lahko dvakrat ali trikrat v življenju spremenil poklic, ker tudi 
pri najbolj racionalni ureditvi danes velja, da bo treba v prihodnje vsaj dva- 
krat do trikrat menjati poklic. 

Te stvari so bile že ugotovljene, med drugim tudi v sklepih komisije za 
visoko šolstvo, ki jih je sprejela skupščina in ki jih kasneje nismo več spre- 
minjali. Zato prosim, da se to upošteva pri končni iadelavi dokumenta. 

Predsednik Miran Goslar: Janko Česnik, prosim! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Strinjam se z ugotovitvijo v 
dokumentu, da je napredek v razvoju znanosti in v izobraževanju ter vzgoji 
kadrov temeljni pogoj duhovnega in materialnega napredka. Ugotovitev je 
zapisana in mislim, da niso potrebne posebne opredelitve. Ne znam pa si 
razlagati mesto tega dokumenta v primerjavi s programom dolgoročnega raz- 
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voja, ki ga bomo sprejemali na eni prihodnjih sej. Znano je, da se s tem do- 
kumentom, torej s programom dolgoročnega razvoja SR Slovenije, programirajo 
vse družbene dejavnosti do leta 1985. Zato bi želel od predlagateljev pojasnilo, 
kako si razlagajo mesto in vlogo tega dokumenta v razmerju do programa 
dolgoročnega razvoja, ker je znano, da bo del programa dolgoročnega razvoja 
obravnaval tudi vzgojo in izobraževanje in da so skupščinski odbori imeli precej 
pripomb, ko so obravnavali osnutek tega programa. Mislim, da bi morali po- 
udariti programiranje napredka oziroma razvoja vzgoje in izobraževanja in 
da je treba težiti k uresničevanju boljših pedagoških in vzgojnih metod na 
tem področju. Iz tega izhaja, da je naloga komisije v sestavi realnega doku- 
menta, ki ne bi smel doživeti usode tistih dokumentov, ki jih sprejemamo, pa 
jih ne izvajamo. 

Predsednik Mir an Goslar: Dalje, prosim! Kdo v imenu predlagatelja 
bo pojasnil to vprašanje? Tovarišice Ulrihove ni, ker je bolna. Morda kdo 
drug? Tovariš Rus, prosim! 

Dr. V o j a n Rus: Skušal bom odgovoriti, vendar s svojim odgovorom 
niti najmanj ne obvezujem našega odbora. Mislim, da se oba dokumenta do- 
polnjujeta in lahko predstavljata celoto, če upoštevamo, da v dokumentu o 
dolgoročnem razvoju vseh vprašanj ne bo mogoče podrobno obdelati. Kot 
vidite, gre za dosti podrobnejšo obdelavo naše bodoče vzgoje, za podrobnejšo 
analizo stanja in za to, da poskuša dokument tisto materijo, ki je tudi v doku- 
mentih zveze komunistov veliko bolj široko, načelno in udejno zastavljena, 
nekako konkretizirati. Zato mislim, da je prav, da naši prosvetni in politični 
delavci vprašanja, ki jih je postavila Zveza komunistov in o katerih tečejo 
široke razprave, pretresejo in da skupščina do tega zavzema svoje stališče. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Jaz sicer nisem med predlagatelji dokumenta, 
se pa za stvar zanimam in jo spremljam. Zato lahko povem, da je ravno 
komisija, ki je proučevala dolgoročni koncept razvoja Slovenije, ugotovila, da 
bi bilo prav, če bi glede na mesto in vlogo, ki jo področje vzgoje in izobra- 
ževanja zavzema v nadaljnjem razvoju naše družbe, to v posebnem dokumentu 
obdelali, ker se program dolgoročnega razvoja ne loteva vprašanj sistema, ki 
naj ga postavimo na področju vzgoje in izobraževanja, ampak izhaja iz splošnih 
postavk o tem, kakšno vlogo naj ima področje vzgoje in izobraževanja v druž- 
benem razvoju. Iz leta v leto več vlagamo v področje vzgoje in izobraževanja 
in tudi vemo, da to vlaganje ne sme pomeniti reproduciranja obstoječega 
sistema, ampak moramo postaviti nov sistem, ki bo sodobnejši tudi s strokov- 
nega vidika. Vedeti moramo, kakšno vlogo naj ima osemletka, kakšno naj bo 
srednje šolstvo, kakšno visoko šolstvo, kakšne so njihove medsebojne zveze, 
kako naj bo vse to vključeno v celotni sistem permanentnega izobraževanja 
itn. Odprta je široka fronta idejnih in strokovnih problemov, ki jih moramo 
obvladati in nanje odgovoriti. Vsi tovariši, ki delajo na tem področju, pa tudi 
tisti, ki so pripravljali načrt o dolgoročnem razvoju, so prišli do sklepa, da 
nam je tak dokument potreben in da ne pomeni dupliranja dela na srednje- 
ročnem planu ali dupliranja dela na dolgoročnem razvoju, ampak je prispevek 
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k strokovni, sistemski in idejni realizaciji izhodišč, ki jih bosta določila do- 
kumenta. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram predlog za izdajo dokumenta in prav tako kot tovariš podpredsednik 
menim, da je dokument v bistvu idejnopolitični koncept o razvoju vzgoje in 
izobraževanja pri nas in da bo torej služil tudi kot podlaga za izdelavo dolgo- 
ročnega programa. Zaradi tega prosim, če bi lahko zdaj, ko sprejemamo predlog 
za izdajo tega dokumenta, vsaj okvirno določili roke, do kdaj naj bo dokument 
izgotovljen. 

Predsednik Miran Goslar: Predstavljam si, da bo osnova za izdelavo 
tega dokumenta, ki bo podrobneje obdelal program razvoja vzgoje in izobraže- 
vanja dolgoročni koncept, ki ga bomo sprejeli prej kot dokument. Mislim, da je 
tako boljše, ker bodo v dokumentu o dolgoročnem konceptu splošnejša določila. 

Avgust Majerič: Glede na sestav komisije sem mnenja, da ne gre 
za profesionalno komisijo, ki se bo s tem ukvarjala profesionalno. Drugače 
je s konceptom dolgoročnega razvoja, ki je delo strokovnih služb, skratka 
strokovnjakov, ki imajo na voljo statistiko in druge parametre, s pomočjo 
katerih lahko delajo. Zato se mi zdi, da je komisija degradirana, če bo morala 
dokument o vzgoji in izobraževanju izdelovati na temelju dolgoročnega kon- 
cepta, saj gre v dokumentu za pomembna idejna in druga vprašanja s področja 
vzgoje in izobraževanja, o katerih ne morejo odločati strokovnjaki, temveč gre 
za pomembne politične odločitve. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Majerič, mislim, da ni res, da je 
dolgoročni koncept razvoja Slovenije samo stvar strokovnih služb. Tudi tam 
imamo skupščinsko komisijo-, ki je pripravila predlog resolucije o dolgoročnem 
načrtu, ki je že v hiši, in ga bomo obravnavali na eni prihodnjih sej. Resolucija 
je zrela za razpravo, saj je rezultat najširših strokovnih, političnih in drugih 
razprav širom po Sloveniji. Popolnoma samoumevno se mi zdi, da sta v dolgo- 
ročnem načrtu vzgoja in izobraževanje samo majhen del dokumenta, ki obrav- 
nava razvoj celotnega družbenega življenja v Sloveniji, in popolnoma razum- 
ljivo je, da na podlagi tega dokumenta gremo tudi naprej v nadaljnjo podrob- 
nejšo obdelavo posameznih področij družbenega življenja. Torej ne gre za 
nikakršno podrejenost ali nadrejenost, ampak za logičen tok stvari. Prav 
gotovo pa izdelava tega dokumenta ni razlog za to, da bi odložili razpravo o 
dolgoročnem konceptu. 

Besedo ima dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik. Mislim, da ni bojazni, da 
bi si dokumenta nasprotovala, ker so načela, iz katerih dokument izhaja, načela, 
ki jih vsebuje tudi program dolgoročnega razvoja in ki jih bo vseboval srednje- 
ročni načrt, ker so to pač tista splošna izhodišča, do katerih se je naša družba 
že dokopala kot do splošnih spoznanj, jih zapisala v dokumentu Socialistične 
zveze, Zveze komunistov, v program dolgoročnega razvoja itd. Splošna iz- 
hodišča pa nam ne zadostujejo, da bi na področju vzgoje in izobraževanja 
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lahko postavili precizen sistem. Poudariti moram, da ni bojazni, da bi se v 
splošnih izhodiščih razhajali, kakor tudi ni bojazni, da bi prišlo do protislovja 
ah do razlik med to komisijo in komisijo, ki pripravlja dolgoročni načrt. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji se sprejme. 

2. Dokument pripravi skupna komisija republiškega zbora in enotnega 
zbora delovnih skupnosti za izdelavo dokumenta o razvoju vzgoje in izobra- 
ževanja. 

3. Pri pripravi dokumenta naj komisija upošteva načela, ki jih vsebuje 
predlog za izdajo dokumenta, razpravo v zborih, odborih in komisijah skupščine 
SR Slovenije, SZDL, skupščinah občin in glavni razpravi. 

4. Komisija naj predloži osnutek dokumenta do konca junija 1972. 
Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu predloga za izdajo dokumenta o raz- 

voju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji sprejet. 

Na vrsti je 25. točka dnevnega reda. Zvezni izvršni svet je v 
smislu 35. amandmaja k zvezni ustavi zaprosil republiške in obe pokrajinski 
skupščini za soglasje k predlogu za ratifikacijo konvencije med SFR Jugo- 
slavijo in Kraljevino Belgijo o izdaji izpiskov iz matičnih knjig in oprostitvi 
legalizacije, ki je bila podpisana 24. 9. 1971 v Beogradu. 

Predlog za potrditev konvencije je obravnaval odbor za družbenopolitični 
sistem in notranjo politiko in predložil predlog odloka o soglasju k predlogu za 
ratifikacijo. Zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo. Izvršni 
svet je dal pismeno mnenje, iz katerega je razvidno, da se strinja. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu? (Ne javi se nihče.) Nihče ne želi. 
Glasujemo o predlogu odloka o soglasju, ki ga imate v materialu! Kdor je 

za, naj glasuje. (49 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju za ratifikacijo konvencije 
med SFR Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo sprejet. 

Predlagam četrt ure odmora, nato pa bomo prešli na poslanska vprašanja. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.05 in se je nadaljevala ob 14.35.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo. 

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

Na vprašanje Toneta Remca odgovarja Marjan Dolenc. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslansko vprašanje Toneta Remca ima dva dela. Prvi del se glasi: »Kako 
izvršni svet ocenjuje politične pojave v procesu uresničevanja sprejetih zveznih 
ustavnih amandmajev? Kje so osnovni odpori in nasprotne tendence? Katera 
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gospodarsko-sistemska vprašanja so v kontekstu sprejetih ustavnih amand- 
majev po oceni izvršnega sveta in organov Socialistične republike Slovenije 
prioritetnega značaja za federacijo in našo republiko?« 

Odgovor: Izvršni svet meni, da so tako zvezna kot republiška ustavna do- 
polnila dobila v naši republiki zelo široko politično podporo. Odpori, ki se tu 
in tam pojavljajo, ne predstavljajo pomembnega političnega nasprotovanja. 
Analizo idejnih in političnih vidikov, razpoloženja in usmeritev delovnih ljudi 
ob sprejemu ustavnih dopolnil je že dala Zveza komunistov — zlasti v referatu 
Andreja Marinca na zadnji seji CK ZKS — in jih danes ne bi ponavljal. 

Osnovni problemi, s katerimi se izvršni svet srečuje pri realizaciji ustavnih 
dopolnil, niso načelni, marveč praktični. Ustavna dopolnila razen XXI. in XXII. 
amandmaja — ne morejo neposredno učinkovati, ampak je potrebna njihova 
premišljena in učinkovita realizacija v delovanju vseh samoupravnih subjektov 
v naši družbi, v delovanju družbenopolitičnih organizacij, v zakonodaji, v eko- 
nomski politiki itd. 

Izvršni svet se v okviru svojih pristojnosti ukvarja s temi vprašanji, saj 
jih sprejema za svoje primarne naloge. V tem smislu vidimo zlasti naslednje 
prioritetne naloge: sistem in politika cen, zunanjetrgovinski in devizni sistem 
v obliki izvedbenih predpisov in programov, temelji davčnega sistema in davčna 
politkia, usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov ter še nekatera druga 
pomembna vprašanja sistema in politike. 

Drugi del vprašanja se glasi: »Kako izvršni svet ocenjuje dosedanje iz- 
kušnje pri delu medrepubliških komitejev?« 

Odgovor: Medrepubliški komiteji, ki so jih skupno osnovali zvezni, repu- 
bliški in pokrajinski izvršni sveti na podlagi XXXIII. zveznega ustavnega do- 
polnila, delujejo šele nekaj mesecev. Zato lahko posredujemo le prve ocene 
njihovega dela; za širše ugotovitve je po našem mnenju še prezgodaj. 

Izvršni svet meni, da sta ustanovitev in delo medrepubliških komitejev 
nov kvalitativen dosežek v delovanju organov federacije, kar je pomemben 
premik v realizaciji vsebine ustavnih sprememb. Ze prve izkunje kažejo, da je 
v medrepubliških komitejih na nov ustreznejši način omogočeno enakopravno 
sodelovanje socialističnih republik in avtonomnih pokrajin pri konstituiranju 
ekonomskega sistema in politike v federaciji. 

Ze v prvih mesecih so bili v medrepubliških komitejih doseženi pomembni 
rezultati, dogovori in sporazumi, ki so vam znani. Tako se je pokazalo, da 
medrepubliški komiteji predstavljajo ustrezno in učinkovito metodo dela, v 
kateri prihaja do soočenja različnih, vendar realnih interesov in do njihovega 
usklajevanja in integriranja. Tudi nekatera nasprotja, ki so se pokazala, imajo 
svoj temelj v realnih razlikah. Vendar lahko rečemo, da do sedaj ni prišlo do 
dramatičnih ali nepremostljivih zapletov. 

Nasprotno, pokazalo se je, da se da na podlagi jasno izraženih interesov 
iti z dobro voljo na dogovore in z vzajemnimi popuščanji in prilagajanji doseči 
rešitve, ki so boljše in bolj smiselne od dosedanjih. 

Zato je v interesu vseh in tudi naše republike, da se delo medrepubliških 
komitejev nadaljuje in da z njihovo pomočjo skušamo razvozlati še preostala 
vprašanja ekonomskega sistema in politike. 

Začetne izkušnje so tudi pokazale, da je treba ustvariti preprosto, a učinko- 
vito proceduro medrepubliškega dogovarjanja in sporazumevanja, natančneje 
določiti delovno področje posameznih medrepubliških komitejev in doseči 
ažurnost tako v dokumentirani pripravi gradiv, v alternativah, o katerih se 
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morajo najprej izjasniti pristojni republiški organi, kot tudi v medrepubliškem 
dogovarjanju glede končnih rešitev. 

Skratka, probleme postopka pristojnosti in ažurnosti v delu republiških 
organov bi se dalo — po našem mnenju v prihodnje bolje reševati. Tako bi se 
odpravile začetne, nujne in tudi razumljive pomanjkljivosti, in omogočeno bi 
bilo, da se bodo medrepubliški komiteji s svojo sposobnostjo omejili na učinko- 
vite in pravočasne vsebinske rešitve. To bo potrebno tudi zaradi tega, ker se 
občasno pojavljajo poskusi, da bi pod plaščem težnje po učinkovitosti sprejemali 
odločitve mimo komitejev, čeprav sodijo v njihovo pristojnost. To ni upravičeno 
tako glede na jasne opredelitve v ustavnih amandmajih kot tudi na že do- 
sežen rezultat v dosedanjem, čeprav kratkem delovanju komitejev. 

Predsednik Miran Gosi ar: Nia vprašanje dr. Vojarna Rusa odgovarja 
Marko Kosin, načelnik urada izvršnega sveta za zunanje zadeve. 

Marko Kosin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec dr. Vojan Rus je postavil izvršnemu svetu vprašanje v zvezi s polo- 
žajem slovenske manjšine na Koroškem. Vprašanje vsebuje pet podvprašanj: 

1. Kaj je izvršni svet ukrenil oziroma predlagal zveznim organom, ker v 
uradnih aktih o ljudskem štetju na avstrijskem Koroškem ni omenjen slovenski 
jezik, kar je v nasprotju s 3. točko 7. člena avstrijske državne pogodbe? 

2. Kakšne posledice za slovensko manjšino na Koroškem so nastale zaradi 
upravne in šolske reorganizacije in kakšno pot je mogoče izbrati, da bodo te 
organizacije ohranile in okrepile pravice in možnosti slovenske manjšine, 
kakršne predvideva avstrijska državna pogodba? 

3. Kaj so izvršni svet ah drugi organi SR Slovenije ukrenili ob skrunitvah 
partizanskih nagrobnikov v Sentrupertu, Grobinju, Žalcu in Rebrci, saj avstrij- 
ski zvezni zakon izrecno omenja obveznost dežele, da skrbi za grobove pripad- 
nikov zavezniških sil? 

4. Kaj so pristojni organi SR Slovenije storili, da se na podlagi 5. točke 
7. člena avstrijske državne pogodbe prepreči delovanje »Heimatdiensta« kot 
izrazite raznarodovalne organizacije in da se na temelju 4. točke iste pogodbe 
uvede v predšolske organizacije in v otroške vrtce na mešanem območju upo- 
raba slovenskega jezika? 

5. Ah bodo organi izvršnega sveta oziroma skupščine lahko poskrbeli za 
podrobnejšo primerjavo med uradnimi akti in drugimi ukrepi italijanskih 
oblasti za varstvo manjšine v Italiji in ukrepi, ki so jih doslej sprejeli v 
Avstriji glede slovenske manjšine? 

Odgovor: Nezadovoljiv položaj slovenske narodnostne manjšine na Koro- 
škem je bil v minulem letu večkrat predmet razprav v tem domu. Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije zelo pozorno spremlja problematiko slovenske manjšine 
na avstrijskem Koroškem ter reagira na vse konkretne pojave in postopke 
avstrijske strani, ki niso v skladu z interesi naše manjšine. 

O položaju slovenske manjšine in o doslednejšem uresničevanju 7. člena 
državne pogodbe se zadnje leto vodi obsežen dialog med našo in avstrijsko 
vlado ob aktivnem sodelovanju naše republike. 

V zvezi s konkretnim vprašanjem tovariša poslanca dr. Vojana Rusa bi 
v imenu izvršnega sveta želel posredovati naslednja pojasnila. 

1. Kot na vseh dosedanjih ljudskih štetjih v Avstriji (leta 1951 in 1961) so 
tudi pri splošnem ljudskem popisu prebivalstva 11. maja 1971 avstrijske oblasti 
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na Koroškem priznale uradne popisnice samo v nemškem jeziku. Uradni popis 
leta 1971 ni ugotavljal narodnostne pripadnosti, marveč samo »občevalni jezik«, 
pri čemer je bil v vprašalniku med mogočimi odgovori izrecno naveden samo 
nemški jezik, slovenski oziroma hrvaški pa ne. V obrazcu je bil prostor samo 
za navedbo kakšnega drugega jezika, kar je sugestivno vplivalo na odgovore. 
Seveda rezultati tako izvedenega popisa ne morejo dati objektivne slike o 
občevalnem jeziku, zlasti pa se na njihovi podlagi ne morejo delati nikakršni 
relevantni zaključki o številu slovenske narodnostne manjšine. To sta izrecno 
poudarili osrednji organizaciji slovenske manjšine na Koroškem v pismih 
zveznemu kanclerju in ministru za notranje zadeve republike Avstrije. 

Izvršni svet je zaradi tega in tudi zaradi splošnega poteka priprav za 
popis, ki so se odvijale mimo oziroma celo proti izrecni volji slovenske manj- 
šine ter v zanjo neugodnem ozračju, 15. aprila 1971 izrazil svojo zaskrbljenost 
zveznemu sekretariatu za zunanje zadeve, ki je prek našega veleposlanika na 
Dunaju, generalnega konzula v Celovcu in avstrijske ambasade v Beogradu 
opozoril avstrijsko vlado na neskladnost tako izvedenega popisa z določili držav- 
ne pogodbe. 

2. Na Koroškem je v pripravi upravna reforma občin, ki naj bi bile teri- 
torialno večje in imele večje število prebivalcev, bile bi tudi ekonomsko moč- 
nejše, da bi samostojneje usmerjale svoj razvoj. 

V zvezi s tem v Avstriji pripravljajo tudi reformo ljudskih šol, ki bi bile 
zasnovane na načelu tako imenovane 4-razredne organizirane šole, ki naj bi 
imela najmanj 110 učencev ter naj bi otrokom zagotovila kvalitetnejši pouk 
in s tem večje možnosti za enakopravnejše uveljavljanje v življenju. Za zdaj 
je še težko oceniti vse posledice, ki bi s temi reformami nastale za slovensko 
manjšino, ker še ni izdelan dokončen predlog reform/Vendar se tokrat ne bi 
smele ponoviti- bridke izkušnje iz preteklosti, ko so se na Koroškem upravne 
in šolske reforme zlorabljale za hitrejše raznarodovanje slovenskega življa. 

Studijski osnutek predloga za upravno razdelitev občin na Koroškem pred- 
videva zmanjšanje števila občin od 204 na 135. Z združevanjem občin bi se 
gotovo zmanjšal neposreden vpliv občanov — zlasti slovenskega življa, ki je 
v manjšini — na sestav in politiko občinskih svetov in uprave, na dvojezično 
poslovanje občinskih organov itd. Za manjšino bi bilo zlasti nevarno, če bi 
prišlo do združevanja območij občin s povsem nemškim prebivalstvom z ob- 
močij občin z narodnostno mtešanim prebivalstvom.. Kar zadeva učinke šolske 
reforme, predvideva prvi osnutek odpravo skoraj polovice dvojezičnih šol, ki 
jih sedaj obiskuje več kot tretijna otrok, ki so prijavljeni k pouku slovenščine. 
Z odpravo majhnih šol bo moral velik del slovenskih otrok, ki se danes šolajo 
v svojem kraju in v domačem okolju, zapustiti to, za učenje slovenščine ugodno 
okolje, in oditi v večje šole, kjer bodo najbrž slabše možnosti za pouk slo- 
venskega jezika. 

Zato bi morali biti tako upravna kot šolska reforma na avstrijskem Koro- 
škem zasnovani tako, da bi v celoti upoštevali interese slovenske manjšine in ji 
zagotovili resnično enakopravnost, socialno izenačenost in možnosti za vsestran- 
ski narodnostni razvoj v skladu z duhom in s konkretnimi določili 7. člena 
državne pogodbe. Na vse to sta organizaciji slovenske manjšine že opozorili 
koroško deželno vlado. Žal ugotavljamo, da slovenska manjšina tudi tokrat 
ni bila povabljena k sodelovanju za pripravo osnutkov teh reform in da so bili 
njeni interesi v dosedanjih projektih premalo upoštevani. 
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Zvezni sekretariat za zunanje zadeve je zato opozoril avstrijsko vlado, naš 
generalni konzul v Celovcu pa koroške deželne oblasti, da predvidene reforme 
nikakor ne bi smele poslabšati položaja slovenske narodnostne manjšine in 
oteževati uveljavljanje manjšinskih pravic. Izvršni svet bo pozorno spremljal 
potek razprave o upravnopolitični in šolski reformi na avstrijskem Koroškem 
in po potrebi opozarjal zvezni sekretariat za zunanje zadeve na negativne 
učinke ter reforme za slovensko manjšino, tako da bi le-ta pravočasno ukrepal 
pri avstrijski vladi. 

3. Vsa slovenska javnost je upravičeno ogorčena spričo pogostih skrunitev 
grobov naših partizanov in poljskih protifašističnih borcev na avstrijskem Ko- 
roškem. V zvezi s tem je naš veleposlanik na Dunaju večkrat odločno prote- 
stiral pri avstrijskem ministru za zunanje zadeve in generalnemu sekretarju 
ministrstva za zunanje zadeve. Opozoril je na obveznost Avstrije, da skrbi za 
grobove pripadnikov zavezniških sil in zahteval, da se storilci kaznujejo. Avstrij- 
ska stran nam je zaradi skrunitev izrazila obžalovanje in se opravičila. Tudi 
koroški deželni glavar je nedavno v deželnem zboru ostro obsodil takšna de- 
janja, vendar žal doslej storilci niso bili izsledeni in kaznovani, kar nas upra- 
vičeno vznemirja. 

4. »Heimatdienst« z organizirano kampanjo proti slovenski manjšini, sum- 
ničenjem o njeni lojalnosti do avstrijske republike, zahtevami za ugotavljanje 
manjšine, z nasprotovanjem ukrepov za zaščito manjšine in s prizadevanji, 
da pospeši proces germanizacije na Koroškem, neti nestrpnost med dvema naro- 
doma na Koroškem in ustvarja ozračje netolerantnosti do slovenske manjšine. 
Zato po našem mnenju delovanje takšnih in podobnih organizacij ni v skladu 
z obveznostmi, ki jih je Avstrija sprejela z državno pogodbo. 

Jugoslavija je večkrat uradno zahtevala, da Avstrija prepreči dejavnost 
te in podobnih organizacij zoper manjšino, ker je taka aktivnost v nasprotju 
z izrednimi določili 5. točke 7. člena državne pogodbe. Avstrijske oblasti se 
sicer distancirajo od takšne dejavnosti, vendar trdijo, da nimajo zakonskih osnov 
za prepoved teh organizacij. Takšno stališče je za nas nesprejemljivo. Zato 
bo izvršni svet še naprej vztrajal pri prepovedi delovanja organizacij, ki netijo 
narodnostno nestrpnost oziroma sovražno delujejo do slovenske manjšine na 
Koroškem. 

Kar zadeva drugi del vprašanja o otroških vrtcih, so slovenske organizacije 
na Koroškem nedavno postavile zahtevo avstrijski vladi, da se uvede uporaba 
slovenščine tudi v otroške vrtce in druge predšolske ustanove. Podpiramo to 
zahtevo, ker menimo, da sodi v izpolnjevanje obveznosti 7. člena državne 
pogodbe in ker je povsem normalno, da se slovenskim otrokom že v predšolski 
dobi omogoči uporaba slovenščine. 

5. Glede zavarovanja manjšinskih pravic slovenske manjšine na Koroškem 
in avstrijske na južnem Tirolskem načelno ne bi smielo biti razlik. Vse narod- 
nostne manjšine je treba zavarovati s posebnimi varstvenimi ukrepi in jim 
zagotoviti možnosti za vsestranski narodnostni razvoj. Zaščitni ukrepi v prid 
avtohtone narodnostne manjšine se tudi ne morejo pogojevati z njenim številom. 

V resnici pa je položaj manjšine v eni in drugi državi zelo različen. Med- 
tem ko je položaj slovenske narodnostne manjšine na Koroškem kljub raz- 
meroma izčrpnim določilom 7. člena državne pogodbe ni zadovoljivo urejen 
niti zakonsko niti faktično — saj varstvo manjšine v Avstriji urejata samo 
zakon o šolstvu in sodstvu in še to le za omejeno območje in pod pogojem 
ugotavljanja manjšine — pa ureja varstvo avstrijske manjšine na južnem 
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Tirolskem statut avtonomne dežele Zgornje Poadižje, ki ima značaj ustavnega 
zakona. Avstrijski manjšini zagotavlja udeležbo v predstavniških in izvršnih 
organih, popolno dvojezičnost, posebno nemško šolstvo itd. 

Glede na to, da se poslanska vprašanja nanašajo na naše odnose s sosednjo 
republiko Avstrijo, mi dovolite, da izkoristim to priliko in izrazim zadovoljstvo 
nad tem, da sta se med nedavnim srečanjem v Zagrebu avstrijski zunanji 
minister in naš državni sekretar za zunanje zadeve izčrpno in odkrito pogovorila 
o odprtih vprašanjih, ki zadevajo obe državi in še posebej o položaju slovenske 
in hrvaške narodnostne skupnosti v Avstriji. 

Prepričani smo, da so dobri sosedski in prijateljski odnosi med Jugoslavijo 
in Avstrijo potrebni in koristni, toda prav tako moramo skrbeti, da bodo ti 
odnosi temeljili na zdravi podlagi, na vzajemnem razumevanju in spoštovanju, 
na korektnem izpolnjevanju prevzetih obveznosti. Vsekakor pozdravljamo iz- 
javo avstrijskega zunanjega ministra, naj bi slovenska narodnostna skupnost na 
Koroškem postala most sodelovanja med državama. Želim pa ugotoviti, da 
slovenska narodnostna skupnost v Avstriji •—■ po našem mnenju •— že tudi 
sedaj prispeva k pozitivnemu razvoju odnosov med obema deželama. Z vse- 
stranskim izpolnjevanjem določil 7. člena državne pogodbe bi se možnosti še 
povečale, kar bi hkrati ugodno vplivalo tudi na razvoj odnosov med obema 
državama. 

Srečanje v Zagrebu je ponovno potrdilo vzajemni vitalni interes obeh 
držav, da vodita politiko dobrega sosedstva in prijateljstva. Dalo je tudi dovolj 
pobud za dejanja, ki naj temu srečanju sledijo in s katerimi lahko razrešimo 
trenutno stanje in gremo naprej. Naša republika je k temu vedno pripravljena 
aktivno prispevati svoj pozitivni delež. 

Predsednik Miran Goslar: Na poslansko vprašanje Toneta Remca 
odgovarja Roman Oberlintner, namestnik sekretarja za prosveto in kulturo. 

Roman Oberlintner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš poslanec Tone Remc je na zadnjem zasedanju tega zbora postavil 
tri vprašanja v zvezi z realizacijo sklepov 21. seje predsedstva Zveze komu- 
nistov Jugoslavije. Ker ste vprašanja dobili v gradivu za današnjo sejo, lahko 
takoj preidem na odgovor. 

V zvezi z vprašanjem, ali republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
in zavod za šolstvo pripravljata glede idejnosti pouka in glede na koncepte 
nekaterih, ki zagovarjajo politično in nazorsko nevtralno šolo, kakšne konkretne 
predloge, odgovarjamo: 

Vzgojni smotri, ki jih je postavila naša socialistična samoupravna družba 
kot nalogo vsem vzgojno izobraževalnim organizacijam, nedvomno obvezujejo 
vse vzgojitelje in učitelje, da jih uresničujejo. Ti smotri so jasno formulirani 
ne le v dokumentih Zveze komunistov in Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
temveč tudi v zvezni resoluciji o nadaljnjem razvoju vzgoje in izobraževanja 
ter v slovenskih zakonih o posameznih vrsta vzgojnoizobraževalnih zavodov. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo in zavod za šolstvo SR Slo- 
venije sta si že doslej prizadevala za izpopolnjevanje teh nalog in jih pojmujeta 
kot svojo trajno dolžnost in kot pomembno dejavnost. 

Zavod za šolstvo SR Slovenije pripravlja revizijo predmetnika in učnega 
načrta za osnovno šolo. Ne le zaradi razbremenitve predmetnika in posodob- 
ljanja učne snovi, marveč tudi zaradi večje intenzifikacije socialistične vzgoje. 
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Program, zavoda obsega tudi naloge, ki so usmerjene v take spremembe pred- 
metnikov in učnih načrtov za gimnazije in druge srednje šole, ki bodo bolj 
usmerjali vzgojnoizobraževalni proces v teh šolah v skladu s stališči 19. seje 
centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije o idejnopolitičnih vprašanjih 
vzgoje in izobraževanja. 

Razen tega je zavod za šolstvo SR Slovenije programiral posvete in se- 
minarje z ravnatelji vseh šol in pedagoškimi svetovalci, tako da le-ti vključujejo 
tudi vprašanja idejnosti pouka in razvijanja socialističnih samoupravnih od- 
nosov. 

Tudi programi obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev vsebujejo 
teme s področja idejnosti pouka in temeljnih vprašanj socialistične vzgoje. 

Naš sekretariat bo razen tega v sodelovanju z zavodom za šolstvo SR 
Slovenije in ustreznimi strokovnjaki pregledal učbenike s področja družbenih 
ved, da bi preveril, kako izpolnjujejo zahtevo po znanstvenosti in idejnosti 
pouka. 

V zvezi z vprašanjem o družboslovnem marksističnem izobraževanju na 
fakultetah in drugih visokošolskih zavodih, odgovarjamo': 

Res je, da so fakultete v preteklem desetletju posvečale premalo skrbi 
družboslovnemu izobraževanju študentov. Tako je v zadnjih letih na ne- 
družboslovnih fakultetah ustrezni predmet sploh izginil iz seznama predavanj. 
V takšnem položaju je univerza zaupala fakulteti za sociologijo, politične vede 
in. novinarstvo nalogo, da pripravi temeljni program družboslovnega izobra- 
ževanja študentov, predvsem na nedružboslovnih fakultetah. To je bilo tudi 
uresničeno s predmetom »osnove družboslovja«, ki se je v šolskem letu 1971/72 
uvedel, čeprav še ne v polnem obsegu. Izdan je tudi učbenik tega predmeta. 

Tej fakulteti je bila zaupana tudi organizacija predavanj in razpis natečaja 
za dva učitelja in dva asistenta, vendar je bil uspeh polovičen, kar je onemo- 
gočilo, da bi se že v tem šolskem letu uvedel predmet na vseh nedružboslovnih 
fakultetah. 

Za visokošolske zavode zunaj univerze je moč ugotoviti, da je v njihovih 
učnih načrtih en ali več predmetov družboslovnega značaja. Kot osnovni pred- 
met se javlja na teh šolah predmet »družbenopolitična ureditev SFRJ«, nato 
sociologija, politična ekonomija, ekonomika SFRJ in podobno, na pedagoških 
akademijah pa dodatno v sklopu skupnih predmetov še filozofija. 

Koliko je v študijskih programih posameznih fakultet in visokih šol vklju- 
čeno družboslovno marksistično izobraževanje, lahko poslanci preverijo prav 
sedaj, ko potrjujejo statute v skupščini. 

Na vprašanje o založniški politiki, ki bi omogočila, da v Sloveniji čimprej 
izdamo temeljna dela marksizma in posredujemo tekoče dosežke marksistične 
znanstvene misli mladim generacijam, odgovarjamo: 

Na področju založništva je usmeritev v večjo idejno-politično vsebino 
mogoče uveljaviti neposredno prek vodstev in samoupravnih organov založ- 
niških delovnih organizacij in posredno prek družbenih intervencijskih skladov. 

Sklad za pospeševanje založništva je pri svojem dolgoletnem poslovanju po- 
sebej spremljal in finančno podpiral prav družbenoslovno in še posebej mark- 
sistično literaturo. Tako je npr. v letu 1971 sklad sofinanciral tekoče izhajanje 
9 revij in izid 12 knjig s področja družbenoslovne literature v skupnem znesku 
nekaj nad 2 milijona din. 

Odbor za književnost, založništvo in knjižničarstvo pri kulturni skupnosti 
Slovenije se je odločil za prihodnje v svojih merilih za pospeševanje založništva 
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na področju znanstvene literature, da bo posvetil posebno pozornost domači in 
tuji družb enoslovni literaturi, zlasti izdajanju klasikov marksizma in novim 
delom izvirne slovenske družbenoslovne misli. 

Se v večji meri pa je razširjenost marksistične in politične znanstvene misli 
v slovenskem založništvu odvisna zlasti od zavestne akcije subjektivnih poli- 
tičnih dejavnikov v vodstvu in v svetih založniških podjetij in organizacij. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Jože Drnovšek je postavil dve vprašanji. 
Na prvo odgovarja Milovan Zidar, član izvršnega sveta. 

Milovan Zidar: Tovariši in tovarišice! Tovariš poslanec Jože Drnov- 
šek je postavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem pogojev za kreditiranje zaseb- 
nega kmetijstva. Najbrž je dobil tovariš poslanec pri obravnavanju 20. točke, 
ko smo sprejemali predlog zakona o financiranju kmetijstva, že obširnejši 
odgovor, zato bi se omejil samo na nekaj dodatnih pojasnil. 

Po veljavnem zakonu (Uradni list št. 25/70) uživajo kmetje-kooperanti 
oziroma hranilncKkreditne službe kmetijskih organizacij posebne ugodnosti, s 
katerimi se nadomešča del obresti pri najemanju nekaterih vrst kreditov za 
investicije na področju zasebnega kmetijstva, ki zmašajo med poprečno obrestno 
mero v republiki in 3,0/o obrestno mero1, povečano za 2 

Ti krediti se lahko dajejo na 5 let, za graditev, preusmeritev in opremo 
gospodarskih objektov ter za racionalnejše izkoriščanje kmetijskih zemljišč in 
za osnovanje dolgoletnih nasadov pa do 10 let. Potemtakem ni zakonske ovire, 
da se ne bi dali ugodnejši krediti. Vendar — kot smo bih obveščeni — je bilo 
nekaj ugovorov zaradi poslovnikov bank in bančnih pogojev, ki so se zahtevali 
za odobravanje teh kreditov. 

Kot vemo, srno z današnjim zakonom predpisali oziroma sprejeli pogoje, 
na podlagi katerih se dajejo krediti in v katerih se določa udeležba republike 
za te kredite v 6. in 9. členu. Dalje smo sprejeli določilo, da se med bankami in 
hranilnimi službami ter organizacijami združenega dela in gospodarsko zbornico 
sprejerdajo sporazumi, v okviru katerih bo treba podrobneje regulirati pogoje 
za urejanje tega zelo pomembnega vprašanja. 

Razen tega smo obveščeni, da je Ljubljanska banka že upoštevala pripombe 
in pripravila svoj akt o poslovni politiki oziroma predlog korigiranega akta za 
leto 1972 v smislu dosedanjih pripomb. 

Na podlagi tega tovariš poslanec lahko računa, da bo ta problem, zlasti 
na podlagi danes sprejetega zakona, v tem letu ugodno rešen. 

Predsednik Miran Goslar: Na drugo vprašanje Jožeta Dernovška 
odgovarja Bojan Škrk, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Bojan Skrk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Tovariš Jože 
Dernovšek, poslanec republiškega zbora, je postavil naslednje poslansko vpra- 
šanje: 

Na 21. seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije je bilo med drugimi 
izrečenih precej kritičnih pripomb na račun dela, učinkovitosti, revolucionar- 
nosti in politične usmerjenosti državne uprave na vseh ravneh. V zvezi s tem 
prosim izvršni svet za odgovor na naslednje vprašanje: kakšno je stanje glede 
na to kritiko — po mnenju izvršnega sveta — v državni upravi tako na repu- 
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bliski kot na občinski ravni v Sloveniji? Če so slabosti tudi v delu omenjene 
državne uprave, postavljam naslednje vprašanje: Kaj namerava izvršni svet 
storiti za ureditev razmer tako v republiki kot v občinah v duhu 21. seje 
predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije? 

Na postavljeno vprašanje dajem v imenu izvršnega sveta tale odgovor: 
kritične pripombe, ki so bile izrečene na 21. seji predsedstva Zveze komunistov 
Jugoslavije na račun dela, učinkovitosti in revolucionarnosti ter politične us- 
merjenosti državne uprave, veljajo v osnovi tudi za državno upravo tako na 
republiški kot na občinski ravni v naši republiki. Slabosti pri delu uprave 
se je izvršni svet zavedal že prej. O nekaterih so skupščinska telesa že raz- 
pravljala in sprejela ustrezne ukrepe. Izvršni svet bo skupščini predložil še 
analizo o nekaterih vzrokih nezadovoljivega dela uprave, poročilo o materialnem 
in finančnem položaju v republiški upravi ter o kadrovski in stanovanjski 
problematiki v upravi. Izvršni svet je skupščini Socialistične republike Slo- 
venije poročal tudi že o učinkovitosti nadzorstva nad izvrševanjem predpisov, 
to je o delovanju inšpekcijskih služb. Inšpekcijske službe v SR Sloveniji imajo 
še vedno maloštevilne in strokovno ne dovolj specializirane kadre ter so 
tehnično slabo opremljene. Lahko tudi ugotovimo, da že tako številčno in 
strokovno šibke inšpekcijske službe niso imele vedno dovolj družbene podpore 
za svoje delo in da je včasih celo primanjkovalo družbene volje, da bi se 
inšpekcijsko nadzorstvo razvijalo v učinkovit dejavnik za utrjevanje in varstvo 
zakonitosti. 

Inšpekcijskim službam se v zadnjem času posveča večja pozornost, samo- 
upravni sporazum pa je zagotovil inšpekcijam tudi višje osebne dohodke. V boju 
zoper davčne utaje, zoper neupravičeno bogatenje in druge družbeno negativne 
pojave se je davčna služba v Sloveniji reorganizirala z ustreznim, zakonom 
o organizaciji davčne službe. Po sprejemu tega zakona so bili sprejeti številni 
ukrepi za boljše delo in večjo učinkovitost službe. Ti ukrepi že dajejo prve 
rezultate tako glede realnejšega ugotavljanja dohodkov občanov kot tudi 
doslednejše izterjave davkov. Vendar z doseženimi uspehi še ne moremo biti 
zadovoljni, predvsem ne v nekaterih občinah. V kratkem bo skupščina socia- 
listične republike Slovenije sprejela še nekatere predpise, ki bodo davčnim 
službam omogočale učinkovitejši nastop zoper tiste, ki se izmikajo davčnim 
obveznostim. Ti ukrepi bodo seveda zahtevali kadrovsko okrepitev davčnih 
služb, v katerih je še vedno kritično stanje, predvsem na področju davčne 
inšpekcije, ki bi morala —• po ocenah republiškega sekretariata za finance —• 
šteti približno 250 inšpektorjev. Danes jih imamo samo 100. Učinkovitost dela 
uprave občutijo občani zlasti v tem, kako lahko uveljavljajo svoje pravice in 
opravljajo svoje dolžnosti v okviru pravnega postopka. Tudi tu je bil zadnja 
leta dosežen precejšen napredek, čeprav je število upravnih zadev v letu 1970 
naraslo za 22,5 '%>, tako da je znašalo 989 000 zadev. Hkrati se je znižalo število 
pritožb, zboljšala se je tudi ekspeditivnost reševanja. V zakonitem roku, to je 
najkasneje v dveh mesecih, je bilo rešenih 93,4% zadev. 

Da delo uprave kljub opaznemu izboljšanju še vedno ni zadovoljivo, je 
vzrok predvsem neustrezna izobrazbena struktura upravnih delavcev in šte- 
vilčno nezadostna zasedba delovnih mest. To vprašanje se še bolj zaostruje 
sedaj, ko se z ustavnimi amandmaji prenašajo na republiško upravo številne 
naloge, ki jih bo treba intenzivno ter kar najbolj strokovno reševati. V okviru 
teh nalog dobiva poseben pomen in kvaliteto sodelovanje republiške uprave 
pri normativni dejavnosti, ki je bila doslej v glavnem omejena na pripravljanje 
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dopolnil zvezne zakonodaje. Ker bodo po ustavnih amandmajih republike 
izvirno urejale mnoga družbena področja, bodo naloge uprave pri tem dosti 
večje in strokovno zahtevnejše. Tudi občine bodo izvirno urejale številne 
zadeve, ki so bile doslej v pristojnosti republike. Zato se bodo podobni pro- 
blemi pojavili tudi v občinski upravi, v kateri še bolj primanjkuje ustreznih 
strokovnjakov. 

Del problemov v zvezi z nagrajevanjem delavcev v državni upravi je rešil 
samoupravni sporazum o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov, 
ki bo omogočil enotnejšo delitev dohodka v upravnih organih različnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Nov republiški zakon o sredstvih za delo upravnih 
organov, ki se pripravlja, bo postal enoten sistem za dodeljevanje sredstev za 
delo upravnih organov in tako izenačil materialni položaj upravnih delavcev 
z delavci v družbenih in tudi v gospodarskih dejavnostih. 

Pritrdimo lahko tudi ugotovitvi, da nekateri delavci v upravi niso bili 
vedno dovolj politično usmerjeni, kar bi jim omogočilo, da bi izvajali zakone 
in druge predpise tako z gledišča zakonitosti kot tudi z gledišča njihovega 
političnega pomena in splošne družbene problematike. 

Seveda ni mogoče zanikati, da uprava ne bi dovolj zavzeto reševala zlasti 
tistih pojavov, ki so bili v posameznih fazah družbeno ocenjeni kot posebno 
škodljivi. Tu mislim zlasti na organe za notranje zadeve in na posamezne 
inšpekcijske službe. V zadnjem času so v vseh republiških upravnih organih 
organizirani aktivi Zveze komunistov, ki bi morali biti nosilci revolucionarne 
aktivnosti. Njih vsebina dela naj zagotovi predvsem povezanost in angažiranost 
komunistov na delovnem področju organa, pospeševanje samoupravljanja v 
samoupravnih organih, sodelovanje pri uresničevanju ustavnih sprememb in 
pri pripravah ustavnih sprememb v II. fazi, dajanje podpore ukrepom za 
gospodarsko stabilizacijo in ukrepom za preprečevanje socialne diferenciacije. 

Za uresničevanje načel 3. seje konference Zveze komunistov Slovenije o 
socialnem razlikovanju je izvršni svet skupščine SR Slovenije izdelal akcijski 
program, s katerim predlaga vrsto ukrepov v zvezi z izpolnjevanjem ekonom- 
skega sistema in delitvijo osebnega dohodka ter v zvezi s socialno varnostjo 
in socialno politiko. 

V skladu s tem programom bodo tudi vsi republiški upravni organi in 
zainteresirane interesne skupnosti in gospodarske asociacije sprejeli svoje ope- 
rativne programe za uresničevanje stališč 3. seje konference Zveze komunistov 
Slovenije o socialnem razlikovanju. 

Nazadnje bi še omenil, da bo v II. fazi ustavnih sprememb, s katerimi 
se bo izpopolnil in dogradil komunalni in skupščinski sistem, obravnavalo tudi 
vprašanje položaja, vloge in funkcije uprave. Politične rešitve teh vprašanj bo 
povzel in pravno uredil nov zakon o upravi, ki bo prispeval k še večji učinko- 
vitosti in strokovnosti državne uprave. 

Predsednik Miran Goslar: Ivanu Kreftu odgovarja Zvonko Draksler, 
pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Zvonko Draksler: Tovariš Kreft je v zvezi s prenosom neprora- 
čunske bilance na republike postavil izvršnemu svetu naslednje vprašanje: 

»Ali ne bi bilo primerno doseči sporazum na osnovi kliringa, to je, da se 
seštejejo obveznosti SR Slovenije do federacije na eni strani, obveznosti fede- 
racije do Slovenije pa na drugi strani? Največji del problema bi bil tako rešen 
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s preknjiženjem, klirinška razlika pa bi bila razmeroma majhna in bi se o njej 
dalo hitro sporazumeti.« 

Na to vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Po zakonu o prenosu pravic in obveznosti federacije za gospodarske inve- 

sticije na republike federacija ničesar ne dolguje republikam niti nima do 
republik terjatev. Republika Slovenija kot tudi druge republike in pokrajine 
so samo pravni nasledniki pravic in obveznosti federacije, to je naslednik 
pravic in obveznosti, ki jih je federacija imela do svojih partnerjev. Partnerji 
iz tega naslova so bivši pogodbeni partnerji federacije, kot so Narodna banka 
Jugoslavije, investicijska banka, kmetijska banka, uvozna banka, sklad za izvoz 
opreme in razne druge agencijske organizacije. 

Glede na tako stanje odnosov med federacijo in republikami predlagano 
pobotanje terjatev in dolgov med federacijo in republiko ne pride v poštev. 
Pač pa bodo možna ustrezna urejanja upniško-dolžniških odnosov med repu- 
bliko in temi partnerji, ki jih je republika prevzela kot naslednik federacije. 

Predsednik Miran Goslar: Martinu Koširju odgovarja Slavko Kocjan, 
pomočnik sekretarja sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo. 

Slavko Kocjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na poslansko vprašanje poslanca Martina Koširja, poslanca republiškega zbora, 
odgovarjamo: 

Prvo vprašanje se glasi: »Ali izvršni svet oziroma njegovi organi že pri- 
pravljajo v vsebinskem smislu spremembe v sistemu dedovanja, posebno glede 
dedovanja zemlje?« 

Odgovor: Za urejanje dedovanja, razen sodnega postopka v zvezi z de- 
dovanjem, so sedaj pristojne republike. Do izdaje republiškega zakona o de- 
dovanju oziroma najpozneje do 31. 12. 1973 se v Sloveniji uporablja po 21. 
točki 14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi 
SR Slovenije — zvezni zakon o dedovanju. 

Glede na to se že pripravljajo ustrezni republiški zakoni. Zakon o dedo- 
vanju pripravlja republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, poseben 
zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev, 
to je kmetij pa sekretariat za zakonodajo izvršnega sveta skupščine SR Slo- 
venije. 

Drugo vprašanje: »Ce so se priprave že začele, me zanima, v kakšnem 
stanju so in kdaj bo o tej občutljivi problematiki lahko odprta razprava v 
javnosti?« 

Odgovor: Za poseben zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev, to je kmetij se že pripravljajo teze. Problematiko tega 
dedovanja je obravnavala komisija skupščine SR Slovenije za revizijo zakonov 
s področja družbene in zasebne lastnine zemljišč dne 10. junija 1971 in še 
28. septembra 1971 skupaj s komisijo za revizijo zakonov s področja kmetijstva 
in gozdarstva, industrije in rudarstva ter obrti. Sekretariat za zakonodajo sedaj 
pripravlja izpopolnjene teze, pri čemer bo upošteval tudi pripombe navedenih 
komisij. 

V zvezi s tem se proučuje tudi ureditev dedovanja kmetijskih zemljišč in 
kmetij v drugih zakonodajah. Zavedamo se namreč, da je uporaba komparativne 
in interdisciplinarne metode pri sistemski zakonodajni dejavnosti nujna, ker 
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prav rezultati take znanstvene obdelave omogočajo večjo učinkovitost političnih 
odločitev in s tem boljšo uresničitev normativne vloge republike. 

Namen tega zakona naj bi bil: 
1. preprečevati prehod kmetijskih zemljišč v roke tistih, ki jim zemlja ne 

služi za osebno delo; 
2. preprečevati drobitev kmetij kot zasebnih kmetijskih proizvodnih enot; 

in 
3. zmanjšati obremenitve prevzemnika kmetije v zvezi z dedovanjem. 
Pripomniti seveda moram, da bi bila nova ureditev dedovanja kmetijskih 

zemljišč in kmetij samo eden izmed ukrepov, ki naj preprečujejo drobitev kme- 
tijskih zemljišč in kmetij ter njihovo prehajanje v last nekmetov. 

Za uresničitev teh ciljev bo treba urediti še vrsto vprašanj kot na primer 
predkupno pravico kmetov do kmetijskega zemljišča, določitev kmetijskega 
zemljišča v prostorskem planiranju, ureditev vprašanj v zvezi z arondacijo in 
komasacijo, davčno politiko pri nakupu kmetijskih zemljišč in podobno. Ta 
vprašanja in še druga bodo urejena v bodočem zakonu o kmetijskem zemljišču, 
ki se bo začel kmalu pripravljati. 

Po akcijskem programu, ki ga je sprejel izvršni svet, bodo teze predložene 
skupščini SR Slovenije do 30. junija 1972 ter bo takrat o tej zadevi lahko 
odprta tudi javna razprava. 

Predsednik Miran Goslar: Na vrsti so nova poslanska vprašanja. 
Rado Pušenjak, prosim! 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, ker je preteklo že precej časa, 
kar smo razpravljali o likvidaciji EKK Velenje, prosim izvršni svet, da seznani 
naš zbor o tem, v kakšni stopnji je likvidacija EKK, kakšna izguba se pojavlja, 
kolikšna bo glede na predvideno ter kako namerava izvršni svet pokriti ne- 
gativno razliko. 

Predsednik Miran Goslar: Dušan Horjak, prosim! 

Dušan Horjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na predzadnji seji našega zbora sem postavil poslansko vprašanje v zvezi s 
problematiko, ki se pojavlja na našem tržišču zaradi neurejenih cen. Tovariš 
sekretar Levičnik mi je nato na zadnji seji odgovoril. Bistvo njegovega odgovora 
je bilo v tem, da bo zvezni izvršni svet nerešena vprašanja v zvezi s problema- 
tiko cen rešil v kratkem. 

V resnici pa je zvezni izvršni svet izdal odlok o dopolnitvi odloka o maksi- 
miranju cen za vse proizvode in storitve z dne 5. februarja letos. 

Mislim, da nas ta odlok v celoti ne more zadovoljiti, predvsem zaradi tega 
ne, ker je praksa danes še popolnoma drugačna in nerešenih še mnogo pro- 
blemov v zvezi z cenami. 

Opozoril bom samo na problem, ki se pojavlja in katerega tudi ta odlok 
verjetno še ni rešil. 

Konsignacijska skladišča pri izvoznih podjetjih kljub temu še danes ne 
dostavljajo blaga iz svojih zalog. To pomeni, da naše tovarne, ki so bile do 
sedaj navajene, da v kratkem postopku nabavljajo robo iz konsignacijskih 
skladišč, blaga ne dobijo. Tako je že prišlo do večjih zastojev v tovarnah. Tem 
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ne primanjkuje samo blago za nadaljnjo predelavo, marveč primanjkujejo 
tudi rezervni deli. Skratka, pojavljajo se velike težave v proizvodnji. 

Lahko rečem, da v podjetju, kjer delam, že cel teden stoji 30 % proizvodnih 
kapacitet zaradi pomanjkanja raznih barv in kemikalij, čeprav jih je dovolj 
v konsignacijskih skladiščih pri naših uvoznih podjetjih. 

Zato postavljam naslednje vprašanje: 
Kakšne ukrepe bo sprejel republiški izvršni svet, da se v skladu z obsto- 

ječimi predpisi v najkrajšem času odpravi nemogoče stanje v konsignacijskih 
skladiščih naših uvoznih podjetij, ki že dalj časa ne prodajajo nobenih zalog 
in zaradi tega morajo tovarne zmanjševati proizvodnjo? Zaradi nerešenih 
problemov cen so mnoga podjetja, ki predelujejo uvožene surovine, že prene- 
hala s proizvodnjo. 

Problem je v tem, da traja uvozna manipulacija zaradi bank in zaradi 
postopka več kot mesec. V term času tovarne nimajo ustreznih rezervnih delov 
niti nimajo ustreznih materialov, zaradi česar je prišlo do velikih zastojev v 
proizvodnji. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo, prosim? Ker ni novih vprašanj, 
je 2. točka dnevnega reda končana. 

Nadaljujemo s 3. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 
leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabljati za posamezne namene 
splošne in skupne porabe. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Imamo njuna poročila. 
O njem so razpravljali tudi delegati občin, ki so dali zboru pismena mnenja, 
stališča in predloge. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! K 3. točki 
bi želel povedati tole: Zdi se mi, da gre pri tej točki za osnovno usmeritev 
v prihodnjem letu. Moram reči, da se ne bi mogel povsem strinjati z nekaterimi 
stališči, merili ter s prakso, ki se kažejo v letošnjih ukrepih izvršnega sveta. 
Zdi se mi, da so stališča, merila in praksa še preveč poenostavljena in ne dovolj 
selektivna do posameznih vprašanj na posameznih področjih. Sicer je bilo 
v današnjem referatu izvršnega sveta nekaj besed o selektivnosti, vendar je vse 
to preveč deklarativno. Spomnim naj vas na ilustracijo glede nezadostne selek- 
tivnosti. Investicije v neproizvodne, trgovske in celo luksuzne trgovske objekte 
treh ljubljanskih podjetij so znašale samo v 9 mesecih 1971 poldrugo milijardo 
starih din, a na drugi strani moramo rezati neke najnujnejše komponente na 
področju izobraževanja. Obstajajo torej resne pomanjkljivosti glede nezadostne 
selektivnosti. 

Kot že tisočkrat rečeno, nimam nič proti hotenjem, da bi se razbremenilo 
gospodarstvo. Vendar bi bilo treba ponovno poudariti, da je verjetno nujno 
razbremeniti le večji del proizvodnih gospodarskih organizacij, nikakor pa 
ne vse gospodarske organizacije. 

Ze tri leta nenehno govorimo o zelo škodljivi neselektivnosti in pozabljamo 
preveč poenostavljene kategorije družbenega vodenja. Tri leta ni nobenega 
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resnega ugovora, ki bi dokazal, da to ni res in da so naši ukrepi zadosti 
selektivni. Že tri leta govorimo, da politika glede šolstva lahko rešuje dva 
pomembna širša problema, kar je še posebej dokazalo izkustvo zadnjih treh 
let. Prvič, šolstvo lahko zelo intenzivno deluje na napačno socialno diferen- 
ciacijo, bolj kot paliativna delitev, ki popravlja neke družbene krivice, vendar 
ne spreminja obstoječih popačenih socialnih struktur, na primer popravki glede 
pokojnin, s čimer se strinjam, toda spremenjena politika glede štipendij, di- 
jaških domov je edino sredstvo za korenito spremembo bodoče in trenutne 
socialne strukture. Prav ta perspektivna korenita sprememba socialne strukture 
sedanjih mladih in bodočih generacij se lahko uresničuje le z drugačno politiko 
glede šolstva. 

Drugič, doslej ni moglo biti niti enega ugovora zoper trditev, da velik del 
vlaganj v šolstvo predstavlja najkoristnejše investicije za celotno družbo, tudi 
za gospodarstvom. Trdno sem prepričan, da mora vsak gospodarstvenik, ki 
resnično želi dolgoročne in temeljne uspehe gospodarstva in ki ne gleda samo 
na trenutne in ozke koristi, sprejeti šolstvo kot del najučinkovitejših in naj- 
cenejših investicij na svojem področju. Zoper te teze že vsa tri leta ni bilo 
mogoče postaviti nobenega resnega ugovora. Razloge, ki sem jih navedel, pa 
pogrešam v predloženi politiki. Vsaj glede šolstva niso upoštevane vse možnosti, 
ki obstajajo v naši družbi. Čeprav imamo nekaj več investicij za domove, 
znašajo vse te investicije manj kot prej omenjene investicije treh gospodarskih 
organizacij. Torej niso izkoriščene vse možnosti za razvoj šolstva, ki bi jih lahko 
uresničili brez škode glede resničnih interesov gospodarstva. 

Zdi se mi, da pri ugotavljanju, kaj smo dosegli na področju šolstva, ne bi 
smeh jemati prepovršnih meril. Morali bi biti točnejši, kadar trdimo, da smo 
na tem ali drugem področju v treh letih napredovali. Morda je na prvi pogled 
res videti, da je že veliko doseženega, če v srednjih šolah tretjina dijakov 
prejema štipendijo. Takšni dobronamerni kazalniki sami še ne povedo, kakšno 
je tu naše družbeno stanje, od kakšne točke stopa šolstvo naprej, kakšni so 
realni cilji in kaj bi bilo v zvezi z njimi še mogoče napraviti. 

Ker smo imeli pred tremi leti zelo slabo stanje glede štipendij, nas pre- 
cejšen odstotek povečanja ne sme zavajati. Podatek, da prejema v srednjih 
šolah tretjina dijakov štipendije, moramo primerjati s trditvijo vseh raziskav, 
da je vpis v srednje šole danes sicer precej večji, obenem pa tretjina slovenske 
posebno nadarjene mladine ne pride niti do srednje, kaj šele do visoke šole. 
Ce torej utemeljeno domnevamo, da je verjetno večina tiste tretjine dijakov, 
ki prejema v srednjih šolah štipendije, le poprečno sposobna, pomeni, da niso 
zajeti vsi tisti ali večina tistih, ki so nadarjeni, pa jih ovira slabši socialni 
položaj. Tudi nimamo nobenega dokaza in jamstva, da bodo glede tega kakšne 
spremembe. Ce se sprejmejo osnovna stališča do delitve v prihodnjem letu, 
potem obstaja možnost stagnacije na področju štipendij, kar pomeni, da nimamo 
možnosti za bistvene spremembe glede socialne strukture srednješolcev, za- 
jemanja bolj sposobnih itd. Nazadujemo celo pri podiplomskem študiju, kar je 
poceni in pomembna investicija. Nazadujemo pri regresih za prevoz tistih 
otrok, ki so bolj oddaljeni in ki so zmeraj tudi socialno prizadeti. Nazadujemo 
celo pri obnavljanju obstoječih objektov, čeprav vemo, kakšno je njihovo 
stanje. 

Zaradi vseh teh razlogov mislim, da so pripombe glede nekaterih neza- 
dostnosti stališč upravičene in utemeljene. 
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Ce dovolite, bom omenil še nekaj. Med nami je nekaj poslancev, ki so 
zagovarjali določeno politiko glede šolstva v prepričanju, da gre za koristi 
celotne skupnosti. Nekaj poslancev je presedelo v odborih za kadrovsko politiko, 
v prosvetno-kulturnem odboru in v raznih kabinetih ure in ure, da bi se 
dogovorili o štipendijah, novi izobrazbeni strukturi in podobno. Vendar se 
slovenska izobrazbena struktura tudi v zadnjih štirih letih pravzaprav ni nič 
spremenila in je med najslabšimi v Jugoslaviji. 

Prišli smo na stopnjo, ko stvari niso več nejasne in sporne, ampak ko 
gre za to, ali bodo najodgovornejši organi, to je predsedstvo skupščine in drugi, 
sprejeli ukrepe, ki so nujni, in hkrati povezali in spodbudili vse naše družbene 
organizacije na to temo. Gre namreč za široke družbenopolitične premike, ki 
jih ne more izvesti niti sam odbor niti sama skupščina. 

Zaradi tega sem dal predlog v zvezi s 3. točko. Predlog se navezuje tudi na 
vprašanje v zvezi s proračunom. Predlog sklepa meri na to, da v 1973. letu — 
in še do leta 1975 — raste delež, ki ga naj imajo v nacionalnem dohodku do- 
ločene prosvetne postavke, to je varstvo predšolske in šolske mladine, štipen- 
dije in druga materialna poimioč srednješolcem in visokošolcem in končno tudi 
gradnja in obnova srednješolskih in drugih domov ter dopolnilno izobraževanje. 

Torej je cilj tega, da se ne spreminja sedanja finančna konstrukcija, marveč 
da se že sedaj sprejmejo odločitve, s katerimi naj vsaj prihodnje leto začnemo 
reševati vse te akutne probleme. Odločitve naj temeljito spremenijo socialno 
strukturo vodstvenih, intelektualnih in strokovnih kadrov in naj najbolj spo- 
sobne ter tudi socialno diskriminirane pritegnejo na ta mesta. 

Naj poudarim še to, da je bil tak ukrep v našem zboru izglasovan in sicer 
v okviru priprav skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki, v kasnejši 
resoluciji pa je bil postavljen bolj nedoločno. 

Zato bi predlagal, da se sprejme vsaj tak sklep, ki naj bi v naslednjih 
letih pripeljal do odločnejših korakov. Prav gotovo je, da finančna sredstva 
niso edino niti najvažnejše, so pa eno nujnih zagotovil za trajnejšo politiko. 
Prav gotovo bo treba veliko napraviti v raznih delovnih in drugih organizacijah 
glede kadrovskih sprememb s poudarkom na večjem izobraževanju. Treba bo 
precej storiti tudi s politične strani za odpravo indolence nekaterih prosvetnih 
organov in direktorjev ter za to, da se štipendije, ki včasih niso majhne, ne 
delijo po zvezah, da se povečajo štipendije za šolarje s podeželja in podobno. 
Potrebno bo precej drugih ukrepov in dejavnikov, ki naj uspešno rešijo te 
probleme. 

Podpiram stališče prosvetno-kulturnega zbora, ki pravi, naj bi pred za- 
četkom izločanja presežnih sredstev izvršni svet predložil skupščini poročilo 
o gibanjih v gospodarstvu, ker je — kot vidim — edina namera tega to, da se 
ne bi razvrednotil tisti delež sredstev, ki je predviden v 2. členu. 

Torej ne gre za nenasitno zahtevo po večjih sredstvih, marveč za strah, 
da se na tem področju, ki je najbolj prizadeto, ne bi v bistvu zmanjšala sredstva 
zaradi mogoče nadaljnje inflacije. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Rus, kljub naklonjenosti do tvo- 
jega predloga se bojim, da ga ne bom mogel upoštevati in da ne bomo mogli 
o njem glasovati, razen če bi zbor to sprejel kot posebno točko dnevnega reda. 

Stvar je namreč v tem, da tvoj predlog sklepa, ki ga daješ, ni vezan na 
dnevni red in na zakon o financiranju in določitvi prispevnih stopenj za leto 
1972, pač pa je lahko sestavni del srednjeročnega plana Slovenije. 
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Zaradi tega ne vidim razloga, zakaj bi ga sprejemali na razpravi ob tem 
konkretnem zakonu, ki se nanaša na financiranje v letu 1972, zlasti tudi zato 
ne, ker sam praviš, da je to že sestavni del tez. Torej po vsebini ne more biti 
sporen in ne bo nobenih težav, da ga spravimo v srednjeročni plan, ki ga 
bomo imeli na dnevnem redu najkasneje čez dva, tri mesece. To se torej pravi, 
da predloga pri tem zakonu ne moremo upoštevati. 

Dr. Vojan Rus: Tovariš predsednik je že podprl predlog in zato od 
njega ne bi odstopil. Naj se o tem še razpravlja, ker se mi zdi, da imamo 
pravico sprejemati določene sklepe. Dejstvo je namreč, da o poročilu izvršnega 
sveta o splošni politiki ne moremo nikjer razpravljati in da nam je bilo rečeno1, 
naj o tej politiki razpravljamo tudi pri točkah, ki bodo sledile. Moj predlog 
sklepa se ne nanaša samo na to točko-, nanaša se prav na izkušnje cele te 
politike. Zato se mi zdi, da bomo morali v prihodnje najti možnost za take 
politične sklepe. 

Predsednik Miran Goslar: Na eni prejšnjih sej smo razpravljali o 
izhodiščih za kolektivno in splošno porabo v letu 1972. To je bil splošen 
dokument, ki ga je predložil izvršni svet. Dali smo mu podporo in sprejeli 
še nekatere druge stvari. 

Tam bi to bilo lahko napisano, ker je bil dokument splošnejši, vendar 
kljub temu tudi vezan na leto 1972. Ti omenjaš obdobje od 1973. do 1975. leta. 
Popolnoma jasno je, da to sodi v srednjeročni plan. Po tej logiki bi lahko pri 
vsakem zakonu sprejeli posebne sklepe, s katerimi bi parcialno načenjali 
določene probleme. Vendar se s tem izpostavljamo nevarnosti, da izgubimo 
celovitost takrat, ko gre za sprejemanje določene politike, na primer ob dolgo- 
ročnem konceptu ali ob srednjeročnem planu. Četudi tega danes ne sprejmemo, 
sem prepričan, da bi taka usmeritev, kot jo nakazuješ, morala že zdavnaj biti 
sestavni del na primer politike izobraževalne skupnosti Slovenije. Del te poli- 
tike republiška izobraževalna skupnost že izvaja. 

Mislim, da tvoj predlog resnično sodi v srednjeročni plan. 

Dr. V o j an Rus : Morda bi ga za zdaj sprejeli kot gradivo za razpravo. 

Predsednik Miran Goslar: Ce vztrajaš, bi morali najprej glasovati, 
ali naj tvoj predlog sprejmemo kot posebno točko dnevnega reda in potem o 
njem razpravljamo. Torej vztrajaš? (Da.) V redu! O tem bi odločali na koncu. 

Prosim, da nadaljujemo razpravo o zakonu. Kdo želi besedo? Opozarjam vas 
tudi na mnenje in predlog, ki nam ga je poslal prosvetno-kulturni zbor in ki 
predlaga nov drugi odstavek 3. člena, do katerega moramo zavzeti stališče. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Dušan Horjak. 

Dušan Horjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Med ukrepi, ki so 
bili sprejeti lani 23. decembra v republiškem zboru, je predvideno-, da se mora 
davčna obremenitev gospodarstva glede na družbeni proizvod zmanjšati v 
primerjavi z letom 1971. 

Ukrep naj bi bil dosežen tudi z znižanjem republiške stopnje davka na 
dohodek iz delovnega razmerja in sicer od 1,74 %> na 0,76 l0/w. Pri tem naj 
opozorim še na moj lanski predlog, naj republika —- podobno kot so to storile 



104 Republiški zbor 

republike Srbija, Makedonija in Hrvatska — tekstilno industrijo v celoti oprosti 
davka na osebni dohodek. 

Ponovno opozarjam, da je s takšnim različnim odnosom slovenska tekstilna 
industrija postavljena v neenake pogoje gospodarjenja, čeprav se srečujemo 
z našimi ekonomskimi pogoji na enotnem političnem in gospodarskem prostoru 
in da je tekstilna industrija, kljub težavnim delovnim razmeram glede osebnih 
dohodkov na zadnjem mestu v industriji. Poprečni osebni dohodki v tekstilni 
industriji znašajo 151 000 SD. Razlika med delavci v navedeni stroki in delavci 
v grafični stroki, kjer znašajo osebni dohodki 207 000 SD, je kar 37'%, kar je 
nenormalno. 

Zaradi blokiranih cen v letu 1971 tekstilna industrija ni mogla povečati cen 
v takem odstotku kot drugi proizvajalci, na primer naftna industrija 158,9 %, 
črna metalurgija 145,2'%, premog 134,1%, obutev 120,4%, usnjarska industrija 
in gumarska industrija 117,5'% in podobno. Zaradi premika v cenah ni mogla 
ustvariti takšnega dohodka, kot je bil dosežen v navedenih. 

Iz teh razlogov objavljam svoj lanski predlog, naj pristojni organi po 
predložitvi bilance za leto 1971 proučijo in izdelajo predlog, naj se tekstilna 
industrija oprosti republiškega davka na osebni dohodek. 

Predsednik Miran Gosi ar: Še kdo želi razpravljati? Prosim pred- 
lagatelja za mnenje o amandmajih odbora. Pove naj ga tudi zakonodajno- 
pravna komisija. 

Besedo ima dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Preden bi pojasnil naše stališče do amandmajev, bi v zvezi z diskusijo 
tovariša poslanca dr. Vojana Rusa povedal tole: 

Izvršni svet sprejema takšno diskusijo. Mislim, da so zapažanja v bistvu 
pravilna. Vendar menim, da gre za dve stvari, ki jih je treba upoštevati. 
Mfioge stvari na področju izobraževanja so še v zametku. Gre za to, da smo 
tisto stopnjo na področju izobraževanja in šolstva, ki je bila pred dvema, tremi 
leti, že prešli in stopili v drugo obdobje, ko se pokažejo nove kvalitete v šolstvu, 
vzgoji in izobraževanju, ki pomenijo rast urejenega, drugače socialno postav- 
ljenega in sodobnejšega šolstva, vzgoje in izobraževanja. Seveda pri tem pada 
velika odgovornost na samo samoupravno skupnost, ki gospodari s sredstvi za 
izobraževanje. Menim, da so nesprejemljiva razmišljanja ali bo izobraževalni 
skupnosti zmanjkalo sredstev ravno pri štipendijah ali pa pri kakšni drugi 
stvari, ki je s socialnega in razvojnega gledišča na področju vzgoje in izobra- 
ževanja nujno potrebna. 

Lahko razumemo, da se takšni prijemi uporabljajo zato, da bi se pridobila 
sredstva. Ce pa se pod temi prijemi zamišlja, da se bo z njimi formirala politika 
na področju izobraževanja v letu 1972, potem se niti izvršni svet niti skupščina 
s takimi izhodišči ne bi smela strinjati. Nikjer ni namreč rečeno, da se lahko 
ta sredstva uporabijo za druge namene, za štipendije pa ne. Tisti, ki jih tako 
ali drugače locira, se mora zavedati odgovornosti, ki jo glede tega nosi pred 
slovensko javnostjo. 

Moram reči, da stanje ni spodbudno in da je izobraževalna skupnost po- 
stavljena v začrtane okvire, ko mora razmišljati o koristnosti in potrebnosti 
namembe sredstev. Lahko rečem, da izvršni svet, razumevajoč situacijo in po- 
trebe na področju izobraževanja, še vedno ni zaprl vseh vrat. Naš namen ni in 



38. seja 105 

ne more biti, da zavremo napore v letu 1972, ko vsi skupaj vlagamo napore, da 
bi prišli v izobraževanju naprej. Ce bi se pokazalo, da so dodatna sredstva 
neizbežno potrebna, da obdržimo na področju šolstva doseženi standard, potem 
bo prišel izvršni svet pred skupščino s predlogom, da se republiški izobraže- 
valni skupnosti pomaga, da bi lahko nadaljevala politiko, ki ni samo njena, 
marveč je politika družbe na tem področju. 

Ne bi posebej govoril o osebnem dohodku prosvetnih delavcev, ker je bilo 
že v začetku povedano, kako je to vprašanje urejeno za leto 1972 oziroma, kako 
naj se uredi v letu 1972. Republiška izobraževalna skupnost bo imela na raz- 
polago sredstva, da to vprašanje zadovoljivo reši. Mislim, da se bo morala 
zelo potruditi, da najde skupen jezik s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi 
in občinami za uspešno rešitev vseh še odprtih vprašanj. 

Strinjal bi se, da sodi predlog poslanca Rusa bolj k razpravi o srednjeroč- 
nem načrtu. Taki sklepi ne bi smeli izostati. Najbrž tudi ne samo ta, ki ga 
predlaga poslanec Vojan Rus, marveč še nekatere druge determinante ina pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja. 

V zvezi z amandmajem prosvetno-kulturnega zbora k 3. členu bi rad 
opozoril, da je bilo o njem oziroma o taki situaciji v dopoldanskem ekspozeju 
govora. 

Sprejetje tega amandmaja bi v bistvu pomenilo, da se neko vprašanje, ki 
ga je treba rešiti, pušča odprto. Mislim, da je to nesprejemljivo. Treba je 
neizpodbitno stati na stališču, da so presežna sredstva produkt inflacije. Vedeti 
maramo', da ne more nihče prevzeti odgovornosti, da inflacijo povečujemo in 
nadaljujemo v istem obsegu, v kakršnem je danes. To je bilo dovolj jasno 
pojasnjeno v ekspozeju in za izvršni svet je tak amandma nesprejemljiv. 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo razpravo. Prosim, tova- 
riš Rus! 

Dr. Vojan Rus (iz klopi): Ali je predstavnik republiške izobraževalne 
skupnosti navzoč? Zanima me, ali bo odgovoril na moj predlog? Če ne bo, bom 
govoril sam. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Zaje je tu. Ali želite besedo? 
Izvolite! 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Že- 
lel sem sicer govoriti pri naslednjem amandmaju prosvetno-kulturnega zbora, 
toda ker je bila samoupravna skupnost izzvana, moram vendarle povedati 
nekatere stvari. 

Govori se o odgovornosti samoupravne skupnosti in o njenih možnostih 
pri prenašanju sredstev. Seveda mora pri tem ravnati tako, kot je v skladu z 
družbeno politiko. Govori se o odgovornosti pred javnostjo itd. Moram reči, da 
v republiški izobraževalni skupnosti nismo nenaklonjeni temu, da odgovarjamo 
pred skupščino in javnostjo. Vsa leta smo spoštovali dogovore, dogovorjene od- 
nose, dogovorjeno višino, dogovorjeno porabo sredstev za izobraževanje, med- 
tem ko za druga področja družbenega dela tega ni imoč trditi. Ce bi bila na vseh 
drugih področjih družbenega dela enaka disciplina, kot je bila v vseh samo- 
upravnih skupnosti na področju izobraževanja, potem presežki v naši sferi 
sploh ne bi nastajali. Presežki se namreč lahko formirajo samo iz virov dohod- 
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kov izobraževalne skupnosti. Vira sta bila samo dva, to je osebni dohodek in 
prometni davek. To pomeni, da na splošno nismo zagotovili družbene discipline 
pri gibanju osebnih dohodkov in tudi druge potrošnje, predvsem nakupe držav- 
ljanov, ki spet izvirajo iz osebnih dohodkov v takih okvirih, kot smo jih po- 
stavili vsako leto v resolucijah. 

Kljub temu smo vedno zagovarjali stališče, naj se višek sredstev prenese 
kot poraba v naslednje leto. Izobraževanje naj dobi toliko, kot je bilo določeno 
v začetku leta. Znotraj take discipline smo opravili velike premike in s tem 
zaustavili socialno diskriminacijo posameznih prosvetnih delavcev na posamez- 
nih področjih ter izravnavali velikanske razlike pri prosvetnih delavcih, ki so 
dosegle celo 100Izvedli smo vrsto ukrepov, ki so zmanjševali socialne razlike 
tudi med učenci, povišali v teh letih štipendije od 170 starih milijonov na 
2 milijardi. Povišali smo število štipendistov od 300 na 5500, izboljšali razmere 
na posameznih področjih pri novih gradnjah, preureditvah itd. Tako lahko 
povsem mirno stopimo pred slovensko javnost in ji damo ne samo vsakoletni 
obračun svojega dela, marveč ji bomo lahko v kratkem dali tudi petletni 
obračun svojega dela. 

Glede mnenja, da so samoupravne skupnosti v samoupravnem položaju, 
mi dovolite, da si povemo resnico v obraz. Tak odnos, kot se sedaj predlaga 
in kot je bil tudi prejšnja leta, pomeni, da samoupravna skupnost sploh nima 
samostojnih virov sredstev. Ce rečemo, da bo imela samoupravna skupnost na 
področju izobraževanja 3,44 % iz osebnega dohodka, ji pa omejimo vsoto iz 
tega vira, potem je vseeno, če rečemo, da bomo dali izobraževanju to vsoto 
iz republiškega proračuna. To sploh ni noben avtonomni vir. Isto velja tudi za 
druge stvari. 

Ce dovolite, tovariš predsednik, bi spregovoril še o amandmaju prosvetno- 
kulturnega zbora, ki predlaga dodatna sredstva za izobraževanje. Moram reči, 
da se nikakor ne moremo strinjati s takim reagiranjem, kot je ponekod že 
prišlo do izraza, češ da če damo eni skupnosti, moramo dati vsem. To ni res, 
kajti vse samoupravne skupnosti niso v istem položaju in nimajo iste stopnje 
samoupravnosti. Socialno zavarovanje odreja svoje prispevne stopnje samo. 
Za znanost določa zakon, da dobiva sredstva od družbenega proizvoda, itn. Nam 
pa se po teh predpisih administrativno določa vsota. To niso isti odnosi. 
Seznaniti vas moram tudi s tem, da je odgovornost eno, možnost, da odgovarjaš 
za določeno javno politiko, pa drugo. 

Tovariš podpredsednik dr. Hočevar je dejal, da sredstva lahko razporedimo 
znotraj. Lahko. Osebne dohodke znižamo pod ravnijo 95 '%> in tako dobljena 
sredstva prenesemo drugam. Samo če smo se družbeno dogovorili, naj enaka 
raven velja za vse družbene službe, potem ne razumem, zakaj ne bi to veljalo 
tudi za izobraževanje. Nikdar nismo zahtevali nekega posebnega položaja za 
prosvetne delavce, ampak vedno enak položaj. 

Ce velja, da naj bi se samoupravni sporazumi realizirali do 95 % ali vsaj 
95'%, potem moram reči naslednje: Samoupravni sporazumi in predvsem samo- 
upravni dogovori so se formirali mimo samoupravnih skupnosti. Dali smo 
predlog, naj bi bile pri sklepanju samoupravnega dogovora navzoče tudi samo- 
upravne skupnosti. Predlog ni bil sprejet. Podpisniki so trije in sicer izvršni 
svet, sindikat in gospodarska zbornica. 

Na podlagi tega je bila formirana verifikacijska komisija. Delo s samo- 
upravnimi sporazumi je steklo in verifikacijska komisija je pač verificirala 
samoupravne sporazume. Na področju šolstva je bil tudi mimo samoupravnih 
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izobraževalnih skupnosti, temeljnih in republiške, podpisan tak samoupravni 
sporazum, ki podira naša dosedanja merila za osebne dohodke prosvetnih de- 
lavcev in notranja razmerja. Zato prejemamo mnoge proteste s terena, ker so 
se zaposlenim s srednjo izobrazbo osebni dohodki močneje dvignili. 

To se je delalo mimo nas. Zato mislim, naj tudi tisti, ki je to storil mimo 
nas, sprejme nase vso odgovornost. Ne se torej sklicevati na samoupravno 
skupnost, češ naj ona odgovarja za določene stvari. Mislim, da moramo biti 
pošteni. Ce hočemo sedaj sprejete samoupravne sporazume realizirati v do- 
govorjeni višini, če hočemo popraviti materialne izdatke, ne linearno, ampak 
različno, zlasti izdatno na nerazvitih območjih in če hočemo financirati to, kar 
nam je tudi naložila skupščina med letom, to je pouk o narodni obrambi, zakon 
o dvojezičnih šolah itd., potem ni druge rešitve od te, da za štipendije ne damo 
ničesar. Rekli boste, da je to politika izsiljevanja in da skušamo brenkati na to 
struno. Odkrito povem, da z znižanjem osebnih dohodkov pod dogovorjeno 
višino lahko rešimo problem štipendij. Samo kaj bo to pomenilo, je drugo 
vprašanje. To bi pomenilo nemir na celotnem področju, pomenilo bi neenako- 
praven položaj prosvetnega delavca in vračanje v stanje, kakršno je bilo 1967. 
in 1968. leta. 

Ce torej hočemo to izpolniti, potem moramo pustiti vrsto dejavnosti na 
indeksu 100 iz lanskega leta. Te dejavnosti so podiplomski študij, izredni 
študij, raziskovalna dejavnost itd. Mislimo, da je prav, če jih pustimo na tem 
indeksu. Kajti stabilizacija se mora poznati tudi na področju izobraževanja. 
S tem se strinjamo. Vrsta dejavnosti naj pač ostane na indeksu 100, nekatere 
celo na nižjem. Za modernizacijo pouka, ki je sicer življenjsko nujna naloga, 
je v osnutku finančnega načrta predvideno samo 30 '%> sredstev od lanskih. Je 
pač stabilizacija in nekaj let bomo že potrpeli, če je že treba. Vendar kljub 
vsemu bomo povišali štipendije samo za 5 %. To pomeni, da ne smemo 
razpisati novih štipendij. Samoupravni sporazum o štipendiranju, ki ga je v 
imenu skupščine podpisal izvršni svet, nalaga valorizacijo'. Ce jo izvedemo, 
potem ne moremo razpisati nobene nove štipendije, marveč znižati število šti- 
pendij. Otepali se bomo z novimi težavami in hudimi posledicami. 

Poleg tega bi vas rad opozoril, da moramo letos preiti od besede, opozar- 
janja in dogovarjanja k reševanju sedanjega stanja v 30 stavbah na Slovenskem 
v 11 občinah, ki jih omenja zakon. Za druge mislim, da lahko problem same 
rešijo. Trideset stavb na območju 11 občin je smrtno nevarnih. Ce bi jih hoteli 
zamenjati z novimi — kar ni realno, in kar tudi ni naš predlog — bi potrebo- 
vali 9 milijard 395 milijonov starih dinarjev. Razumljivo je torej, da je treba 
sprejeti začasne rešitve, toda 7 šol je v že tako slabem stanju, da jih bomo 
morali ali izprazniti ali zapreti ali pa postaviti nove. 

Prosim vas, tovariši poslanci, da tega ne razumete tako, kot da hočemo 
izsiljevati. Samo opozarjamo, v kakšni situaciji smo in da so uspehi in rezultati 
na področju izobraževanja in šolstva stvar vseh, prav tako pa tudi neuspehi 
in posledice, ki izvirajo iz takšnega stanja. 

Ne želimo in nikoli nismo želeli izsiljevati. Naši računi so bili vedno od- 
kriti. Zato vas prosim, da podprete amandmaje prosvetno-kultumega zbora, 
čeprav tudi ti ne rešujejo situacije, o kateri sem govoril, vendar se usmerjajo 
vsaj na bistvene probleme, ki so pred nami. 

Predsednik Miran Gosi ar: Dr. Vojan Rus, prosim! 



108 Republiški zbor 

Dr. V o j a n Rus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Stališča in podatki, ki jih je navedel tovariš Zaje, so vsekakor pravilni, kar 
kaže tudi to, da jim nihče od poslancev ne nasprotuje. Če bi želel biti še tako 
samokritičen in objektiven glede področja, na katerem delam, sem še vedno 
prepričan, da je osnovni problem v tem, da je z ustanovitvijo izobraževalne 
skupnosti nastal vtis, da je odgovornost za šolstvo v našem sistemu prenesena 
na neko povsem samostojno samoupravno strukturo. Kadar stvari ne tečejo, 
kot želimo, pravimo, da naj odgovarja ta struktura. Ta njena odgovornost pa 
ni realna, saj ta struktura ni gospodarsko avtonomna, da bi lahko sama jemala 
sredstva s tržišča ipd. 

Lahko imamo približno tako izobraževalno organizacijo še naprej. Toda ob 
tem je nujno ugotoviti, da morajo tudi skupščina in vsi njeni organi, od pred- 
sedništva do izvršnega sveta nositi soodgovornost in na tej podlagi sodelovati 
v razreševanju problema na tem področju. Ne vidim nobenega pritiska v tem, 
kar je povedal tovariš Zaje. Nihče ni mogel doslej podreti njegove razlage: 
če bomo dali plače v višini 95 %, kar je v smislu družbenega dogovora, in 
povečali materialne izdatke le za 20%, verjetno ne bomo mogli plačati niti 
vseh tekočih materialnih izdatkov in za druge potrebe ne bo dovolj sredstev. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Mislim, da gre tu za dvoje. Prvič za razgovor o tem, kolikšna sredstva 
so potrebna republiški izobraževalni skupnosti, in drugič za razgovor, kako se 
ta sredstva formirajo. Mislim, da sta to dve stvari. Tretja bi bilo še vprašanje, 
kako bo izobraževalna skupnost s temi sredstvi gospodarila. O tem sem že 
govoril in ne bi hotel ponavljati. 

V svoji razpravi sem omenil, da izvršni svet, ki je nekajkrat obravnaval 
stanje na področju izobraževanja, ne bo zaprl vseh vrat, če se bo pokazalo, da 
republiška izobraževalna skupnost ne more opraviti tistih nalog, ki so ji bile 
dane lani ali letos, na primer odpiranje novih oddelkov. Tudi ne umikamo 
investicij v srednje šolstvo, to se pravi sredstva, ki jih daje republika prvič 
republiški izobraževalni skupnosti kot participacijo za začetek reševanja sla- 
bega položaja v domovih in srednjih in poklicnih šolah, ne glede na to, da je to 
težko leto stabilizacije. Dajemo jih zato, ker je to tako pereč problem. Torej 
za taka vprašanja ne zapiramo vrat, niti jih ne zapiramo za štipendije, za 
katere mislimo, da jih mora republiška izobraževalna skupnost valorizirati, ne 
da bi zmanjšala število sedanjih štipendistov. 

Glede drugih vprašanj, ki jih moramo prav tako rešiti, se izvršni svet ne 
strinja s tem, da iščemo takšno rešitev, kakršno predlaga prosvetno-kulturni 
zbor in sicer z amandmaji k temu zakonu, o katerem sedaj razpravljamo, ali 
pa k zakonu, ki je predmet naslednje točke dnevnega reda. Mislimo, da je v 
obeh primerih želja, da se seže v inflacijske presežke. Menimo, da to ni pot 
za reševanje situacije, niti ne na področju izobraževanja niti ne na katerem- 
koli področju. Izvršni svet meni, da se moramo o tem načelnem stališču enkrat 
za vselej dogovoriti, če hočemo prispevati k omejitvi inflacijskih gibanj. Ce 
bomo vsakokrat segali po teh presežkih, potem mislim, da ne stojimo na 
načelnih stališčih, in da nam ni uspelo ostati pri izhodiščih, za katera smo se 
zavzeli tudi v tem domu tedaj, ko smo se dogovarjali, kaj vse bo treba storiti 
za uresničevanje programa za stabilizacijo gospodarskih gibanj. 
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Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima Jože Novinšek. 

Jože Novinšek: Celoten zakon je postavljen tako, da gredo dohodki 
iznad določenega nivoja na poseben račun izravnave. Konstrukcija je zasnovana 
na tem, da bodo osebni dohodki predvidoma doseženi na nivoju rasti na 18 '%> 
in da bo izvršni svet — bodisi samoupravno bodisi tudi z ukrepi — skušal 
obdržati takšen trend gibanja osebnih dohodkov. 

To se pravi, da je to vnaprej postavljena ovira, oziroma izražena želja, 
zadržati razvoj na tem nivoju. To hkrati pomeni, da gre v okviru tega limita 
celoten prispevek v korist vseh tistih, ki se napajajo iz. teh računov. 

Razumljivo je, da je od uspeha stabilizacije odvisno dogovarjanje -v pri- 
mernem času. Zaradi tega bi s tako izjemo podrli v bistvu ves koncept, ki je 
konsistentno zgrajen. Seveda nam trenutno še niso znani vsi računi, pred ka- 
terimi se bo znašlo gospodarstvo. Lahko pričakujemo precejšnje težave na 
področju gospodarstva in zato mislim, da s tem sistemom podpiramo stabiliza- 
cijske ukrepe. 

Zato menim, da bi bilo prav, če tega amandmaja ne bi sprejeli. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
Janko Cesnik. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Ker sem bil pozvan, da povem 
mnenje zakonodajno-pravne komisje, predlagam oziroma prosim, da jemljete 
v poštev samo tisto poročilo komisije, ki vam je bilo danes predloženo. Vse- 
buje namreč vse amandmaje k predlogu tega zakona in po mojem mnenju tudi 
zadovoljivo rešuje amandmaje odbora za finance in proračun. Glede predloga 
tovariša Rusa se strinjam s predsednikom zbora, da ne sodi v to točko dnev- 
nega reda in da bi o tem mogoče razpravljali v posebni točki dnevnega reda. 
Takega besedila namreč ni mogoče vključiti v predloženi zakon. 

Amandma prosvetno-kulturnega zbora predlaga, da pred začetkom izlo- 
čanja presežnih sredstev skupščina in izvršni svet ponovno presodita, v kakš- 
nem stanju je gospodarstvo, kako se realizirajo planirana gibanja in da se 
tako gibanja ponovno uskladijo s takratnimi ugotovitvami. 

Zato ne vidim ovire, da se ne bi sprejela taka dopolnitev, ker bo o tem 
ponovno razpravljala skupščina SR Slovenije. Izvršni svet bo na podlagi ta- 
kratnih gibanj dal svoj predlog. Ugotavljam,, da je prosvetno-kulturni zbor 
dal tak predlog ne samo* glede sredstev za izobraževanje, marveč glede sredstev 
za zaposlovanje in sredstev za zdravstvo. Tako sedaj ta predlog kompleksno 
obravnava celotne zneske, ki izhajajo iz 2. člena. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Tone 
Remc. 

Tone Remc: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da se boste stri- 
njali z menoj, ko izražam željo, da bi ob podobnih priložnostih, kot je današnja, 
tudi s strani drugih porabnikov družbenih sredstev, na primer drugih samo- 
upravnih skupnosti, slišali takšen poskus kritične analize položaja in takšen 
način postavljanja odprtih in morda tudi trenutno nerešljivih vprašanj. . 

Glede predloga prosvetno-kulturnega zbora, do katerega se moramo po 
postopku opredeliti tudi formalno, mislim, da prvi del tega predloga, ki pravi, 



110 Republiški zbor 

da se pred začetkom izločanja sredstev na poseben račun poroča skupščini o 
gibanjih v gospodarstvu, ni sporen in ga lahko mirno izglasujemo. Takšna 
razprava bi lahko nazorneje pokazala dejanske vire in strukturo inflacije ter 
značaj presežnih sredstev, ki tudi ni vedno enak. 

Mislim, da je nekdo lani ob sprejemanju podobnega predpisa predlagal, 
naj bi takšna sredstva ne po zakonski poti, marveč po poti priporočila gospo- 
darstvu, usmerili namensko v strokovno šolstvo ah v gradnjo dijaških domov 
ah pa v nekatere druge najbolj nevralgične dejavnosti, kar je zame tudi neke 
vrste pospeševanje gospodarskih dejavnosti. Slo je za priporočilo, ne za zakon- 
sko prisilo-, kako mora upravljati gospodarstvo s temi sreds.tvi. 

Zdi se mi, da bi morda takrat, ko bomo začeli to razpravo, pred republi- 
škim zborom razgrnili bilanco stanja in se odločili na najustreznejšo razpore- 
ditev teh sredstev. Zato predlagam, da se spreme prvi del predloga in da se 
o drugem delu predloga še razpravlja, pri čemer se upošteva tudi možnost 
namenske usmeritve teh sredstev, ko bodo le-ta znana in ko bomo vedeli, 
kakšnega izvora so. 

Predsednik Miran Goslar: Benjamin Božiček, prosim! 

Benjamin Božiček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Izjavljam., da podpiram predlog predsednika izvršnega odbora repu- 
bliške izobraževalne skupnosti oziroma amandma kulturno-prosvetnega zbora 
skupščine SRS. 

Že prej sem hotel postavit poslansko vprašanje, vendar sem mislil, da se 
bo vprašanje na podlagi zagotovil predstavnikov izvršnega sveta skupščine 
SRS le rešilo. Gre za šolo v Šmarju pri Jelšah. Na tej šoli je potem, ko se je 
podrl strop, zavod za raziskavo materiala opravil strokovni ogled in ugotovil: 
šola — stara sodnijska stavba — ne ustreza več svojemu namenu in je nevarna 
za življenje otrok. Tako je edina stavba z več prostori primerna za šolo, postala 
neuporabna. To se pravi, da v Šmarju pri Jelšah 600 učencev ne more imeti 
pouka oziroma ima pouk s skrajšanim učnim programom. 

Ugotovitve so pokazale, da bi bila adaptacija predraga in neekonomična. 
Predvideva se, da bi ta problem rešili v prvi etapi nove gradnje, ki velja 
okoli 700 milijonov starih dinarjev. Zato menim, da poraba imobiliziranih 
sredstev za te namene in za namene štipendiranja ne pomeni novih inflacijskih 
žarišč, kot je dejal podpredsednik tovariš Hočevar. 

Že od lani pospešeno gradimo šolo v Podčetrtku, za katero znaša pred- 
računska vrednost 9 milijonov, zagotovljenih pa imamo glede na podražitve 
5 milijonov. Ne vem, ali si lahko privoščimo, da bi otroke iz podružničnih šol 
še nadalje poučevali v župniščih. 

Nekaj podobnega se godi s šolo v Rogatcu, kjer so 4 podružnične šole. 
Izračunali smo, da sredstva ne zadostujejo, niti si ne zamišljamo, da bi lahko 
v celoti uredili ta vprašanja. Menim pa, da bi morali v 5 letih temeljito po- 
skrbeti zlasti za manj razvita območja, seveda s pomočjo drugih občin. 

Predsednik Miran Goslar: Franci Gerbec, prosim! 

Franci Gerbec: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da smo res- 
nično v težkem in zapletenem položaju. Vsi se zavedamo resnosti stanja v 
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družbenih službah in nujnosti izboljšave materialnega položaja, vendar bi se 
na kratko ozrl na besedilo spomenice, ki so nam ga predložili sindikati. 

Dovolil bi si vprašati, ah je omejitev na 95fl/o izplačevanje osebnih dohod- 
kov, določenih v samoupravnih sporazumih, ustavna ali ne. Ne bi razpravljal 
s pravnega stališča, marveč bi povedal, da je veliko gospodarskih organizacij, 
ki imajo v samoupravnih sporazumih zapisano, koliko naj bi izplačevale, ven- 
dar tega ne morejo, ker so v težavnem gospodarskem položaju. 

Mislim, da podatki, ki so nam bili predloženi, dovolj jasno govorijo, da smo 
letos resnično v izjemnem položaju in da se bomo morali marsičemu odreči. 

Dejstvo je, da kalkulativni osebni dohodki doslej še niso bili' popravljeni 
oziroma valorizirani v smislu dogovora podpisnikov splošnega družbenega do- 
govora. To se pravi, da to omejujemo tudi v gospodarstvu. V tem položaju se 
bom odločil za predlagane ukrepe, ker mislim, da je to tudi realno. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Mirko Žlender. 

Mirko Žlender: Tovarišice in tovariši! Ni še minil mesec dni, odkar 
smo se soočili z ekonomskimi izhodišči, ki jih je temu zboru predložil repu- 
bliški izvršni svet. Takrat smo se bolj ali manj vsi potegovali za to, da je 
treba v letu 1972 doseči disciplino na vseh ravneh in v vseh sferah družbene 
porabe. Danes, ko se prvič srečamo z eno teh sfer, že poskušamo odstopati od 
sprejetih stališč in navajamo številne dokaze, v kakšnih težavah se bo znašlo 
to ali drugo področje. Mislim, da je tako ravnanje zelo neodgovorno. 

Ce se politično opredelimo za stabilizacijo, za dogovarjanje, kako bomo ure- 
jali družbene sfere, potem bodimo dosledni tudi takrat, ko se moramo odločiti 
o aktu, ki nas tako ali drugače prizadene. Mislim, da lahko danes vsakdo 
navede veliko argumentov za to, da je na različnih družbenih področjih očitno 
premalo denarja, da bi odpravili zaostalost in zadostili potrebam. 

V tej zvezi bi rad opozoril samo na naslednje: dogovorjeno politiko bomo 
družbenim dejavnostim zagotovili 95'% osebnega dohodka. Vrsta gospodarskih 
organizacij pa se bo znašla v položaju, ko najbrž ne bo mogoče niti sanjati o 
95°/o realizaciji osebnih dohodkov. Lahko povem, da bo tudi- precej občin, med 
njimi razvita občina Maribor, ki ne bodo mogle izpolniti družbenega dogovora 
v višini niti za eno družbeno dejavnost. Danes delamo kalkulacije v okviru 
od 90 do 92 %. Ce smo se dogovorili za tako politiko, potem prevzemimo posle- 
dice in odgovornost, ki jih takšen dogovor prinaša. Podprl bom stališče izvrš- 
nega sveta, ki zasleduje tisto pohtkio, ki smo jo sprejeli v našem zboru. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Lahko glasujemo? 
(Da.) 

Najprej dajem na glasovanje predlog prosvetno-kulturnega zbora, ki ste 
ga prejeli na klop in ki se nanaša na nov drugi odstavek 3. člena. 

Kfdor je za predlog, naj glasuje. (12 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(23 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (21 poslancev.) Predlog prosvetno-kulturnega 
zbora ni sprejet. 

Glasujemo o amandmajih, ki so združeni v dodatnem poročilu zakonodajno- 
pravne komisije. To se pravi družbeni amandmaji odbora za finance in proračun 
in zakonodajno-pravne komisje. Gre za amandmaje k naslovu ter k 1., 2. in 
3. členu. Kaj pravi k temu izvršni svet? Izvršni svet sprejema te amandmaje, 
prav tako jih sprejema tudi odbor. 
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Prosim, da glasujete. Kdor je za, naj glasuje. (58 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije so sprejeti. 

Sledi glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje. 
(56 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva po- 
slanca.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 
Tovariš Rus, ali vztrajaš, da se odločimo'o tem, ali naj zbor sprejme tvoj 

predlog za dodatno točko dnevnega reda? (Da.) Kdo je za to, da razširimo 
dnevni red s predlogom tovariša Rusa, naj glasuje. (10 poslancev glasuje za.) 
PIredlog ni sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne 
račune. 

Predlagatelj je izvršni svet. Izvršni svet je predložil amandma k 3. členu 
predloga zakona. Odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija 
sta dala pismeni poročili. Predlog zakona so obravnavali tudi delegati občin 
na svojem zasedanju dne 1. februarja 1972. Kdo želi razpravljati? Besedo ima 
Drago Bencina. ! 

Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej se moram opravičiti, ker se mi zdi potrebno, da v zvezi z amandmajem, 
ki ga je dal odbor za socialno politko in zdravstvo, dodam še nekaj k temu, 
kar ste sicer prejeli že s pismeno obrazložitvijo. Obrazložitev je bila dana šele 
danes skupaj z amandmajem in prav zaradi tega čutim dolžnost, da jo še 
dopolnim. 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora je skupaj z 
odborom za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora 
pripravil amandma in sicer k 3. členu predlaganega zakona v tem smislu, da 
se k 3. členu doda nov 2. odstavek, ki naj se glasi: »Od sredstev posebne 
rezerve, ki so oblikovana iz dohodkov skupnosti zdravstvenega zavarovanja, se 
kot obvezno brezobrestno posojilo uporabijo le tista sredstva, ki so se zbrala 
s preseganjem meril, določenih z družbenim dogovorom o izvajanju in financi- 
ranju zdravstvenega varstva v letu 1971.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
Bistvo amandmaja odbora k 3. členu tega zakona je, da se zagotovi spo- 

štovanje in dosledno izvajanje družbenega dogovora o izvajanju in financiranju 
zdravstvenega varstva ne glede na konkretne finančne posledice posameznih 
regionalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja. 

Očitno je namiree, da s predlaganim amandmajem ni namen niti ni mogoče 
reševati vseh finančnih problemov skladov zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenih zavodov, zlasti ne kritja primanjkljajev. Družbeni dogovor, ki so 
ga sklenili izvršni svet, gospodarska zbornica, zdravstvene delovne organizacije 
oziroma njihovo združenje, skupnosti zdravstvenega zavarovanja in republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, po našem mnenju ne more biti zgolj formalen 
akt. Nasprotno, mnenja smo, da je tako pomemben dokument, da ga ni mogoče 
obiti in prezreti ali zamenjati s kakršnimkoli drugim aktom vse dotlej, dokler 
ni spremenjen ali odpravljen. Postavlja se vprašanje, ali je upravičeno in 
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dopustno, da s predloženim, zakonom zanikamo veljavnost družbenega dogovora, 
zlasti še, če upoštevamo-, da je bil le-ta sklenjen 9. decembra 1970, torej potem, 
ko je zvezna skupščina že sprejela zakon, s katerim je omejila porabo. Pod- 
pisniki družbenega dogovora, predvsem izvršni svet, so bili ob podpisu družbe- 
nega dogovora dobro seznanjeni z vsebino ukrepov zvezne skupščine o limi- 
tiranju porabe, vendar so kljub temu privolili v družbeni dogovor, očitno 
zavedajoč se upravičenosti in nujnosti sklenitve takega dogovora še zlasti 
glede na nove obveznosti, ki jih je zdravstvenemu zavarovanju naložila nova 
republiška zakonodaja, ki jo je sprejela skupščina SR Slovenije leta 1970. 

Oba zakona sta bistveno razširila pravice zavarovancev, s tem da sta 
uvedla obvezne oblike zdravstvenega varstva, omejila participacijo, povečala 
pravice aktivnih zavarovancev ob nesrečah pri delu in poklicnih boleznih itd. 

Omejitev tudi ni upoštevala večjih izdatkov skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja zaradi porasta števila zavarovancev, saj je znano, da se je v preteklem 
letu število zaposlenih povečalo za več kot 5l0/o, kot tudi ne nujnih sanacij 
zdravstvenih in delovnih organizacij, še posebej za investicijsko izgradnjo 
kliničnih bolnišnic. 

Pri tem je treba posebej poudariti, da skupnost zdravstvenih zavodov SR 
Slovenije kot predstavnik zdravstva ni podpisala družbenega dogovora in sicer 
z utemeljitvijo, da ji ta ne zagotavlja potrebnih sredstev za normalno funkcio- 
niranje zdravstvene dejavnosti. Ne glede na to je bil družbeni dogovor uve- 
ljavljen in je obvezen tudi za zdravstvene zavode. Vsebina družbenega dogovora 
je torej zelo rigorozna. Zahtevala je maksimalne napore za nacionalno poslova- 
nje vseh zdravstvenih zavodov v letu 1971. Zato se še bolj upravičeno postavlja 
vprašanje, ali je mogoče tak družbeni dogovor sedaj razvrednotiti in to za nazaj 
vse do 1. 1. 1971. 

Po mnenju odborov ni mogoče dopustiti, da bi bile vse skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja in tudi zdravstveni zavodi, ki so družbeni dogovor upo- 
števali, sedaj prizadeti. Ce bi vztrajali pri predloženem zakonu in ne sprejeli 
predlaganega amandmaja, bi povzročili — po našem mnenju — nepopravljivo 
politično škodo, saj bi s tem zanikali veljavnost družbenega dogovora. 

Zaradi neizvajanja družbenega dogovora bi povzročili tudi materialno škodo 
predvsem tistim skladomi zdravstvenega zavarovanja' in zdravstvenim zla- 
vodom, ki so dogovor spoštovali. V večini primerov bi s tem povečali ali 
povzročili primanjkljaje v skladih zdravstvenega zavarovanja. Pokrivanje pri- 
manjkljajev je v smislu zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva mogoče le s tem, da se določijo posebne pri- 
spevne stopnje od kosmatih osebnih dohodkov iz delovnega razmerja, kar 
praktično pomeni novo obremenitev gospodarstva, saj gre tak prispevek v 
breme delovnih skupnosti. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, ali ne bomo 
s tem ukrepom namesto da bi razbremenili gospodarstvo, dosegli prav obratno, 
namreč, da bi za isti namen gospodarstvo ponovno obremenili. 

Kot že rečeno, smo bili na seji odborov soočeni z dejstvom, da s predlaga- 
nim amandmajem ne rešujemo vseh finančnih problemov v zdravstvenem zava- 
rovanju, kar vsekakor tudi ni njegov namen. Vendar menimo, da bi bilo 
prav, da bi s tem vsaj deloma skušali pomagati tistim, ki so v celoti spoštovali 
družbeni dogovor in so zaradi tega zašli v deficitarno poslovanje. Skladi zdrav- 
stvenega zavarovanja tudi niso mogli izrabiti možnosti, ki jo je nudil zakon 
o evidentiranju obveznosti nekaterih uporabnikov družbenih sredstev, ker 
zaradi specifičnega poslovanja zdravstveni zavodi na dan 15. 11. niso izkazovali 
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neporavnanih obveznosti. Te obveznosti bodo ugotovljene šele z izdelavo za- 
ključnih računov. 

Posebej moram poudariti, da predlagani amandma ni v nasprotju s stališči 
do omejevanja porabe, ki so jih zastopali izvršni svet in odbori naše skupščine. 
Po sprejetju zveznega zakona o izločanju dela dohodkov od prispevka iz oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja ob koncu 1. 1971 so se namreč tako izvršni 
sveti kot tudi pristojni organi skupščine zavzemali, da omenjeni ukrepi ne bi 
preveč prizadeli zdravstvenega zavarovanja oziroma, da bi bilo potrebno s 
spremembami že sprejetih ukrepov izboljšati finančni položaj komunalnih 
zavodov. Zadevni predlogi so bili posredovani zveznemu izvršnemu svetu, zvez- 
nemu sekretariatu za finance in tudi zvezni skupščini. Predlogi so bih le 
delno upoštevani. 

Tudi v obrazložitvi ukrepov družbenoekonomske politike na področju 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972 z dne 16. 1. 1972 se izvršni svet za- 
vzema za spoštovanje družbenih dogovorov o izhodiščih za izvajanje financira- 
nja zdravstvenega varstva. Na 10. strani obrazložitve je v petem odstavku 
rečeno: »Za zdravstveno zavarovanje bodo ustrezni stabilizacijski ukrepi kon- 
kretno urejeni z družbenim dogovorom o izhodiščih za izvajanje in financiranje 
zdravstvenega varstva v letu 1972 na ravni republike ter z družbenimi dogo- 
vori o določitvi stopenj prispevka za zdravstveno zavarovanje na ravni regij 
oziroma občin. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja naj v cilju racionalnega 
usmerjanja v zdravstveni potrošnji ustrezno valorizirajo višino neposredne 
udeležbe zavarovancev pri plačilu zdravstvenih storitev vsaj skladno s po- 
rastom izdatkov za zdravstveno varstvo v letu 1972.« V predlogu izvršnega 
sveta o družbenoekonomskih in bilančnih izhodiščih za financiranje splošne in 
kolektivne porabe v letu 1972 z dne 23. 11. 1971 je na 15. strani v 3. odstavku 
navedeno: »Vsi zavezanci po limitu 10,8 "Vo bi morali ustrezajoče presežke 
dohodkov mesečno odvajati na posebne račune pri službi družbenega knjigo- 
vodstva. Izločanja ni pri zdravstvenem zavarovanju. Očitno je, da bi uveljav- 
ljeni limiti pri zdravstvenem zavarovanju povzročili znaten obseg neplačanih 
obveznosti. Zato so bili dani različni predlogi, ki naj bi realneje opredelili 
to obveznost za zdravstveno zavarovanje, vendar doslej niso bili sprejeti ni- 
kakršni dopolnilni predpisi. Ker zdravstveno zavarovanje troši sredstva nad 
okvirom, ki ga uveljavlja limit, tudi do konca leta ne bo moglo priti do de- 
janske izločitve sredstev v polnem obsegu.« 

Tako torej pravi izvršni svet v novembru 1971. Zaradi takih ugotovitev 
izvršnega sveta je še posebej nerazumljivo, da v konkretnem zakonu ni pred- 
videl olajšav skladom zdravstvenega zavarovanja vsaj v obsegu in na način, 
ki ga predlaga amandma našega odbora. Z njim se ne zavzemamo za to, po- 
novno poudarjam, da bi se skladi zdravstvenega zavarovanja v celoti oprostili 
teh obveznosti, ki jih nalaga zakon, to je, da se imobilizirana sredstva skladov 
porabijo kot obvezno brezobrestno posojilo, pač pa, da se te obveznosti opro- 
stijo za tisti del sredstev, ki so se oblikovala iz dohodkov v skladu z družbenim 
dogovorom. 

Pri tem ne gre prezreti dejstva, da gre za razmeroma majhna sredstva, ki 
ne morejo povzročiti bistvenega primanjkljaja na računu uporabnikov teh 
sredstev. Poleg tega izdatki posebnega računa za izravnavo še niso definitivno 
ugotovljeni in določeni, kot je ugotovil v današnjem ekspozeju podpredsednik 
izvršnega sveta tovariš Tribušon na skupni seji vseh zborov naše skupščine. 
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Prav iz teh razlogov tudi ne morem sprejeti stališča našega odbora za fi- 
nance, ki zavrača naš amandma z ugotovitvijo, da bi s tem porušili celotni si- 
stem oziroma povzročili primanjkljaj sredstev v tem računu. Prav tako se ne 
morem strinjati s tem, da moramo ta zakon dosledno izvajati, saj je izvršni 
svet vendarle napravil izjemo za občinske skupščine. Strinjam pa se z odborom 
v tem smislu, da je slabost našega amandmaja v tem, ker nima izdelane kvanti- 
fikacije. To je res. Toda to je predvsem slabost, ki bi jo moral popraviti predla- 
gatelj. Tudi zakon v celoti nima predložene kvantifikacije. Zakaj odbor ni 
hkrati ugotovil tudi tega? 

Po podatkih republiškega sekretariata za finance so skladi zdravstvenega 
zavarovanja izločili do 15. 11. 1971 na posebne račune le 36 milijonov din. 
Hkrati se ugotavlja, da je v teh skladih približno 50 milijonov din deficitov. 
Izločena sredstva so bila v največjem znesku v ljubljanski skupnosti, sledi 
Koper, Kranj, Maribor in Novo mesto; preostale štiri skupnosti, to je Celje, 
Murska Sobota, Nova Gorica in Ravne ne izkazujejo izločenih sredstev. Prvotno 
je bilo predvideno, da bo vseh imobiliziranih sredstev po predlogu bilančnih 
izhodišč 238 milijonov. V sedanjem zakonu oziroma odloku o finančnem načrtu 
posebnega računa sredstev Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu pa je 
predvideno 170 milijonov. Zakaj tako različne številke? 

Tovariši poslanci, obrazložitev, ki ste jo prejeli v pismeni obliki, je s tem 
dopolnjena in upam, da je tudi dovolj utemeljena. Zato prosim republiški 
zbor, da jo upošteva in sprejme obrazloženi amandma. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Mitja Mrgole, predstavnik 
socialno-zdravstvenega zbora. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dobili ste mnenje socialno-zdravstvenega zbora z amandmajem k 3. členu za- 
kona. Amandma je identičen z besedilom amandmaja vašega odbora za socialno 
politko in zdravstvo, ki ga je odbor soglasno sprejel. 

Dovolite mi, da ob tem dodam še nekaj misli. Povsem se strinjam z argu- 
mentacijo, ki jo je dal o tem vprašanju tovariš Drago Benčina. V našem zboru 
smo kot nasprotni dokaz k temu amandmaju slišali, da moramo pri tem enako 
ravnati z vsemi interesnimi skupnostmi, če imajo enak položaj in da ni 
mogoče izvzeti zdravstvenega zavarovanja. Vendarle ni tako. Sistem zdrav- 
stvenega zavarovanja smo gradili več let. Prav ta zbor je že leta 1968 sprejel 
znana stališča k sistemu zdravstvenega zavarovanja in se opredelil za to, da je 
to interesna sfera, v kateri si zavarovanci sami določajo pravice in nalagajo 
dolžnosti za dosego pravic. Da se nam je tezo posrečilo izpeljati tudi v zveznem 
merilu, smo v 13. točki ustavnih amandmajev zapisali, da Socialistična repu- 
blika Slovenija ureja le sistejn zdravstvenega zavarovanja. Torej se ta sfera 
po vsebini bistveno razlikuje od drugih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti, saj je republiška skupščina za to določala tako obseg pra- 
vic kot tudi način financiranja ter stopnjo prispevkov. 

V primeru pokojnin daje skupščina SR Slovenije soglasje in vendar so bile 
te ves čas izvzete od učinkov zakona o presežkih nad 10,8 %. Zato ni pravilno 
mnenje, da je mogoč enak postopek pri vseh interesnih skupnostih. Tudi zakon 
o določitvi stopenj prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 
leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov iz delovnega razmerja, 
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ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne 
porabe, upošteva namreč to razliko in zdravstvenega zavarovanja ne zajema. 

Ob tem ne načenjam vprašanje, zakaj smo samoupravno avtonomijo na 
področju zdravstvenega zavarovanja za razliko od drugih interesnih skupnosti 
izpeljali do kraja. Zaradi tega se mi tudi zastavlja vprašanje, ali kaže zaradi 
trenutnih bilančnih potreb podirati sistem, ki smo ga prav mi afirmirali v 
jugoslovanskem merilu in se zanj odločili povsem zavestno. 

V podporo amandmaju naj omenim še nekaj primerov. Kako moremo vzeti 
zbrana sredstva nad določeno višino, ki je bila postavljena brez izračunov in 
ki ni mogla upoštevati in predvideti, da bo znašal dotok novo zaposlenih v letu 
1971 nad 90 000 delavcev? To je nad 100 % več, kot so predvidevala družbeno- 
ekonomska izhodišča za leto 1971. 

Njihovi prispevki iz osebnega dohodka predstavljajo tudi dotok sredstev, 
ki so imobilizirana, stroški zdravstvenega varstva za te delavce pa so nepokriti. 
Kdo je mogel na primer predvideti, da bo prišlo do epidemije zlatenice? Stroški 
za zdravljenje presegajo sredstva, določena v okviru 10,8 %. Lahko bi še na- 
števal primere, vendar naj to zadostuje. 

Na kraju bi samo zaradi jasnosti povedal še tole: Predlog izvršnega sveta 
dejansko pomeni samo premik obremenitev in bo treba dohodek v skladih 
zdravstvenega zavarovanja iz leta 1971, če se amandma ne sprejme, nadome- 
stiti v letu 1972. To bo treba vsekakor storiti, ker nam to nalaga zakon z 
izredno obremenitvijo iz dohodka gospodarskih organizacij. Še več, pomeni, da 
bo ta obremenitev še večja kot izpadli dohodek, ker ji bo treba po določbah 
tega zakona nujno prišteti še obvezno rezervo. 

Zato se mi zastavlja še drugo vprašanje: Ali je to resnično stabilizacijski 
ukrep ali pa je prenašanje obveznosti na samoupravno skupnost zavarovancev, 
da sama obremeni gospodarstvo za obveznosti, ki jih ima republika, in to za 
izdatke, ki nimajo nikakršne zveze z zavarovanjem? 

Predsednik Miran Goslar: Magda Mihelič, prosim! 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, umikam amandma, ki ga je 
dal odbor k 3. in 5. členu, ker je zakonodajno-pravna komisija ugotovila, da 
beseda »obveznice« ni ustrezen izraz, ampak mora biti »potrdilo-«. Zakonodajno- 
pravna komisija zajema v svojem poročilu ustrezen amandma in zato o naših 
amandmajih ni potrebno glasovati. 

Ko je odbor za finance danes zjutraj razpravljal o amandmaju odbora 
za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora in odbora 
za socialno politiko in zdravstvo našega zbora, se je zavedal izjemnega polo- 
žaja zdravstva. Razpravljal je o njegovih problemih in posledicah,.ki bi lahko 
nastale pri skupnostih, vendar smo bili v dilemi, ali je mogoče sprejeti amand- 
ma, ki ne prikazuje uravnovešenih sredstev. 

Tovariš Bencina je sicer pravilno ugotovil, da sam zakon nima finančnih 
kvantifikacij, vendar pa posledice tega amandmaja prehajajo v zakon o sred- 
stvih za izravnavanja v gospodarstvu, ki ga bomo obravnavali pod 23. točko 
dnevnega reda. V tem zakonu je predvideno 170 milijonov sredstev iz obvez- 
nih rezerv. Ce sredstev iz tega računa ne prenesemo na posebna sredstva za 
izravnavanja v gospodarstvu, potem mora izvršni svet povedati, od kod se 
bo lahko pokrila razlika, da bomo mogli financirati tisti račun. 
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Odbor se je zavzemal za sprejem tega amandmaja, vendar samo pod po- 
gojem, če bo izvršni svet lahko zagotovil, da se sredstva v smislu zakona, ki 
ga bomo obravnavali v 23. točki, lahko tudi dobijo. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Jože Benigar, tajnik' skupnosti 
zdravstvenih zavodov Slovenije. 

Dr. Jože Benigar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker so o tem amandmaju že govorili drugi, mislimi, da ni potrebno, da ga 

ponovno utemeljujem še jaz. Želel bi povedati samo to, da se z njim želimo 
izogniti le dodatnim nepotrebnim stroškom in proceduram. 

Sredstva, ki so postavljena v družbenih dogovorih in v pogodbah med 
zdravstvenimi zavodi in zdravstvenim zavarovanjem, so pravnoveljavno in 
sodno izterljiva z zahtevki, ki jih zahteva zdravstvena služba za opravljene 
zdravstvene storitve. Zato se mi kot negospodarstveniku postavlja vprašanje, 
kako je mogoče nekaj, kar si dolžan in kar veš, da boš moral jutri plačati, 
prenašati na pravno obliko dajatve? Z drugimi besedami: gospodarstvo bo 
moralo, če se ta sredstva odvedejo v druge namene po zakonski obveznosti, 
zbrati približno 0,5 % dodatnih sredstev, da bo plačalo že opravljene zdrav- 
stvene storitve. Želel bi poudariti še to, da bi taka procedura oziroma zavrnitev 
teh obveznosti povzročila precejšnje kritične razprave v zdravstvenih zavodih 
na račun družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja, glede 
katerega smo imeli velike težave, da smo ga sprejeli in dokazali našim zdrav- 
stvenim delavcem, da je to sodoben in napreden instrument uravnavanja naših 
samoupravnih zdravstvenih skupnosti. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Svetelj. 

Franc Svetelj : Tovarišice in tovariši poslanci! Izbirati moramo med 
dvema možnostima: Ali zdravstvu pustiti presežek za pokritje ugotovljenih 
obveznosti v preteklem letu, ali pa s posebnim prispevkom ponovno obremeniti 
gospodarstvo1, kar se bo prav gotovo zgodilo. Zdi se mi, da je boljša rešitev, 
če sprejmemo amandma, kot pa da z dodatnim prispevkom povečujemo pritisk 
na višje osebne dohodke, na višje stroške in končno tudi na višje cene. Samo 
kot primer navajam, da je v ljubljanski skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
delavcev v letu 1971 za 2,6 milijarde starih dinarjev nepokritih obveznosti; 
presežna sredstva pa znašajo 2,4 milijarde, torej okrog 200 milijonov starih 
dinarjev manj, kot znaša obveznost. Pojavljali pa so se že glasovi, da bo po- 
trebno v tej skupnosti uvesti poseben prispevek oziroma povečati osnovno stop- 
njo na 8 °/b. 

Ne bom se spuščal v vprašanje upravičenosti nepokritih obveznosti oziroma 
v način ugotavljanja teh obveznosti, čeprav verjetno ni najbolj primerno, da 
15. novembra ugotavljamo, kakšne bodo obveznosti do konca leta. Pač pa imam 
pred očmi predvsem praktični vidik in dejstvo, da bo treba obveznosti pokriti. 
Zato tudi podpiram predloženi amandma našega odbora. 

Predstavnik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušen jak! 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Mislim, 
da bi bilo vendarle nekoliko neresno, če bi glasovali za nespoštovanje že skle- 
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njenih pogodb, in menim, da si naša skupščina tega ne bi smela privoščiti. 
Zato je utemeljen amandma v tem smislu, da se zajamiejo samo tisti presežki, 
ki presegajo pogodbene obveznosti. 

Kljub temu pa bi želel zvedeti, če ima strokovna organizacija morda več 
podatkov, ki bi nas še bolj prepričali, da gre res samo za realizacijo sklenjenih 
čvrstih pogodb, katerih po mojem prepričanju v tem zboru res ne bi smeli 
prezreti, ker bi to imelo težje finančne in politične posledice; zavedati pa se 
tudi moramo, da bi zavrnitev tega amandmaja pomenila povečanje obveznosti 
do zdravstvenega zavarovanja. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Jože Piano, pomoč- 
nik republiškega sekretarja za zdravstvo. 

Jože Piano: Skušal bom biti zelo kratek, ker so govorniki pred menoj 
že skoraj vse povedali. Opozoriti moram na to, da smo 21. januarja 1972 pod- 
pisali enak družbeni dogovor, kot je veljal prejšnje leto. Zato mislim, da vsi 
verjamejo v družbeni dogovor; vendar pa nam zopet grozi nevarnost, da pod- 
pišemo dogovor, ki ga izpolnjujemo vse leto, na koncu leta pa v splošni bilanci 
nekje manjka nekaj denarja in se potem razveljavi dokument, ki ga je spre- 
jelo šest partnerjev po štiri mesece trajajočem napornem usklajevanju! 

Tovariš Pušenjak me je vprašal za podatke. Imamo celo analizo teh po^ 
datkov! Skoraj nemogoče je vse to povedati zelo na kratko. 

Tovariš podpredsednik Hočevar je rekel, da je načelno vprašanje, ali se 
inflacijski presežki lahko priznajo tistim, kamor so se natekli. Res je, da 
smo zbrali nekaj več sredstev zaradi splošne inflacije, vendar pa drži tudi to, 
da smo po inflacijskih cenah poravnah materialne stroške, ki pa pri nas pred- 
stavljajo 50i0/o izdatkov; namreč stroški za energetiko, hrano in zdravila. Tako 
je inflacija imela pri nas dva kraja, kot vsaka palica! Upoštevati je treba 
tudi inflacijsko zaposlovanje, zaradi katerega se nenadoma pojavi 29 000 novih 
zavarovancev na leto. Seveda smo zanje morali plačati zdravstveno varstvo. 

Ker ni dosti časa, naj samo omenim, da je naša republika redkost v Jugo- 
slaviji, ker ima skoraj 100 000 več zavarovancev kot ima prebivalcev! Marsikdaj 
živimo v iluziji, da plačujemo zdravstveno zavarovanje samo za svojo popula- 
cijo, kar pa ni res. Po teh podatkih plačujemo infrastrukturo tudi za druge. 
V nadaljnjih razpravah, ko bomo poskušali te probleme resno obravnavati, 
bomo morali pri naših bilancah upoštevati tudi to, da izdatki za tujo delovno 
silo niso samo neposredni,, ampak tudi posredni izdatki, o katerih sedaj govo- 
rimo. 

Načelnega pomena je tudi dejstvo, da v naši sferi odgovarjamo za vse 
poslovne rizike sami, da je republika z zakonom predpisala obvezne oblike in 
določila, da jih moramo izvajati. Zaradi tega pa menim, da tisti, ki ne nosi 
poslovnega rizika za naše izgube, tudi nima pravice zajemati dohodkov v teh 
naših samoupravnih sferah. Hvala lepa! . 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Jože Deberšek ima besedo! 

Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vselej sem se zavzemal za to, da se vsa področja dostojno uredijo. Vendar se 
pred nas postavlja zelo načelno vprašanje. Ce bomo sprejeli en amandma, mo- 
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ramo tudi druge, kajti za vse morajo veljati enaka merila. Sem za to, da se 
ta vprašanja rešujejo, vendar enotno, ne pa za šolstvo drugače kot za zdravstvo. 

Prosim tovariši poslanci, poglobimo se vase in bodimo načelni! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Marjan Dolenc! 

Marjan Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Opravičujem se, ker 
nisem bil ves čas navzoč pri tej razpravi; medtem sem namreč sledil podobni 
razpravi, ki se je pravkar končala v gospodarskem zboru. Tudi tam so bili 
našteti enaki argumenti v podporo tega amandmaja, vendar ga gospodarski 
zbor ni sprejel. Dopoldne pa sem bil navzoč na razpravi v socialno-zdravstve- 
nem zboru. 

Po vseh teh razpravah lahko povem tudi stališče izvršnega sveta. Moram 
reči, da se argumenti bolj ali manj ponavljajo in je bil z njimi izvršni svet že 
prej seznanjen in je o njih razpravljal. Razpravljal je zelo zavzeto in moram 
povedati, da je bila razprava zelo burna; kljub temu smo se po konfrontaciji 
vseh različnih stališč s področja raznih družbenih služb in gospodarstva ven- 
darle odločili, da amandmajev ne sprejmemo in vztrajamo pri prvotnem pred- 
logu. Argumente za naš predlog je še posebej obrazložil tovariš podpredsednik 
Tone Tribušon v današnjem ekspozeju in jih ne bom ponavljal. 

Na kratko pa vendarle! Res gre za bilančne razloge; mislim, da bi bilo 
narobe, če bi to zanikali. Na eni strani gre za izpad sredstev, ki jih ima skup- 
nost, na drugi strani pa gre seveda za odnos do drugih skupnosti, ki imajo prav 
tako izločena sredstva, glede katerih predlagamo, da jih uporabimo v tem 
skladu. Ce amandma sprejmemo, je povsem konsekventno to, kar je rekel 
tovariš Deberšek, namreč, da je treba sprejeti podobne amandmaje tudi za 
druga družbena področja in izločena sredstva vrniti nazaj v porabo. To bi 
bilo težko izvedljivo iz pravnih razlogov, pa tudi iz ekonomskih razlogov ne bi 
bilo upravičeno. 

Mi smo, kot rečeno, pretehtali vse argumente. Res je bil sprejet družbeni 
dogovor na področju zdravstva, zaradi česar je to področje v specifičnem polo- 
žaju. Izvršni svet si je tudi zelo prizadeval, da bi ob omejitvi dohodkov na ravni 
10,8'% v federaciji dosegel posebno obravnavo zdravstvenega področja glede 
na razmere v Sloveniji. Predvidevali smo tudi, da bi potrošnja vendarle lahko 
potekala po družbenem dogovoru. Ob tem pa naj tudi ponovim izjavo tovariša 
podpredsednika Vinka Hafnerja na današnjem zasedanju socialno-zdravstvenega 
zbora, da je ta družbeni dogovor eden izmed prvih dogovorov, da glede družbe- 
nih dogovorov še nimamo velikih izkušenj in so zaradi tega nekatere rešitve 
nekoliko ohlapne, zaokroženo formulirane, in da se je na tem področju po- 
trošnja povečala bolj, kot bi bilo pričakovati po družbenem dogovoru. 

Pretehtali smo družbeni dogovor in zakon s pravnega vidika in prišli do 
sklepa, da je zakon vendarle norma, ki jo je treba spoštovati. 

Ker imamio pravico in dolžnost po ustavi in politiki, ki jo je postavila ta 
skupščina, voditi na vseh področjih usklajeno globalno politiko, smo skušali 
kolikor je bilo mogoče, upoštevati različne interese in jih uskladiti s sprejeto 
politiko, vendar smo morali upoštevati tudi sedanji gospodarski položaj. Zato 
predlagam zboru, da bi odločil tako, kot gospodarski zbor, namreč da bi teh 
amandmajev ne sprejel. 

Predsednik Miran Goslar: Miloš Poljanšek, predsednik prosvetno- 
kulturnega zbora, želi besedo! 
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Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim prav na kratko opozoriti na nekatera dejstva in na nekatere posledice. 

Ce je prosvetno-kulturni zbor sprejel danes dva amandmaja, je to storil 
samo zaradi tega, da opozori skupščino — in prek skupščine delovne ljudi — 
da se je izobraževalna skupnost, kateri je samoupravno zaupano zagotavljanje 
materialnih in drugih osnov za normalno delo vzgoje in izobraževanja, znašla 
v položaju, da ne more programa, ki ga je postavila skupščina, uskladiti z mate- 
rialnimi možnostmi, ki jih določa skupščina. Ničesar drugega ni storil pro- 
svetno-kulturni zbor. Naj ponovim in poudarim, da je sfera, ki jo zastopa pro- 
svetno-kulturi zbor, odločno za stališča stabilizacije in da prosvetno-kulturni 
zbor meni, da vzgoja in izobraževanje ne podpirata inflacije, temveč se zavze- 
mata za razumne in smotrne investicije. 

In še nekaj. Rešitev, ki jo predlaga izvršni svet, po mojem mnenju ni na- 
čelna. To je pragmatistično obnašanje, bilančno obnašanje in nič drugega! 
Bilanco je treba spraviti v red, vzeti tistemu, ki ima, in dati tistemu, ki po- 
trebuje. To je smisel predloga. Vzel bi izvršni svet tudi komu drugemu, če bi 
imel, ali pa če bi to lahko dosegel po pozitivnih predpisih. Tega pa ne more 
in lahko poseže samo v to sfero, kar je tudi storil. Zakaj je pustil občinam 
ta sredstva? Ker so minimalna, ker so potrošena! Pri njih ne bi ničesar dobil. 
Torej, kot rečeno, to je po mojem mnenju proračunski pragmatizem in prav 
nobena načelnost! 

In sedaj vas, tovariši poslanci, želim opozoriti tudi na posledice. Verjamem 
izračunu izobraževalne skupnosti; če se moti, se motim tudi jaz in se je motil 
tudi prosvetno-kulturni zbor. Velja pa, da se nam šole podirajo. Pomagamo 
manj razvitim predelom Jugoslavije, da rešujejo nekatere največje probleme 
tudi v sferi vzgoje in izobraževanja. Tako izražamo svojo solidarnost. Mislim, 
da je to v redu, če je v mejah naših možnosti. Mislim pa, da je potem, ko so naši 
najvišji politični forumi uvideli nujnost in potrebo po solidarnosti, po zmanj- 
šanju socialnih razlik, prav tako potrebno, da takšno solidarnost manifestiramo 
tudi pri nas doma, med posameznimi razvitejšimi in manj razvitimi predeli. 
Zgodovina bo ocenjevala, zakaj je kdo danes razvitejši in zakaj je kdo ostal 
manj razvit. Bojim se, da ne vselej po svoji krivdi. Če je tako, potem je po 
mojem mnenju nujno, da vendarle razmislimo o tem, ali je prav, če se prakti- 
cistično in proračunsko distanciramo od tistih odprtih kričečih problemov, ki 
obstoj i jo. 

Sredstva za vzgojo in izobraževanje povečujemo samo za l,5'°/o. Odločiti 
se moramo, ali je prav, da širimo obseg naših šolskih zmogljivosti. V šolskem 
letu 1971/72 smo na ravni srednje šole, kar financira republiška izobraževalna 
skupnost, povečali število oddelkov za 68 oddelkov. Število oddelkov smo po- 
večali zato, da odpiramo možnosti nadaljnjega šolanja predvsem mladini iz 
tistih predelov, kjer teh možnosti še ni bilo. To je v skladu z našimi političnimi 
načeli o zmanjševanju socialnih razlik. Prav na tistih območjih, kjer je naj- 
slabša izobrazbena struktura, uveljavljamo politiko, da dodatno izobrazimo 
tiste učitelje, ki zahtevane izobrazbe nimajo, ker to neposredno vpliva na osip 
v šoli, ki ga želimo zmanjšati. Nadalje želimo, da bi bila struktura študentov 
na univerzi drugačna in zato štipendiramo. V letošnjem letu pa lahko urejamo 
štipendije samo s petimi odstotki povečanja. 

Ker sem o tem že govoril, samo ponavljam, da je vendarle treba presoditi, 
ali je nujno, da prostor za tistega učenca, dijaka, ki sicer ne bi imel možnosti 
za nadaljevanje šolanja, zagotovimo tam, kjer je, če se ta šola podira, in tam, 
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kjer bo kasneje v razvitejšem centru lahko nadaljeval šolanje po svojih umskih 
in fizičnih sposobnostih. 

Na koncu pa, če mi dovolite, še repliko na danes izrečeno načelno stališče 
proti amandmaju. Tisti tovariši, ki menijo, da je treba vztrajati pri predlogu 
izvršnega sveta, naj vztrajajo pri tem tudi v svoji konkretni praksi! Naj ne 
izvajajo političnega pritiska na izobraževalno skupnost, ko se bojujejo za nove 
prostore študentskih domov, za izdatnejše financiranje študijskih knjižnic in 
tako dalje, da ne naštevam še več podobnih primerov. Naj bodo načelni in naj 
rečejo: »Odpovedujemo se študentskemu stolpiču, ker tega ni moč financirati!« 
S temi bi olajšali položaj izobraževalni skupnosti. 

Predsednik Miran Goslar : Še kdo želi besedo? Tone Remc, prosim! 

Tone Remc: Spoštovani zbor! Kot laiku mi je ostal v spominu termin 
»koeficient učinkovitosti investicijskih naložb«. V tej zvezi bi prej, preden bi 
lahko odgovorno glasoval, želel, da predstavnik izvršnega sveta finančno ute- 
melji dva člena. 

Glede predloga prosvetno-kulturnega zbora ostajam pri svojem stališču, 
ki sem ga pojasnil že v prejšnji točki dnevnega reda, saj zaradi tega drugi 
niso prizadeti. V tem predlogu je predviden znesek 22 milijonov dinarjev za 
odpravo socialnih razlik pri izobraževanju mladine predvsem na manj razvitih 
območjih, in ta znesek je potem v treh alineah specificiran. 

Meni je količnik učinkovitosti tu nekako dojemljiv, saj je to eden redkih 
amandmajev, ki že v svojem besedilu vsebuje konkretne številke. Zato bi rad 
vedel, kaj prvi in drugi člen zakona pomenita v finančnem jeziku. Koliko se je 
torej nabralo sredstev posebne rezerve, ki se je oblikovala iz dohodkov pro- 
računa za leto 1972? 

Zanima me, v kolikšnem obsegu in do katere ravni bo republiki uspelo 
kompenzirati prenesene obveznosti za gospodarske investicije, ki jih je pre- 
vzela, če sprejmemo nespremenjen 2. člen, in s kolikšnim delom sredstev bo 
republika intervenirala pri gradnji hitrih cest. 

Rad bi torej primerjal in ugotovil, kaj v praksi pomeni eno in drugo! 
Amandma oziroma stališče prosvetno-kulturnega zbora mi to omogoča, prt>sim 
pa, da mi pred odločitvijo pomagate tudi s finančnim tolmačenjem drugega in 
po možnosti tudi prvega člena. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje: Prosim, če pokličete poslance! 
Začenjamo z glasovanjem o predlogih prosvetno-kulturnega zbora. Prosim, 

če vzamete pismo predsednika Poljanška; na drugi strani imamo amandma 
k 1. členu in k 2. členu. 

Glasujmo o amandmaju k 1. členu! Kdor je zanj, naj glasuje. (Za: 24; 
proti: 13; vzdržanih: 18.) Amandma oziroma predlog prosvetno-kulturnega 
zbora k 1. členu ni sprejet. 

Sledi glasovanje o predlogu prosvetno-kulturnega zbora k 2. členu. Bese- 
dilo je napisano na koncu druge strani. Kdor je za amandma, naj glasuje. 
(Za: 22; proti: 13; vzdržanih: 19.) Amandma ni sprejet. 

Sledi glasovanje o amandmaju našega odbora za socialno politiko in zdrav- 
stvo in socialno-zdravstvenega zbora, ker sta identična. Gre za amandma k 
3. členu, kateremu naj se doda nov drugi odstavek v besedilu, kakršno je 
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predlagano. Kdor je za amandma, naj glasuje. (Za: 23; proti: 16; vzdržanih: 16.) 
Amandma ni sprejet. 

Sledi glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Imate jih v 
dodatnem poročilu zakonodajno-pravne komisije. Gre za amandmaja k 3. členu 
in k 5. členu, po katerih naj se beseda obveznica spremeni v potrdilo. Lahko 
glasujemo skupaj o obeh. Ce ste za amandmaje, glasujte. (Za: 54; nihče proti; 
vzdržana: 2.) Amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 3. in 5. členu sta 
sprejeta. 

Sledi še glasovanje o amandmaju izvršnega sveta k 3. členu, po katerem 
naj se spremeni prvi odstavek tega člena. Kdor je za amandma, naj glasuje. 
(47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Dva.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) 

Amandma izvršnega sveta je sprejet. 
Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je zanj, naj glasuje. (46 po- 

slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 
Ugotavljam, da je zakon o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega 

dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v 
letu 1971 izločeni na posebne račune, sprejet. 

Ce bosta socialno-zdravstveni zbor in prosvetno-kulturni zbor vztrajala 
pri svojih amandmajih, bo treba stališča usklajevati po posebni komisiji, in 
sicer v skladu s 16. členom odloka o delovnem področju zborov skupščine SR 
Slovenije. 

Predlagam, da imenujemo tri člane našega zbora, da proučijo sporna vpra- 
šanja v zvezi z zakonom, ki smo ju sedaj obravnavah pod točko 3 in pod točko 
4, in da se sestanejo s člani drugih zborov v skupni komisiji. Ti trije člani 
našega zbora naj bodo: Drago Benčina, Janko Cesnik in Magda Mihelič. Ste 
za to? (Da.) 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet. Z dopisom z dne 28. januarja je izvršni 
svet sporočil, da je pri prepisovanju zakona prišlo do napake, in sicer je v 
15. členu izpadlo besedilo zadnjega odstavka, ki se glasi takole: »Izjemoma se 
določba o višini olajšave za vzdrževanega družinskega člana iz prvega odstavka 
10. člena tega zakona uporablja že pri odmeri prispevka od skupnega dohodka 
občanov za leto 1971.« 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za finance in proračun in zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili. Imamo tudi amandma 
Rada Pušenjaka, ki predlaga spremembo besedilo 3. člena. 

Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
S svojim amandmajem k 3. členu predlagam dvojno spremembo: 

1. da se zviša davek lastnikom zemljišč, ki niso kmetje, od 18'% na 24 %, 
ne pa od 18'°/o na 30 %> katastrskega dohodka; 

2. da se davek 6 odstotkov od katastrskega dohodka, ki ga je lani federa- 
cija črtala, prenese kot znižanje davka navzdol. 

V drugi polovici januarja je predlagatelj predložil osnutek zakona, v ka- 
terem je bila stopnja davka, ki ga plačujejo za zemljo nekmečki lastniki, še 
določena v višini 18l0/o. 2e takrat smo imeli razmeroma jasno izoblikovano 
politiko, da bi letos gospodarstvo manj obremenjevali. Po nekaj dneh pa je bil 
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predložen sedanji predlog, ki glede prej omenjenega davka pomeni povečanje 
obveznosti za 66'°/». Pri tem se sprašuje, kje je kakšna doslednost, ko tako 
čez noč spreminjamo svoja stališča! Mislim, da je to povečanje zelo pretirano. 

V naslednjih mesecih pričakujemo pozitivno razpravo med kmeti in med 
delavci, ki imajo nekaj zemljišča, v smeri združevanja zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev in kmetov. Bil sem tudi na zboru volivcev, na katerem se je 
razpravljalo o takem predlogu in je bil izražen strahoten odpor delavcev, ki 
imajo nekaj zemljišča. Očitno je, da ti ne bodo naši zavezniki pri takih na- 
prednih rešitvah. Treba je upoštevati, da imajo zlasti v nerazvitih predelih 
večino zemlje polproletarci in najbrž še dolgo časa v Sloveniji ne bomo imeli 
interesa, da delavec ne bi smel imeti nekaj zemlje. Mislim, da bi morah raz- 
čistiti osnovna načela stališča do tega vprašanja. 

Največkrat gre za delavce, lastnike zemlje, ki imajo 800 do 1000 dinarjev 
mesečnega osebnega dohodka. Menim, da jim ne bi smeli nalagati pretiranih 
obveznosti. Seveda pa so lahko bolj obremenjeni tisti lastniki zemlje, ki jo 
imajo kot svoj »hobi«. Sicer pa naj bi veljalo načelo, da naj bo zemlja čimbolj 
enako obremenjena z davki, ne glede na lastništvo. 

Glede na vse to predlagam povečanje od v osnutku predvidenih 18 % na 
24 %, ker se mi zdi to v redu in sem prepričan, da bi to povišanje ne povzro- 
čalo prevelikega odpora delavcev, ki imajo zemljišča in bodo tako spremembo 
prav radi razumeli. 

Upoštevati je treba tudi to, da bo po novem zakonu v starostnem zavaro- 
vanju kmetov družba vendarle prispevala pomembna sredstva in bo zato 
marsikakšen manjši kmet plačal neprimerno manj prispevkov kot delavec, 
ki ima nekaj zemljišča. Zato bo prav gotovo prišlo med njimi do nesoglasij. 

Se nekaj besed o 6% od katastrskega idtohodka! Meni se ne zdi v redu, da 
bi sedaj začeli kar nenadoma obravnavati zdravstveno zavarovanje kmetov kot 
davek. Davek naj bo v resnici davek, prispevek za kmečko zdravstveno zavaro- 
vanje pa naj bo prispevek. Ce prispevek spreminjamo v davek, s tem pasivizi- 
ramo kmeta pri samoupravljanju tega sklada. Teh 6'% je sedaj praktično 
davek, kljub temu, da so sredstva namenjena za rezervo, ki naj bi pomagala 
zdravstvenemu zavarovanju kmetov na območjih, kjer se ta sredstva zberejo. 
Zakaj ne bi prepustili kmetom samim in njihovi skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja, da se medsebojno sporazumejo o vseh obveznostih v zvezi z 
zdravstvenim zavarovanjem? V zvezi s tem bi nekatere skupnosti lahko pre- 
vzele tudi občine. Ob taki rešitvi ne bi več ostal splošni davek v višini 6%; 
prispevki pa naj bi bi bili urejeni tako, da dodatni davki ne bi bili več potrebni. 

Menim, da je že čas, da tudi to vprašanje kompleksno rešimo; če pa ne bi 
sprejeli kompleksne rešitve, imam še eno dodatno željo, in sicer samo to, da bi 
spremenili nekaj številk v 3. točki. Tako naj se v 1. odstavku 3. točke številka 
30 spremeni v 24, 26 pa v 22. Tovariš predsednik, hvala lepa! 

Predsednik Miran Gosi ar: Prosim, da amandmaje predložiš pismeno. 
Tovariš Ekart želi besedo. 

Marjan Ekart: Resnično so bile v osnutku zakona predvidene razne 
variante, in sicer: da republiški davek ostane v dosedanji višini, to je 18%; 
da se zviša za 6'%> in znaša 24 %, ter zadnja varianta, da se zviša za 12%, 
torej na 30%. Poleg tega smo se odločili za tako rešitev tudi zato, ker se je 
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ves čas razprave o osnutku predpisov s področja starostnega zavarovanja kme- 
tov predvidevalo zvišanje republiškega davka za 12 %>. 

Izvršni svet je ta amandma proučil in zavzel stališče, da amandmaja ne 
sprejme. Pri tem je upošteval zlasti naslednje razloge: 

Davčne obveznosti tistih zavezancev, ki jim je kmetijstvo osnovni vir 
sredstev za preživljanje, se s predlaganim povišanjem v ničemer ne spreme- 
nijo. V primerjavi s preteklim letom namreč ostanejo takšne, kot so bile od 
časa, ko smo prevzeli bivši zvezni davek od kmetijstva kot republiški davek. 
To pomeni, da kmetje plačujejo republiški davek v višini 6 % katastrskega 
dohodka od negozdnih površin in 2 °/o od gozdnih dohodkov. 

Drugi razlog je ta, da bi se z uvedbo starostnega zavarovanja kmetov in 
s tem povezanih novih obremenitev kmetov povečala nesorazmerja v skupni 
obremenitvi med tistimi, ki jim je kmetijstvo osnovni vir, in tistimi, ki jim 
je dopolnilni vir sredstev. Mislimo, da bodo s predlaganim zvišanjem stopnje 
za nekmete te razlike manjše. 

Sredstva, ki se zbirajo z republiškim davkom od kmetijstva, po stopnji 
6 %, so strogo namenska sredstva in se v celoti odstopajo občinam za kritje pri- 
manjkljaja v skladu zdravstvenega zavarovanja, za prispevek za zdravstveno 
zavarovanje socialno ogroženih kmetov in za druge obveznosti, ki jih imajo 
do skladov komunalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Iz naslednjih smo mnenja, da predlagana rešitev predstavlja tudi enega 
izmed ukrepov za realizacijo stališč 3. konference ZK Slovenije, kjer je bil 
govor o tem, da se je treba potegovati za ustreznejšo davčno obremenitev 
dohodka tistih zavezancev, ki jim je kmetijstvo dopolnilni vir dohodka. 

Amandmaje zakonodajno-pravne komisije izvršni svet sprejema. Nadalje 
je predložen amandma glede sodnih taks; stališče do njega bo pojasnil tovariš 
sekretar za pravosodje, tovariš Skrk. Strinjamo se z amandmajem), ki ga je 
predložil tovariš Viktor Pislak glede dopolnitve drugega odstavka 3. člena tega. 
zakona, po katerem naj bi bili oproščeni republiškega davka od kmetijstva tudi 
kmetje kooperanti, ki so zdravstveno in pokojninsko zavarovani po predpisih 
o zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju v delovnem razmerju. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš Pislak, prosim! 

Viktor Pislak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci f 
V svojem imenu in v imenu 10 poslancev: Ivana Cerjaka, Ivana Pušnika, Draga 
Benčine, Zorana Lešnika, Borisa Jarca, Rada Pušenjaka, Benjamina Božička, 
Franca Borka, Štefana Sambta in Rudija Gyergyeka predlagam amandma k 
3. členu predloga zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, in 
sicer: drugi odstavek 3. člena omenjenega zakona naj se dopolni tako, da se 
na koncu odstavka namesto pike postavi vejica ter doda naslednje besedilo: »ter 
kmetje kooperanti, ki so zdravstveno in pokojninsko zavarovani po predpisih 
o zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju oseb v delovnem razmerju.« 

Predlog utemeljujem z naslednjim: ob dejstvu, da je v Sloveniji — po 
izjavi odgovornih iz republiškega zavoda za socialno zavarovanje več kot 400 
kmetov kooperantov že vključenih v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, 
menimo, da je predlagana rešitev v zakonu verjetno pomotoma izpuščena. 

Osnutek zakona o pokojninskem zavarovanju kmetov predvideva, da imajo 
kmetje kooperanti urejeno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, pa tudi v 
javni razpravi je bilo to še posebej poudarjeno. Vsi vemo, da je to eden glavnih 
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in najbolj perspektivnih argumentov, ki bodo obdržali našo mladino oziroma 
mlajše kmete na zemlji. 

Nadalje moram poudariti, da je kmet kooperant z urejenim zdravstvenim 
in pokojninskim zavarovanjem prevzel vse stroške zdravstvenega in pokojnin- 
skega zavarovanja na svoja ramena. Ti stroški pa v vsakem primeru presegajo 
100% stroškov zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja kmeta, zaradi 
česar bi bilo neupravičeno, če bi moral plačevati republiški davek iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti enako kot kmet-delavec. 

Predsednik Miran Goslar : Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Glasujemo najprej o amandmaju Jožeta Teliča. 
Kdor je za amandma, naj glasuje. (4 poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? 

(24 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (23 poslancev.) 
Amandma Jožeta Teliča ni sprejet. 
Na vrsti je amandma Rada Pušenja k 3. členu. Kdor je zanj, naj glasuje. 

(14 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (20 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(21 poslancev.) 

Amandma Rada Pušenjaka ni sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmaju Viktorja Pislaka in skupine poslancev. 

Izvršni svet ga sprejema. Kdor je zanj, naj glasuje! (49 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (4 poslanci.) 

Amandma Viktorja Pislaka je sprejet. 
Imamo še amandma odbora za finance in proračun, ki je enak amandmaju 

predlagatelja. Gre za pomoto, ki sem jo že prej omenil; to namreč ni amandma, 
temveč sestavni del predloga zakona, ker je sprememba vključena v besedilo. 
Zato o tem amandmaju ne bomo glasovali. 

Imamio še amandma zakonodajno-pravne komisije, zapisane v prvem po- 
ročilu, razen amandmaja k 9. členu, ki je umaknjen. Izvršni svet se z njimi 
strinja. Kdor je za amandmaje zakonodajno-pravne komisije, naj glasuje! 
(55 poslancev.) Proti? (Nihče.) Vzdržani? (Nihče.) Amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije k 1. členu, nov 11. člen, k 12. in 15. členu so sprejeti. 

Glasujemo o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks v celoti. Kdor je za sprejem zakona, naj glasuje! (50 poslancev glasuje 
za.) Proti? (2 poslanca.) Vzdržanih? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je zakon o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
sprejet. 

Sejo nadaljujemo jutri ob pol devetih, in sicer z 29. točko dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.05 in se je nadaljevala 11. februarja 1972 
ob 8.40.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Prehajamo 
na 29. točko dnevnega reda, to so volitve predsednika in članov 
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in imenovanje republiških sekretarjev. 

Točko bomo obravnavali v dveh delih. Sedaj bomo opravili samo prvi del, 
namreč volitve predsednika izvršnega sveta, pozneje pa še volitve članov 
izvršnega sveta in imenovanje republiških sekretarjev. 

K tej točki ste prejeli predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za 
izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupaj s sklepom predsedstva 
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in izvršnega odbora republiške konference Socialistične'zveze delovnega ljudstva 
Slovenije o predlogu za kandidata za predsednika izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije in s poročilom predsedstva republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva o predlaganju možnih kandidatov za predsednika 
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. 

Predsedstvo je dalo predlog na podlagi 10. alinee 2. točke amandmaja LI 
k ustavi SR Slovenije na seji predsedstva dne 1. februarja 1972. 

Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije so obravnavali tudi zbori 
delovnih skupnosti in so dali pozitivno mnenje — to je gospodarski zbor, 
prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor. Njihova pismena mnenja 
imate pred seboj na klopi. 

Predlog, da se za mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije izvoli Stane Kavčič, dosedanji predsednik izvršnega sveta, dajem 
v razpravo. 

Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Lahko preidemo na volitve. 
Kdor je za to, da se za mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine 

SR Slovenije izvoli Stane Kavčič, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno izvolil Staneta Kavčiča za 
mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. 

S tem je izčrpan del 29. točke dnevnega reda. Pozneje bomo razpravljali 
o drugem delu, namreč o izvolitvi izvršnega sveta ko celote. 

Po načinu dela, za kakršnega smo se odločili včeraj, prehajamo na naslednjo 
točko dnevnega reda, in sicer na tisto, ki ji nismo dali nobene številke, to je 
predlog odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene1 

pogodbi o realizaciji posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za iz- 
gradnjo dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega projekta »Ber- 
nardin« — Piran. Ker imamo po sprejetem dnevnem redu 30 točk dnevnega 
reda, bomo tej točki dali številko 31, zaradi zapisnika. 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za finance in proračun in zakono- 
dajno-pravna komisija. 

Pričenjam razpravo! Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Torej gla- 
suj mo ! 

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 predlog odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja 
za finance, da sklene pogodbi o realizaciji posojila Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj za izgradnjo dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega 
projekta »Bernardin« — Piran, sprejet. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave SR 
Slovenije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Izvršni svet predlaga, da predloženi zakon 
obravnavamo po skrajšanem postopku kot osnutek, ker z njim v prvi vrsti 
uresničujemo tiste spremembe, ki so jih v obstoječo ureditev vnesli amandmaji 
k zvezni ustavi in amandmaji k republiški ustavi. 

Ali kdo nasprotuje skrajšanemu postopku? (Ne.) Torej bomo obravnavali 
zakon kot osnutek. 
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Osnutek sta obravnavala odbor za družbenopolitični sistem in notranjo 
politiko in zakonodajno-pravna komisija. Imamo njihova pismena poročila,, ki 
ste jih danes prejeli na klop. 

Pričenjam razpravo. Miloš Polič, prosim! 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
imenu komisije za varstvo okolja pozdravljam rešitev v 21. b členu, da se 
formira biro za varstvo okolja v sklopu republiškega sekretariata za urbanizem. 
Komisija za varstvo okolja je bila sprva mnenja •— glede na to, da so naloge, 
ki so v programu za varstvo okolja, tako kompleksne — da bi morali imeti 
samostojen sekretariat za varstvo okolja; kasneje pa smo se sporazumeli, da naj 
bi vsaj sekretariat za urbanizem dobil še dodatni naslov, in sicer sekretariat za 
urbanizem in varstvo okolja. V osnutku zakona pa se predvideva biro, ki je 
s položajem uprave v sklopu sekretariata za urbanizem. 

Komisija za varstvo okolja pozdravlja to odločitev in se strinja s členom, 
ki ureja to vprašanje. 

Na drugi strani pa sem močno razočaran, da ob analizah republiške uprave 
ni prišlo do predloga, da se formira sekretariat za promet. O pomembnosti 
prometa za vse naše gospodarstvo se je široko razpravljalo, prav tako o potrebi, 
da bi imeli koordinacijski odbor oziroma neko koordinacijsko telo, ki bi uskla- 
jevalo vse prometne strukture, od letalstva do cestega prometa. Dosedanje 
analize železniškega, cestnega ali kateregakoli drugačnega prometa kažejo, da je 
vzrok sedanjega slabega stanja v prometu tudi ta, da nimamo nikakršnega 
organa, ki bi opravljal koordinacijo vseh prometnih vej. Ob tem je značilno tudi 
poslansko vprašanje v zvezi s sporom glede prevoza rude. Verjetno se take 
stvari ne bi mogle dogajati ali pa bi bile zelo hitro preprečene, če bi imeli 
sekretariat za promet. 

Čeprav nimamo natančnih podatkov o deležu prometa v gospodarstvu, 
lahko na podlagi grobih kazalcev mirno trdimo, da prometna struktura sodeluje 
v gospodarstvu vsaj 36 °/o. 

Vsi tisti dejavniki, ki delujemo v prometu, menimo, da je v tej fazi 
storjena napaka, ker ni predviden republiški sekretariat za promet, kot je to 
v zvezi in v drugih republikah. Sedaj je še čas za razmišljanje in morebitne 
dodatne analize, nakar je možno v končnem predlogu to napako še popraviti. 
Ce pa morda izvršni svet pripravlja za naslednjo fazo kakšno drugačno rešitev, 
potem bi bilo dobro, da slišimo ustrezno pojasnilo. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Franci Gerbec. 

Franci Gerbec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dne 31. maja sem govoril o nekaterih vprašanjih v zvezi s kadrovskimi spre- 
membami v republiški upravi ob prenosu pristojnosti na republike. Reči moram, 
da razprava tovariša Poliča kaže na vsekakor nezadovoljive rešitve, ki so bile 
v tem času dosežene na tem področju. Meni je sicer vseeno, ali bi imeli samo- 
stojen sekretariat za promet ali ne, vendar me vznemirja to, da imamo na tako 
pomembnem področju v republiki v upravnih organih dva človeka, na področju 
energetike pa celo samo enega! Zaradi tega se ekonomske, finančne in druge 
aktualne rešitve na teh področjih pripravljajo zelo počasi in pomanjkljivo. Po 
vsem tem menim, da je resnično potrebno čimprej pripraviti in predložiti 
skupščini informacijo o kadrovski problematiki v republiških upravnih organih, 
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kar je bilo sicer večkrat obljubljeno. Izvršni svet naj tudi pojasni, kakšne ukrepe 
misli sprejeti, da se bo na nekaterih področjih izboljšala kadrovska struktura. 

Ko sem še delal v republiški upravi, je Slovenijo obiskala misija Med- 
narodne banke za obnovo in razvoj v zvezi s posojilom za naše ceste. Gostje 
so samo strmeli, ko so izvedeli, da imamo samo dva človeka zaposlena v upravi 
na sektorju prometa oziroma cest. Ko smlo jim kazali cestni sklad Slovenije, so 

• izjavljali, da ta sodi v projektantsko dejavnost in so želeli videti upravne 
službe, ki jih ima republika ali država zato, da bo sistemsko usmerjala razvoj 
prometa oziroma cestnega gospodarstva. 

Bil sem tri leta v upravi in ne morem doumeti, zakaj se bistveno ne okrepi 
republiška uprava na področjih, na katerih je popolnoma jasno, da bo potrebno 
še zelo dolgo ali celo trajno usmerjevalna vloga republike oziroma da bodo tudi 
trajno potrebna združena republiška sredstva. Sicer pa vprašanje, ali bo 
samostojen sekretariat za posamezno področje ali ne, ni najpomembnejše, 
pomembnejše je, ali imamo ustrezne, zadosti kvalitetne in dovolj številne 
delavce v ustreznih upravnih službah. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Kdo še želi besedo ? (Nihče.) 
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 

republiške uprave v SR Sloveniji se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku, in predloži skupščini obrazložen predlog zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. marca 1972. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o prejemu osnutka zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije sprejet. 

Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona 
o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije. 

Tudi v tem primeru izvršni svet predlaga skrajšani postopek, to se pravi, 
da razpravljamo o osnutku, ker gre za uresničevanje sprememb iz amandmajev 
k zvezni in republiški ustavi. Je kdo proti skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej 
smo za skrajšani postopek in obravnavamo osnutek zakona. 

Tudi ta osnutek sta obravnavala odbor za družbenopolitični sistem in 
notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija. Poročilo odbora ste danes 
prejeli na klop. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Predlagam naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku in predloži skupščini SR Slovenije predlog zakona. 
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 31. marca 1972. 
Ce ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

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

skupščine SR Slovenije sprejet. 
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Predlagam, da začnemo postopek za usklajevanje nekaterih zakonov in 
sicer z gospodarskim zborom glede zakona pod 8.točko dnevnega reda, 
to je predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Prejeli ste sporočilo predsednika gospodarskega zbora, iz katerega izhaja, 
da z gospodarskim zborom nismo usklajeni glede 14. člena tega zakona, ki se 
nanaša na sodne takse. Gospodarski zbor je sprejel rešitev, ki je v bistvu 
podobna temu, kar je pri nas predlagal tovariš Telič, in je propadel s svojim 
predlogom. Ali ste našli pismo predsednika gospodarskega zbora? (Da.) Torej 
je stanje jasno. 

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

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Menim, 
da je sklep gospodarskega zbora povsem sprejemljiv in upravičen in mislim, 
da ga je treba podpreti. Na podlagi take rešitve bi lahko že nekaj let financirali 
sodišča v občinah. 

Predlog podpiram z željo, da bi izvršni svet pripravil predloge, po katerih 
bi naslednje leto prešlo financiranje sodstva z občin na republiko. Stanje je 
marsikje nevzdržno, ko sedijo v istem poslopju sodniki okrožnega in občinskega 
sodišča in so med njihovimi dohodki nerazumljive razlike. To vzbuja močan 
odpor proti sedanjemu načinu financiranja; sedanje pretežno anarhično stanje 
pa zahteva čimprejšnjo novo rešitev. 

Predsednik Miran Goslar: Bojan Skrk, prosim! 

Bojan Skrk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V imenu 
izvršnega sveta sem tudi včeraj na seji gospodarskega zbora nasprotoval temu 
amandmaju iz enakih razlogov, kakor sem jih navajal že v svoji razpravi 
o amandmaju tovariša Teliča. 

Mislim, da je zatrjevanje tovariša Pušenjaka, da tak način pravičneje 
dodeljuje sredstva občinskim skupščinam, utemeljeno in resnično. Ponovno 
pa poudarjam, da bi sprememba, ki bi nastala v dotoku dohodkov v posamezne 
občinske proračune v mesecu februarju, ko so pravzaprav že izračunani vsi 
elementi dohodkov in izdatkov, povzročila težave. Iz teh razlogov se izvršni 
svet že ob razpravljanju o tej varianti ni odločil za tako rešitev. Mislim, da bo 
treba to vprašanje rešiti v letu 1972 v sklopu sprememb pravosodnega sistema 
in financiranja tega sistema. 

Še posebej poudarjam, da so sodne takse samo eden izmed dohodkov 
občinskih proračunov in se ne pobirajo zato, da bi se z njimi financirala sodišča, 
ker takšen sistem doslej ni bil vzpostavljen. Podobno so upravne takse, ki se 
pobirajo tudi v postopkih pred republiškimi upravnimi organi, v celoti vir 
dohodka občinskih proračunov. S sprejemom tega amandmaja bi nekaterim 
občinam sicer res zagotovili nekaj sredstev več, hkrati pa bi proračun za 
financiranje potreb v mestu Ljubljana s sprejemom tega amandmaja izgubil 
okrog 400 do 600 milijonov starih dinarjev; težave pa bi nastale tudi v nekaterih 
drugih mestih. 

Iz teh razlogov nasprotujem sprejemu amandmaja. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Martin Košir! 
9 
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Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš odbor je včeraj na posebni seji razpravljal o Teličevem predlogu in ga 
zavrnil. Ce pa prav interpretiram včerajšnje poglede, se mi zdi, da bi bil tak 
predlog, kakršen je danes pred nami, včeraj sprejet, če bi bil odboru predložen. 
Seveda pa ne morem dati izjave v imenu odbora in bi bilo zato koristno, če bi 
se odbor sestal in zavzel dokončno stališče. 

Predsednik Miran Goslar: Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 9.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo razpravo! Kdo želi besedo? 
Besedo ima Martin Košir! 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Naš odbor je obrav- 
naval predloženi amandma in ga podprl, ker meni, da se z njim približujemo 
določeni sistemski rešitvi financiranja pravosodnih organov. 

Opozarjam še to, da je gospodarski zbor sprejel amandma k zakonu o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, naš odbor pa ni bil pristojen 
za sklepanje o tem amandmaju, ampak o zakonu sodnih taks, vendar morata 
biti oba zakona usklajena. 

Predsednik Miran Goslar: Ah želi odbor za finance in proračun 
zavzeti stališče? (Da.) Odrejam 10 minut odmora! 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10. uri.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo usklajevanje zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stane Vrbovec. 

Stane Vrhovec: Tovariš predesdnik! Predlagam, da se razprava o 
tem zakonu odloži za toliko časa, da bo enotni zbor zakon dokončno sprejel. 
Odbor za finance pa je že obravnaval amandma gospodarskega zbora in se 
z njim tudi strinjal. 

Predsednik Miran Goslar: Pozneje se bomo ponovno vrnili na 8. 
točko. 

Nadaljujemo usklajevanje, in sicer v 15. točki dnevnega reda, to 
je predloga zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do 
otroškega dodatka in o višini otroškega dodatka v letu 1972. 

Določbo 5. člena smo sprejeli v drugačnem besedilu kot socialno-zdravstveni 
zbor. Dobili ste pismo socialno-zdravstvenega zbora. Bistvo razlike je v tem, da 
smo sprejeli besedilo tretjega odstavka 5. člena v besedilu, kot ga je predlagala 
zakonodajno-pravna komisija, socialno-zdravstveni zbor pa je sprejel besedilo, 
ki ga je predlagal odbor. 
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Naš zbor je sprejel to določbo v naslednjem besedilu: »Republiška skup- 
nost otroškega varstva v soglasju z izvršnim svetom skupščine SR Slovenije 
določi pogoje za dodelitev družbene pomoči.« Socialno-zdravstveni zbor pa je 
sprejel naslednje besedilo: »Republiška skupnost otroškega varstva v soglasju 
z izvršnim svetom skupščine SR Slovenije določi kriterije za razdelitev sred- 
stev iz 2. odstavka tega člena.« 

Pričenjam razpravo! Zora Tomič, prosim! 

Zora T o m i č (iz klopi): Kot sem že včeraj povedala, gre pri amandmajih 
odbora in komisije k 5. členu za popolnoma isto stvar. Odbor republiškega 
zbora se je že odločil, da spoštuje pripombe zakonodajno-pravne komisije in je 
zato svoj amandma umaknil. Da pa ne bi zadeve še bolj zamotali, sprejema 
izvršni svet tudi amandma odbora, ker gre v bistvu za isto stvar. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje, še kdo želi besedo? 
Besedo ima Janko Cesnik, prosim! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Opozarjam samo na to: 
Gre za posebna sredstva, ki se prvič dodeljujejo v ta namen. V zakonu 

pa je zelo megleno in načelno določeno, da se dodeljujejo pod določenimi 
pogoji. Odbor je sprejel amandma v tem smislu, da se sredstva odstopajo 
skupnostim otroškega varstva in razdeljujejo po merilih, ki jih sprejmejo 
skupnosti. 

Naša komisija je bila mnenja, da bi morale skupnosti otroškega varstva 
določati pogoje, pod katerimi imajo določeni upravičenci pravico do družbene 
pomoči. Zato smo tudi predlagali novo besedilo, ki se nanaša na upravičence, 
ne pa na merila, na podlagi katerih se ta sredstva dodeljujejo skupnostim, 
pri čemer ne bi vedeli, kdo je do teh sredstev upravičen. 

Res je sicer, da je sredstev tako malo, da verjetno o tem ne kaže izgubljati 
dosti besed, vendar je tudi res, da je zakon v tej smeri nedograjen in smo zato 
skušali vsaj nekoliko zadolžiti te skupnosti, da določijo pogoje, po katerih bi 
se sredstva vendarle zakonito in pravično dodeljevala. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? 
Prosim, tovariš Vinko Hafner! 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Včeraj sem bil navzoč na seji socialno-zdravstvenega zbora in še posebej odbora, 
ki je predlagal tak amandma, kakršnega je socialno-zdravstveni zbor sprejel. 
Res je, kar pravi predsednik zakonodajno-pravne kotmisije, da bi bilo koristno 
določiti merila za razdelitev teh sredstev. Gre za približno 600 milijonov starih 
dinarjev in po mnenju zakonodajno-pravne komisije bi bilo potrebno določiti 
tudi pogoje, pod katerimi se lahko ta sredstva v občinah uporabijo, in ne samo 
merilo za dodelitev občinam oziroma temeljnih skupnostim otroškega varstva. 
Vendar naj povem, da so bili zoper določanje pogojev ugovori v tem smislu, 
da je prav na začetku v občinah toliko različnih okoliščin, da ne bi kazalo 
predpisovati konkretnih pogojev. 

Potem se je govorilo, tovariš Cesnik, o tem, da bi v tej zvezi napisali 
temeljne pogoje in merila za razdelitev sredstev. Nazadnje sta odbor in zbor 
menila, da je v pojmu »kriteriji za razdelitev« dana možnost republiške skup- 

9* 
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nosti otroškega varstva in izvršnemu svetu, ki daje soglasje, da določi kriterije 
za razdelitev in tudi temeljne pogoje. 

Zato bi nekaj svetoval. Čeprav je dopolnitev, ki jo predlaga zakonodajno- 
pravna komisija, umestna, vendarle želim, da vaš zbor ne bi oteževal sprejema 
zakona. Tudi sprejeti amandma socialno-zdravstvenega zbora, po mojem pre- 
pričanju, ustreza rešitvi, ki jo želimo za to prehodno obdobje uveljaviti. Pri 
tem opozarjam, da bi morebitna zavrnitev zakona zaradi neskladnosti imela 
zelo težke posledice, kajti že sedaj kasnimo z realizacijo predpisov o otroškem 
dodatku kot tudi z uporabo sredstev zanje. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Torej bomo glasovali. 

Kdor je za to', da sprejmemo zakon v takem besedilu, kot ga je sprejel 
socialno-zdravstveni zbor, naj glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(3 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) 

Sprejeli smo besedilo zakona, kakršno je sprejel socialno-zdravstveni zbor, 
in s tem zakonom uskladili s socialno-zdravstvenim zborom. 

Nadaljujemo usklajevanje in sicer k 3. točki dnevnega reda, to 
je predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za 
posamezne namene splošne in skupne porabe. 

Kot veste, imamo k 3. členu tega zakona amandma prosvetno-kulturnega 
zbora, ki ga nismo sprejeli. Medtem se je sestala komisija za usklajevanje in 
prosim predstavnika, da poroča. Besedo ima Janko Cesnik. 

Tovariš Cesnik prosim, da bi poročal o usklajevanju tudi k 4. točki, ker 
gre za povezano materijo, se pravi o zakonu o uporabi dohodkov od prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks2 

ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune. Mislim, da ni zadržkov in 
poslušajmo poročilo glede obeh zakonov. 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej želim poročati 
o mnenju komisije glede amandmaja socialno-zdravstvenega zbora k zakonu 
o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne 
račune. To je naša včerajšnja 4. točka dnevnega reda. 

Socialno-zdravstveni zbor predlaga, da se k drugemu odstavku 3. člena 
doda oziroma sprejme naslednji amandma: 

»Od sredstev posebne rezerve, ki so se izoblikovala iz dohodkov skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja, se kot obvezno brezobrestno posojilo uporabijo le 
tista sredstva, ki so se zbrala s preseganjem meril, določenih z družbenim 
dogovorom o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva v letu 1971.« 

V obsežni obravnavi tega predloga se je ugotovilo, da so imobilizirana 
sredstva pravzaprav sredstva zdravstvenih skupnosti, ki so se v rezervnih 
skladih nabrala do 15. 11. 1971 in se do tega datumja lahko uporabijo za kritje 
obveznosti teh skupnosti. Amandma socialno-zdravstvenega zbora ta global 
sredstev povečuje še za dodatna sredstva, ki izhajajo iz družbenega dogovora 
o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva v letu 1971. 
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Predstavniki tega zbora so obširno navajali, da bi dodatna sredstva uporabili 
kot premostitvena sredstva za morebitno pokrivanje nelikvidnosti, deloma tudi 
izgub, ki jih imajo nekateri zdravstveni zavodi že sedaj in bi torej ta sredstva 
vplivala na možnost predpisovanja dodatnih stopenj zdravstvenega zavarovanja 
za pokrivanje izgub v letu 1972, tako bi bile stopnje manjše ali pa jih v ne- 
katerih skupnostih sploh ne bi bilo. 

Predstavniki gospodarskega zbora so seveda temu nasprotovali, ker se 
niso mogli strinjati z zagotovilom predstavnikov teh skupnosti, da bo resnično 
prišlo do predpisovanja manjših dodatnih stopenj oziroma sploh do opustitve 
dodatnih stopenj. Predstavnik sekretariata za finance je namreč pojasnjeval, 
da se imobilizirana sredstva, ki bi se morebiti povečala z uporabo kriterijev 
iz družbenega dogovora, lahko uporabijo kot rezerva samo primostitveno za 
določen čas in torej to ne vpliva na formiranje izgube v zdravstvenih zavodih. 
Zaradi tega bo vsekakor treba predpisati dodatne stopnje za pokrivanje izgub 
ali za pokrivanje nelikvidnosti. 

Iz teh razlogov smo bili predstavniki republiškega zbora in gospodarskega 
zbor^ v skupni komisiji mnenja, da se amandma socialno-zdravstvenega zbora 
ne sprejme in naj se izgube pokrivajo s sredstvi na podlagi redne in dodatne 
stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Amandma naj se torej ne upošteva in republiškemu zboru predlagamo, da 
vztraja pri včerajšnjem stališču. 

Glede amandmaja kulturno-prosvetnega zbora k zakonu v 3. točki dnevnega 
reda in k zakonu v 4. točki dnevnega reda je bilo ugotovljeno, da so nekatere 
zahteve izobraževalne skupnosti utemeljene. Seveda pa to ne pomeni, da bodo 
kulturno-prosvetni delavci morali dobiti ves osebni dohodek v razmerju 95®/o 
kot drugi delavci družbenih dejavnosti, temveč, da bodo tudi dohodki te skup- 
nosti usklajeni z dohodki preostalih družbenih dejavnosti. 

Tovariš Hočevar je včeraj izjavil, da so vrata še vedno odprta, tovariš 
Dolenc pa je izjavil danes, da se bodo zahtevki med letom ponovno proučili 
in da jih bomo v skupščini ponovno obravnavali. Po tej izjavi predstavnika 
izvršnega sveta, ki je bila dana v kulturno-prosvetnem zboru, so predstavniki 
kulturno-prosvetnega zbora privolili v predlagane zakonske rešitve. 

To torej pomeni, da amandmajev ne sprejemamo in vztrajamo pri našem 
stališču do zakona v 3. točki dnevnega reda in do zakona v 4. točki dnevnega 
reda. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : 2eli kdo besedo? (Nihče.) Iz tega povze- 
mam, da komisija predlaga zavrnitev amandmajev socialno-zdravstvenega zbora 
in kulturno-prosvetnega zbora k 3. točki dnevnega reda in k 4. točki dnevnega 
reda, kar pomeni, da ostanemo pri besedilu kakršnega smo sprejeli včeraj. 

Naše stališče potrdimo še z glasovanjem! Kdor je za to, da ostanemo pri 
takšnem besedilu obeh zakonov, kakršnega smo sprejeli včeraj, naj glasuje! 
(57 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 

To pomeni, da smo ponovno potrdili že sprejeto besedilo zakona o določitvi 
stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 
in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov iz dohodka iz delovnega razmerja, 
ki se smejo v letu 1972 uporabljati za posamezne namene splošne in skupne 
porabe, in besedilo zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 
1971 izločeni na posebne račune. 
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Z gospodarskim zborom pa usklajujemo besedilo zakona v 3. točki dnev- 
nega reda. Na mizo ste dobili pismo predsednika gospodarskega zbora, iz 
katerega izhaja, da je zbor sprejel drugačno besedilo 3. člena. 

Pričenjam razpravo! Besedo ima Polde Maček! 

Polde Maček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za finance je proučil amandma gospodarskega zbora in ga zavrača iz 
naslednjih razlogov: 

Odbor meni, da je že v izhodiščih zavzeta jasna politika izvršnega sveta 
in tudi skupščina do splošne oziroma proračunske porabe, ki je omejena tako 
z zneskom kot z odstotkom in menimo, da ni potrebno sredi leta zniževati 
prispevne stopnje. Poudarjeno je bilo tudi to, da se morebitni presežki vračajo 
na poseben račun, o posebnem računu pa odloča republiška skupščina, torej tudi 
gospodarski zbor. 

Mislim, da je tudi neskladje med željami gospodarstva, ki si na eni strani 
želi več sredstev na posebnem računu in več posegov z naše strani, na drugi 
strani pa želi med letom zniževati stopnjo. Mislim, da gre tu za neskladje med 
našimi težnjami in stojimo na stališču, da se med letom stopnje ne spreminja, 
ampak se upošteva tista izhodišča, ki so bila že sprejeta v resoluciji, pri čemer 
je treba upoštevati tudi to, da je izvršni svet sam zapisal v gradivu, da bo med 
letom ugotavljal gospodarska gibanja in predlagal republiški skupščini določene 
ukrepe. Tak ukrep pa je lahko tudi znižanje prispevne stopnje. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? Tovariš Cesnik, 
prosim! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši, ker sem sodeloval že pri pro- 
učevanju amandmaja kulturno-prosvetnega zbora, in povedal svoje mnenje, 
lahko rečem za amandma gospodarskega zbora, da ni v skladu s sistemskimi 
ukrepi. Zavzemam se za stabilizacijsko politiko in v tej smeri skušamo že 
sedaj programirati sredstva, ki so potrebna za posamezne družbene dejavnosti. 
Dotekanje sredstev pa avtomatično omejujemo tako, da bi se vsa sredstva, ki bi 
se zaradi neugodnih gospodarskih gibanj zbrala prek določenega zneska, vračala 
v gospodarstvo. 

Predlog, da bi se med letom korigirale stopnje, je po mojem mnenju 
nesprejemljiv. Ze spreminjanje vsakokratnih stopenj v začetku vsakega /leta 
povzroča velike težave v gospodarstvu in drugod, spreminjanje med letom pa 
bi jih samo še povečevalo. Mislim, da zadostuje 3. člen predlaganega zakona, 
ki zagotavlja omejevanje sredstev za posamezne družbene dejavnosti in iz- 
ločanje presežnih sredstev nazaj v gospodarstvo'. Res ni potrebno, da bi sprejeli 
še amandma gospodarskega zbora, ki bi lahko povzročil resne zaplete ob že tako 
neugodnih gibanjih in zelo nejasnem položaju. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Glasovali bomo o predlogu gospodarskega zbora za spremembo 3. člena. 

Kdor je za predlog, naj glasuje! (7 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (48 
poslancev.) Se je kdo vzdržal? (12 poslancev.) 

Predlog ni dobil večinske podpore in torej ni sprejet. Glede tega se naše 
stališče razlikuje od stališča gospodarskega zbora; če bo gospodarski zbor pri 
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ponovnem sklepanju vztrajal pri svojem stališču, bo sledil usklajevalni po- 
stopek. 

Sledi 22. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1972. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predložil je tudi popravke, ki ste jih prejeli. 
Predlog zakona izhaja iz razprave o predlogu družbenoekonomskih in 

bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 in 
je zato predlagan kot predlog zakona, se pravi, v zadnji fazi. Se s tem strinjate? 
(Poslanci se strinjajo.) 

Odbor za finance in proračun je dal zboru svoje poročilo, odbor za socialno 
politiko in zdravstvo in odbor za prosveto in kulturo sta dala mnenji, zakono- 
dajno-pravna komisija je dala poročilo, komisija za vprašanja borcev NOV je 
dala mnenje in delegati občin prav tako mnenja, stališča in predloge. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Bilo bi — vsaj po> mojem 
mnenju — neodgovorno, če se za razpravo o proračunu ne bi temeljito pripravil. 
Pripravljal sem se do včeraj zjutraj, nato pa sem1 prvotni koncept zavrgel, ker 
se mi zdi, da je včerajšnje razpravljanje v našem zboru prineslo kup novih 
okoliščin in je bolje, če govorim o teh novostih. Nameraval sem sicer govoriti 
o davčni politiki, ker sem pričakoval, da bodo morda res nastale take revolu- 
cionarne spremembe, kakršne je pričakoval tovariš Pušenjak. Vendar do njih 
ni prišlo in včeraj sem se prepričal, da je bolje tako, kajti politike ne moremo 
najprej revolucionarno spremeniti, po enem letu pa jo zopet korigirati. Vendar 
pa včerajšnja seja zbora opozarja še na nekaj drugega, in sicer na to, da nismo 
čisto enotni glede vprašanja, kaj pravzaprav naj obsega letošnji proračun glede 
na to, da imamo tudi samoupravne interesne skupnosti, in česar naj ne obsega. 

Pregledal sem tudi nekaj literature in dnevnega časopisja in zasledil v 
»Gospodarskem vestniku« z dne 28. januarja članek o našem proračunu, kjer 
je rečeno: »Četrtina republiškega proračuna za izravnavanje v gospodarstvu«. 
To pomeni, da ta članek pojmuje republiški proračun veliko širše, kakor ga 
pojmujemo mi oziroma izvršni svet! 

Da nam bo zadeva jasnejša, bom del tega članka prebral: »Glede na ob- 
veznosti republike do federacije — na račun kotizacije — naj bi celotni repu- 
bliški dohodek letos znašal 3 889 000 000 dinarjev, kajti na račun dogovorjene 
kotizacije bo treba letos odvesti 1 963 520 000 din in 132 300 000 dinarjev na 
račun neizvršenih obveznosti do kotizacije za lansko leto, tako da po odbitku 
teh obveznosti ostane za republiški proračun in za račun za izravnavanja v 
gospodarstvu 1 793 000 000 dinarjev. Od tega je čistega proračuna 1 384 000 000 
dinarjev, kajti republika bo na svoj posebni račun za izravnavanja v gospo- 
darstvu dala kar slabo četrtino vseh svojih dohodkov oziroma 409 000 000 
dinarjev. To pa pomeni, da bo za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejav- 
nosti in za druge gospodarske posege v proračunu zagotovljenih za 291 000 000 
dinarjev več kot lani, ko je proračun dajal za te namene 118,4 milijona dinarjev. 
Poleg tega bo ta račun imel dohodek še od anuitet iz že usmerjenih sredstev, 
tako da bo razpolagal v letu 1972 z okoli 454 milijoni dinarjev.« 

Torej imamo dve različni stališči. Po tistem v »Gospodarskem vestniku« 
znaša republiški dohodek letos 1 384 000 000 dinarjev, drugo stališče pa je, da 
znašajo 1 793 000 000 dinarjev. 
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Vsekakor je pri tem. značilno, da je republiški proračun v ožjem, smislu 
veliko manjši, kakor znaša kotizacija za letošnje leto. 

Tovariši, to ni nobeno presenečenje, saj vemo, kako smo se glede kotizacije 
dogovorili, zame pa je bilo veliko presenečenje včerajšnji odgovor na moje 
poslansko vprašanje. Morda je krivo to, da je na moje prejšnje poslansko 
vprašanje o isti stvari odgovoril predstavnik sekretariata za gospodarstvo, vče- 
raj pa predstavnik sekretariata za finance. Slednji najbrž ni spoznal moje želje, 
da se vendarle že enkrat dokončno razčistijo vsi odnosi med federacijo in repu- 
blikami oziroma avtonomnima pokrajinama glede obveznosti in pravic v zvezi 
z izvenproračunsko bilanco. 

Odgovor na moje vprašanje, ki ste ga vsi poslušali, ni mogel prispevati 
k temu, da bi skupščina podprla usmeritev k temu cilju, ki je pravzaprav tudi 
omenjen na koncu kot opomba pri zakonu o prevzemu sredstev, pravic in 
obveznosti federacije za gospodarske investicije iz 5. točke dnevnega reda. 
V opombi je namreč zapisano: »Predloženi izračun je le orientacijski in izdelan 
po predlogu odloka o razdelitvi sredstev, pravic in obveznosti federacije za 
gospodarske investicije na republike in avtonomne pokrajine iz oktobra 1971. 
leta. Ko bodo dokončno znani vsi podatki izvenproračunske bilance federacije, 
bomo skupščini posredovali kompletno gradivo.« 

Tovariši, dobro se spominjate, da simo o tem vprašanju razpravljali pred 
enim letom. Razpravljal je tudi poslanec Roman Albreht in je rekel približno 
tako, da je težko nastopati v zvezni skupščini, če niso znana stališča republiške 
skupščine. 

Tovariši, sedaj pa želim spregovoriti še o nekaterih vprašanjih v zvezi 
s proračunom v širšem pomenu. V širšem obsegu vsebuje proračun tudi sredstva 
za kotizacijo in plačilo dolga, ki ga je treba plačati v znesku 132 milijonov 
dinarjev a na račun neizvršenih obveznosti federacije. 

V odgovoru je bilo včeraj nekako pojasnjeno, da to ni zadeva, o kateri 
bi se lahko razpravljalo s federacijo, ker gre za sredstva po zakonu o prevzemu 
sredstev pravic in obveznosti federacije; to so sredstva, anuitete in druga 
sredstva, obresti narodne banke, kreditni skladi, odplačilo tujih dolgov in 
notranjih posojil in druge obveznosti. Če se to vprašanje več ne rešuje na ravni 
federacije, bi pač moralo biti toliko lažje urediti razmerje med partnerji, ki so 
bili omenjeni. Prepričan sem, da krediti Jugobanke, za katere se ne da ugotoviti, 
komu so bili dodeljeni, niso šli v Slovenijo; kljub temu se izvršni svet in mi vsi 
trudimo, da bi vendarle razčistili, kolikšne so takšne obveznosti. 

Torej: oktobra te zadeve ni bilo mogoče razjasniti, danes pa je 11. februar 
in je stanje še vedno enako. Mislim, da bi skupščina vendarle morala imeti 
močnejšo vlogo pri razreševanju teh vprašanj v Jugobanki, investicijski banki 
in drugih institucijah. Nemogoče je, da bi ta vprašanja še nadalje reševali tako, 
kot doslej v neproračunski bilanci. Zopet vas opozarjam na prej omenjeni zakon. 
Točno je napisano: v 1971. letu so obveznosti za Slovenijo 244 milijonov, letos 
bi moral biti presežek za Slovenijo 18,3 milijona, drugo leto 140 milijonov, 
1974. leta 185 milijonov in leta 1979 celo 290 milijonov dinarjev, se pravi 29 
milijard starih dinarjev. 

Tovariši, če z bankami ne more urediti teh vprašanj niti izvršni svet niti 
skupščina, potem nekaj ni v redu. Zato sem včeraj pričakoval, da bom na 
vprašanje dobil odgovor, ki bi pojasnil, kako je zadeva urejena. Ce tega ni 
mogoče urediti s kliringom, naj se pove, kako se bo uredilo, kdo naj bo partner 
v razmerju do teh bank in podobno. 
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Tovariši, rečem vam, da danes ne nastopam »ekstravagantno«, kakor je 
bilo nekoč že rečeno. Imam originalni zapisnik zvezne skupščine O' seji zveznega 
zbora 28. decembra 1962. leta. Samo kratko bom navedel začetek in konec 
moje razprave: »Dragi drugovi i drugarice narodni poslanci! Brži tempo 
privrednog razvoja u drugoj polovini ove godine dokazuje, da je bila neoprav- 
dana skepsa u pogledu novog privrednog sistema«. Leta 1961 smo šli v nov 
gospodarski sistem in 1962. leta so se pojavile na vseh ravneh v skupščini in 
zunaj nje, trditve, da nov gospodarski sistem ni dober za nerazvita območja. 
Nato sem nadaljeval: »i da je jedino pravilno, da mu utremo put u sva 
područja našeg privrednog života. Od kolike je koristi novi privredni sistem 
upravo za nerazvijena područja, želim prikazati na primeru najmanje razvijenog 
sreza u Sloveniji, koji je također u saveznom merilu među manje razvitima. 
Dozvolite, da na kraju još jednom konstatujem, da je novi privredni sistem bar 
toliko stimulativan za manje razvijena područja koliko i za razvijena. Zato ću 
glasati za društveni plan«. 

Tovariši, čas je že, da spoštujemo dogovore! Moramo priti do pravilnih 
ugotovitev in čistih računov! Vendar pa se glede teh razmerij in obveznosti 
javljajo vsakokrat drugačne številke. Včeraj, žal, o tem ni bilo nobene načelne 
razprave. Predložena je bila lepa obrazložitev, vendar o njej nismo razpravljali. 
To je obrazložitev izvršnega sveta na 6. strani spodaj: »posojila za manj razvite 
republike«, kjer piše: »1971. leta 1,96%, 1972. leta 2,4%. To navezujem na 
svoj govor v zvezni skupščini. Nekako smo se sporazumeli za družbeni proizvod 
družbenega sektorja kot podlaga za izračunavanje prispevka in sicer 1,85% in 
1,94,0/o. Ce sedaj to preračunamo v narodni dohodek, so lahko te številke. Ze 
zadnjič, ko smo obravnavali zakon o pomoči nerazvitim, sem hotel predlagati 
amandma, da gospodarstvo prispeva svoj delež za nerazvite na podlagi celo- 
letnega družbenega proizvoda gospodarstva. 

Iz kmetijskih območij, v katere smo vložili več sto milijard za melioracije, 
danes dobivamo koruzo po ceni, ki močno presega svetovne cene, in to kljub 
devalvaciji in drugim ukrepom. Zakaj ne bi tisti, ki imajo tolikšne koristi, za 
nerazvite tudi nekaj več prispevali? Zakaj bi na podlagi celotnega družbenega 
proizvoda, kakor se prispeva za kotizacijo, pa še z deležem prometnega davka, 
ki ga tudi vsi plačujemo, kmetijsko bogatih pokrajin ne vključili v pomoč ne- 
razvitimi. To bi jaz povedal v zvezni skupščini prav tako, kakor sem danes 
povedal vam. 

Zakaj se to dogaja, zakaj tega ne dosežemo, pa je povedal včeraj pred- 
sednik prosvetno-kulturnega zbora, tovariš Poljanšek. Rekel je: »Res je, da se 
nam šole podirajo. To je dejstvo. Pomagamo manj razvitim predelom Jugosla- 
vije, da rešijo nekatere najbolj aktualne probleme tudi v sferi vzgoje in izobraže- 
vanja in izražajo na ta način svojo solidarnost. Mislim, da je to v redu, kolikor 
je v mejah naših možnosti. Mislim pa, da je potem, ko so naši najvišji politični 
forumi uvideli nujnost in potrebe po solidarnosti in po zmanjševanju socialnih 
razlik prav tako potrebna, da takšno solidarnost manifestiramo tudi pri nas 
doma, med posameznimi razvitejšimi in manj razvitimi predeli. Zgodovina 
bo ocenjevala, zakaj je kdo danes razvitejši in zakaj je kdo ostal manj razvit...« 

Jaz sem govoril o nerazvitosti Slovenije, kakor ste videli, tudi v zvezni 
skupščini. Vendar so me potem na hodnikih spraševali, češ, da tedaj, kadar 
pridejo v Slovenijo, vidijo samo bogastvo in zakaj jih nikdar ne peljemo v 
kraje, o katerih sem govoril. Povabil sem jih in so prišli v Sčavniško dolino 
zaradi regulacije Sčavnice že 1954. leta. Čudili so se, ker so v Sloveniji tudi 



138 Republiški zbor 

taki nerazviti predeli. Niso mogli teg.a razumeti in so takoj podprli investicijo 
za regulacijo Sčavnice. 

Se danes pa Sčavniea ni regulirana, ker tistih ljudi deloma ni več, deloma 
so radi pozabili na obljubo, deloma pa so jih nadomestili drugi. Čeprav smo 
večkrat v treh letih in na III. konferenci Zveze komunistov Slovenije zelo 
prepričevalno opozorili, da so tudi pri nas nerazvita območja, se še vedno v 
marsičem obnašamo tako kot poprej in si ne upamo nastopiti z dejstvi o tej 
naši nerazvitosti, zaradi česar smo prikrajšani. 

Na koncu naj poudarim, da v zadnjem času vse konference, od partijskih 
do sindikalnih, poudarjajo zahtevo po odpravi socialnih razlik. V včerajšnji 
razpravi smo videli, kolikšne težave imamo v Sloveniji. O teh je včeraj govoril 
tako predsednik prosvetno-kulturnega zbora kot tudi mnogi drugi. Zato mi- 
slim, da boste razumeli, zakaj sem danes poskušal opozoriti na ta problem, ki 
ga letos z razpoložljivimi sredstvi ne moremo rešiti bolje kakor smo ga pred 
petimi ali šestimi leti ali lani. Tovariš Poljanšek je povedal, da dajemo za 
izobraževalno skupnost v bistvu le za 1,1 l0/o več. Vem, da bi izvršni svet rad 
dal več, če bi imel možnost. Ce hočemo uresničevati stabilizacijsko politiko, 
ne moremo ravnati drugače, vendar je spet aktualno vprašanje, ali se ne bo 
ponovilo, da si bomo mi prizadevali za stabilizacijo, drugje pa ne. Nekatera 
znamenja to napovedujejo. Tako smo že morali privoliti v novo investicijo, ki 
je zopet kapitalno izredno intenzivna, za delavca, za katerega se bojimo, da 
ne bi šel na delo v tujino, pa ne pomeni nič, ker ne bo dala večjega števila 
novih delovnih mest. Če bi ta sredstva vložili v intenzivno delovno panogo, bi 
to veliko pomenilo tako za zmanjšanje socialne diferenciacije kot tudi za manjši 
odhod v tujino. Tako pa v tej smeri ne pomeni ničesar, pač pa predstavlja 
preveliko obremenitev za vse naše republike. Če nimamo ljudi zaposlenih, 
nimamo dohodka, nimamo s čim vračati dolgov; to moramo že enkrat spoznati 
in se res ravnati po odeji oziroma njeni dolžini! 

Predsednik Miran Gosi ar: Rado Pušenjak, prosim! 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Ne podcenjujem raznih po- 
zitivnih ukrepov tako federacije kakor tudi naše republike, ki imajo za cilj 
stabilizacijo gospodarstva. Toda kljub temu menim, da že programiramo po- 
večanje osebnih dohodkov za 18 lo/o naši republiki ne bo kaj pomembneje 
zmlanjšalo tekmovanja med plačami in cenami, za katere je programirano zvi- 
šanje za 13'%; čeprav si stabilizacije in skladnosti želi vse naše prebivalstvo. 

Po mojem bi morah v celotni državi že letos doseči vsaj nekoliko večjo 
stopnjo stabilizacije, kot je predvidena, ali pa se krčevito bojevati za to, da 
bomo vsaj to izpolnili. 

Ne bi se mogel strinjati s tem, da je naša republika, kot je bilo že včeraj 
v razpravi povedano, predvidela za intervencije v gradnji osnovnega šolstva 
le 12 milijonov dinarjev. Podpiram težnje kultumo-prosvetnega zbora, zlasti 
včerajšnje izjave tovariša predsednika omenjenega zbora, da so vsekakor pred- 
videna premajhna sredstva za popravilo šol, ki so nevarne za bivanje, zasilno 
podprte ali pa jih je potrebno podpreti. 

Strinjam se s stališčem republiškega odbora sindikata delavcev družbenih 
dejavnosti Slovenije, da naj se merila za omejevanje realizacije samoupravnih 
sporazumov uporabljajo enako za vse delovne ljudi v Sloveniji. Pripominjam 
pa vendarle, da je bilo potrebno glede na še vedno zelo velike razpone osebnih 
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dohodkov najprej omejiti dohodke višjim dohodkovnim skupinam. Nevzdržno 
pa je to, da pri nas velja najvišji dohodek 6000 dinarjev tako za majhen obrat 
kot tudi za veliko podjetje, kot je na primer tovarna avtomobilov. 

Podpiram stališče odbora za finance in proračun, da je potrebno izenačiti 
premije za mleko za družbeni in zasebni sektor. To je v redu. Postavljam pa 
tudi zahtevo, da je treba izračunati tudi obveznosti glede maloprodajnega pro- 
metnega davka na vino. Želim, da se v sekretariatu za finance po toliko letih 
razprav in predlogov v tem zboru nekako resneje lotijo tega problema. 

Lanske pomoči za manj razvite občine v znesku 20 milijonov dinarjev — 
letos je predlagana v znesku 25 milijonov dinarjev sicer ne mislim podcenjevati, 
vendar podatki kažejo, da tudi program posebnega računa za tako imenovano 
porabo v gospodarstvu ne obeta, da se bodo prepadi med razvitimi in neraz- 
vitimi območji v Sloveniji zmanjševali, temveč prav nasprotno. Marsikatera 
občina ima osnovne pogoje za gospodarski razvoj. Ima več manjših kmetijskih 
obratov, več manjših industrijskih obratov s sposobnim kadrom in tradicijo' 
na trgu. Toda ti obrati potrebujejo kapital, katerega pa bo v prihodnje še manj, 
če bo še nadalje veljalo stališče, da ožja nerazvita območja razpolagajo le s 
svojimi sredstvi. Ko je bilo treba graditi »-center« oziroma velike tovarne, so 
bila družbena sredstva že »naša«, sedaj pa naj razpolaga vsak s svojimi inve- 
sticijskimi sredstvi, se pravi, bogati s svojimi in revni prav tako le s svojimi! 
V tem smislu se namreč pojasnjuje realizacija kreditne politike našim odgo- 
vornim ljudem v gospodarstvu Pomurja. 

Menim, da bi lahko zagotovili hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih le 
tako, da bi ustanovili poseben republiški kreditni sklad, ki naj bi pokrival 
vse potrebe po lastni udeležbi investitorjev. Ker smo odpravili državni kapital, 
meni, da bi bila ustanovitev takega sklada mogoča. 

Predlagam, da se razvoj manj razvitih območij v Sloveniji prouči s te plati, 
tako da bo prišlo do ustanovitve takega sklada v prihodnjem letu. Mislim, da 
je le tako mogoče doseči hitrejši razvoj naših nerazvitih območij. 

Končno še nekaj besed o vprašanju, o katerem je govoril tudi tovariš 
Kreft, namreč o prenosu državnega kapitala. Ne morem se strinjati s tem, da 
je naša skupščina tako malo obveščena o tako pomembnem vprašanju, kot je 
npr. razdelitev splošnega investicijskega sklada in drugih zveznih sredstev. 
Slovensko gospodarstvo je samo v splošni investicijski sklad vplačalo več mili- 
jard novih dinarjev in po osmih mesecih, odkar^je bil sklenjen sporazum med 
zveznim izvršnim svetom ter izvršnimi sveti republik in avtonomnih pokrajin, 
nam še ni znano, kakšna je ta rešitev v številkah. 

Slovensko javnost zanima, koliko je plačala Slovenija v splošni investi- 
cijski sklad, kolikšen delež tega sklada in v kakšnem času bo vrnjen naši 
republiki. Znano je, da je vplačala Slovenija v splošni investicijski sklad veliko 
več, kot je naše gospodarstvo prejelo posojil iz tega sklada. In če je sedaj 
osnova za razdelitev sredstev stanje posojil po republikah, ne pa vplačana 
sredstva, potem je naša republika močno oškodovana. Menda je prav, da se o 
tem problemu tudi v tem smislu pogovorimo. 

V zveznem zakonu o prenosu sredstev pravic in obveznosti federacije, ki je 
bil sprejet junija lani, ni nobenih številk in tako o teh razmerjih zakon ni 
povedal ničesar. Nikakor ne morem biti zadovoljen samo s podatki o tem, 
koliko bodo znašala sredstva iz naslova prevzetih terjatev v naslednjih letih, 
tako kot je prikazano v poročilu izvršnega sveta, niti s tem, da bi čakali, da 
bodo zbrani vsi podatki izvenproračunske bilance federacije in bi šele nato o 
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tem razpravljali v naši skupščini. Iz lastnih izkušenj vemo, da dotlej lahko pre- 
tečeta tudi dve leti. 

Strinjam se s predlogom odbora za finance in proračun glede zahteve, 
zvezni skupščini, da ukrene vse potrebno za takojšnjo izvršitev sprejetega zvez- 
nega zakona, republiški izvršni svet pa naj nam gradivo — četudi ni popolno 
in številke še niso dokončne — čimprej predloži v obravnavo. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Martin Košir! 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Že 
včeraj sem vložil amandma k 3. alinei dokumenta, ki je sestavni del predloga 
zakona o proračunu, in sicer v tem smislu, da se planinskim organizacijam 
dodeli večja vsota družbene pomoči od predvidene. V 2. točki »negospodarske 
investicije« naj se v 3. koloni znesek 800 spremeni v znesek 1300. V alinei 
4. točke pa naj bi se znesek v tretji koloni od prvotnih 8093 spremenil v zne- 
sek 7593. 

Mislim, da tega predloga ni potrebno posebej utemeljevati, ker je pismeno 
obrazložen, in mislim, da bi bilo prav, če bi to spremembo sprejeli. Iz same 
obrazložitve je razvidno, da bremenijo planinska društva precejšnji stroški, 
zlasti stroški vzdrževanja, ker so vsi objekti več ali manj zastareli. Zato vzdrže- 
vanje terja precejšnja materialna sredstva, na drugi strani pa je nekatere 
planinske domove doletela nesreča; tako je ob novem letu pogorel dom na 
Kaninu, so pa še nekatere obveznosti, ki izhajajo iz investicijskih posojil. Na- 
posled gre tudi za precejšnje stroške, ki jih povzroča naraščanje cen. 

Prosim zbor, da o amandmaju razpravlja in ga sprejme. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Že peto leto sodelujem pri sprejemanju proračuna naše republike in ugotav- 
ljam, da je ta v letošnjem letu po obsegu sredstev bistveno večji, zato pa me 
nekoliko moti, ker je po obsegu obrazložitve in preglednosti najbolj skromen 
v vseh teh letih. Pri večini postavk v proračunu ni primerjave s preteklimi leti. 
Res da so v republiškem proračunu nastale takšne strukturne spremembe 
zaradi ustavnih amandmajev in drugih pristojnosti republike, da je natančna 
primerjava nemogoča, vendar kljub temu menim, da bi se morali predlagatelji 
pri pojasnjevanju predloga za razdelitev sredstev bolj potruditi. 

Ker je v našem proračunu največja postavka tako imenovana neproračun- 
ska bilanca, želim spregovoriti o njej, ker to nedvomno sodi v načelno raz- 
pravo o zakonu o proračunu. 

Odločili smo se za gospodarske intervencije in izravnave, saj pomenijo 
realizacijo v tem zboru in v tej skupščini že dogovorjene družbenoekonomske 
politike; pri tem pa moramo, čeprav smo pri posameznih aktih za takšne in- 
tervencije glasovali, vendarle ugotoviti, da višina in obseg teh sredstev skoko- 
vito narašča. Ce k temu prištejemo še vse druge vire sredstev za intervencije 
v gospodarstvu, kot so republiške rezerve, občinske rezerve, republiške inter- 
vencije in podobno, lahko pričakujemo, da se bomo v republiki kmalu znašli 
v takem položaju, kakršen je bil še nedavno v razmerjih med republikami in 
federacijo. Mislim, da bi nadaljnje pospeševanje takšne orientacije lahko po- 
novno ogrozilo normalni razvoj tistega dela gospodarstva, iz katerega se ta 
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sredstva v vse večji meri odliva jo. Mislim, da je treba v prihodnje pripraviti 
drugačen temelj družbenoekonomske politike oziroma intervencij v sferi gospo- 
darstva, predvsem v sferi tako imenovane infrastrukture. Mislim, da bi se 
morali veliko bolj usmeriti na področje davčne politike, ne pa na odtujevanje 
sredstev, njiihovo koncentracijo in distribucijo. Ta predlog dajem kot prispevek 
za razmišljanje o bodoči ureditvi. 

Na 6. strani obrazložitve proračuna imamo pod postavko »kulturno-pro- 
svetna dejavnost« navedeno, da se sredstva za to dejavnost povečajo za 38 °/o 
v primerjavi z letom 1971. Na 6. strani obrazložitve pa je tudi besedilo: »Po- 
večana dotacija za kritje potreb kulturnih zavodov, katerih ustanovitelj je 
republika: Čeprav se temeljni kulturni skupnosti Ljubljana odstopajo sredstva 
v višini 0,5 % republiškega prometnega davka in republiških prispevkov od 
avtorskih pravic, patentov in izboljšav, je potrebno zagotoviti še dotacijo.« 

Dotacija je prišla v proračun po nekakšni proračunski tehniki, ne da bi se 
predlagatelji o tem posvetovali z odbori in izborom, in menim, da so sredstva 
v znesku okrog 300 milijonov dinarjev povsem neupravičeno v republiškem 
proračunu. 

Ko smo sprejemali zakonske rešitve za financiranje kulturnih dejavnosti, 
smo za Ljubljano sprejeli izjemno ureditev, ker ima večje potrebe. Zato smo 
z zakonom določili, da se Ljubljani odstopa 0,5'% republiškega prometnega 
davka. Takrat smo tudi rekli, da bo s povečanjem sredstev mesto Ljubljana 
zagotovilo financiranje kulturnih institucij in bo ta problem v celoti urejen. 
Kljub temu pa se sedaj ni nič spremenilo, kajti odstopljeni republiški prispevek 
je, da tako rečem, Ljubljana pobrala in s potrebnimi dodatnimi sredstvi po- 
novno obremenila republiko. Republika pa je ta zahtevek neprebavljen po- 
goltnila. Menim, da to ni sprejemljivo in prosim poslance našega zbora, pred- 
vsem poslance iz tistih občin, ki tako rekoč sofinancirajo delež Ljubljane, da 
presodijo, ali je taka razdelitev proračunskih sredstev upravičena. Predlagam, 
da se sredstva namenijo za financiranje pokojnin kmetov ali pa za odpravo 
socialne diferenciacije pri štipendijah. 

Postavljam tudi vprašanje, kako je izvršni svet mogel soglašati s tako 
rešitvijo. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Kdo še želi besedo ? Besedo ima tovariš 
Jože Novinšek. 

Jože Novinšek: Želim po vrsti odgovoriti na postavljena vprašanja. 
Sam proračun, kot vidite v 1. členu, znaša 1793 milijonov dinarjev. V zvezi 

z razpravo tovariša Krefta bi pojasnil, da so v tem znesku vključena tudi 
sredstva za invalidnine in pokojnine, ki jih dobivamo od federacije. Če to 
odštejemo in primerjamo z zneskom 409 milijonov dinarjev, ki se daje za 
gospodarske posege, ugotovimo, da je delež sredstev, ki so namenjena za gospo- 
darske posege, okrog 28®/». 

Pri urejanju vprašanj izvenproračunske bilance je ostalo odprto vpra- 
šanje kriterijev delitve. Zvezni sekretariat za finance je o tem pripravil pred- 
pise, ki se prav danes obravnavajo na medrepubliškem komiteju. Z njimi se 
sicer še ne strinjamo, vendar bo v tej zvezi le prišlo do razčiščenja in do do- 
govora, za tem pa bomo lahko začeli dosledno urejati odnose s posameznimi 
bankami. Takrat bo dokončno ugotovljen obseg obveznosti ali sredstev, ki jih 
dobimo. 
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Kar zadeva osnovo za določanje obveznosti do manj razvitih, lahko po- 
vem, da podpiramo pobudo, po kateri se prispevek računa na podlagi skupnega 
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva, saj je bila kot ena izmed mož- 
nosti obravnavana tudi pri dogovarjanju, vendar se sprejeti dogovor zdaj že 
izvaja. Prav gotovo pa se bomo v nadaljnjem dogovarjanju ponovno zavzemali 
za to, da se upošteva prej omenjeno merilo za izračun obveznosti. Upoštevati 
pa moramo, da se tudi ob sedanji rešitvi, ko nekatera poljedelska področja, 
zlasti Vojvodina, plačujejo prispevek za družbeni sektor kmetijstva, medtem ko 
je bilo v prejšnji ureditvi kmetijstvo v celoti razbremenjeno, pojavlja očitek, 
da je kmetijstvo zaradi tega prispevka preobremenjeno. 

Glede šol naj pojasnim, da je v okviru 74 milijonov dinarjev, namenjenih 
negospodarskim investicijam, za področje šolstva predvidenih okrog 43 milijo- 
nov dinarjev, poleg tega pa bodo za ta namen prav gotovo deloma uporabljena 
sredstva, predvidena za »ostalo« in za projekte. 

Glede obrazložitve proračuna moram povedati, da je treba upoštevati tudi 
obrazložitev celotne bilance, ki je izšla iz že poprej obravnavanih družbeno- 
ekonomskih in bilančnih izhodišč. To obrazložitev je treba obravnavati kot 
sestavni del utemeljitve proračuna. Res je tudi, da so strukturne spremembe 
take, da je težko pripraviti več primerjav, ker ne bi bile konsistentne in ne bi 
kazale prave slike stanja. Razumljivo pa je, da so metodološka izboljšanja še 
mogoča in bo glede tega v naslednjih letih treba še marsikaj narediti. 

V zvezi z dotacijo za potrebe kulturnih skupnosti moram pojasniti, da 
0,5% republiškega prometnega davka in avtorski honorarji v Ljubljani ne 
morejo pokriti celotnega proračuna devetih institucij, ki so republiškega po- 
mena. Ob tem bi morali takoj govoriti tudi o vprašanju, v kakšni meri lahko 
uresničimo sporazume glede osebnih dohodkov v teh institucijah. Verjetno pa 
Ljubljana ni dolžna sama financirati institucij, ki imajo širši značaj. 

Predlog glede sredstev za Planinsko zvezo je sprejemljiv in ga izvršni 
svet tudi sprejema, tako da se postavka 800 poveča na 1300 in temu primerno 
zmanjša postavka »ostalo«, v okviru katere se bodo po proučitvi s sklepi izvrš- 
nega sveta sprejele dokončne odločitve glede tistih investicij, ki imajo enoletni 
značaj oziroma bo izvršni svet predlagal skupščini ustrezne odloke za tiste 
investicije, pri katerih gre za večletno financiranje. 

Sprejemamo tudi popravek k 2. členu, ki ga predlaga odbor za finance. 

Predsednik Miran Goslar : Se kdo? 

Avgust Majerič (iz klopi): Predlog, ki sem ga dal, je bil mišljen kot 
amandma in ga bom predložil v pismeni obliki. 

Predsednik Miran Goslar : Besedo ima dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ker tovariš Majerič vztraja pri svojem predlogu, naj pojasnim, da je 
financiranje republiških kulturnih zavodov sicer prevzela ljubljanska temeljna 
kulturna skupnost, vendar se s tem niso spremenile obveznosti republike do teh 
zavodov. Republika je ostala ustanovitelj teh zavodov, ker mesto Ljubljana ni 
prevzelo ustanoviteljskih pravic; tudi kolektivi zavodov še niso dah soglasja k 
prenosu. Zato se v letošnjem letu ne morejo zmanjševati proračunske obveznosti 
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Slovensko filharmonijo odpade v breme Ljubljane, polovica pa v breme repu- 
republike do teh zavodov. Polovica izdatkov za Slovensko narodno gledališče in 
blike. 

Ker 0,5 °/o prometnega davka ne zadošča za kritje republiške obveznosti, 
mora republika prispevati še 220 milijonov starih dinarjev. Če se pa tudi letos 
ne bo realiziral predvideni dohodek od prometnega davka, bo dodatni prispevek 
republike še večji. Čeprav je amadma tovariša Majeriča dobro zamišljen, ker 
hoče odpraviti privilegij Ljubljane, je vendarle pravna situacija takšna, da je 
republika dolžna sofinacirati oba zavoda. Ce bi sprejeli amandma, bi v gledali- 
ščih povzročili finančni polom, ker nimata možnosti od drugod dobiti sredstev 
za osebne dohodke in redno delo. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: O tem razpravljamo že štiri leta. Izvršni svet je 
res ta čas obljubljal, da bo uredil status republiških kulturnih institucij. Ko 
smo razpravljali o zakonu o odstopu 0,5 % prometnega davka, je izvršni sve't 
obljubil, da bo zadevo rešil v najkrajšem času. Vendar je videti, da nam bo 
prej potekel mandat. Zato moramo izraziti dvom o učinkovitosti izvršnega sveta 
pri reševanju teh vprašanj. Umikam amandma, vendar pod pogojem, da to- 
variš podpredsednik določi rok za rešitev zadeve. 

Dr. France Hočevar: To>, kar je povedal tovariš Majerič, je res. 
Problem je le v tem, da izvršni svet ne more enostransko ukrepati. 

Avgust Majerič (iz klopi): Potem pa naj predlaga, kaj naj stori 
skupščina. 

Dr. France Hočevar: Zadeve ne more rešiti republiška skupščina, 
ker ne more sprejeti nobenega predpisa, s katerim bi prisilila Ljubljano, da 
sprejme ustanoviteljske pravice do teh zavodov. To se da samo sporazumno 
rešiti. Ljubljana se tega zaveda. Treba se je pač sporazumeti. Naša prizadeva- 
nja gredo v tej smeri. Čeprav smo že dosegli napredek, se pa glede na pravno 
situacijo ne moremo zavezati z rokom. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Čeprav ne poznam vseh podrobnosti tega problema, podpiram predlog iz- 

vršnega sveta. Menim, da moramo kljub vsem slabostim, ki so tudi v kulturnih 
ustanovah v Ljubljani, upoštevati nekatere okoliščine. Te kulturne ustanove 
niso nastale zaradi birokratske privilegiranosti kulture v Ljubljani. Na njihovo 
ustanovitev je v veliki meri vplival razvoj slovenske kulture, ki se je začel 
že pred prvo svetovno vojno. Iz vsega kulturnega prizadevanja slovenskega 
naroda je nastala kvalitetna kultura, institucionirana tudi v teh zavodih. Tudi 
ta se ne more izogniti kvalitetnemu nihanju ali stagnaciji, vendar navzlic vsemu 
tudi sedaj dosega raven vrhunske umetniške izpovedi. 

Za svoje dosežke niso ustrezno nagrajeni. Plače teh delavcev so nižje kot 
na kateremkoli drugem področju. Dosegajo le 80 *>/o v samoupravnih sporazumih 
določenih osebnih dohodkov. 
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Mislim, da bi republika lahko vplivala na Ljubljano, da več prispeva, in 
ne morem podpreti rešitve, ki bi lahko bistveno poslabšala materialni položaj 
teh zavodov. 

Predsednik Miran Goslar: Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, strinjam se s prvim delom 
razprave tovariša Rusa, da te institucije za stanje niso prav nič krive. Amand- 
ma argumentiram z drugimi dejstvi. Ljubljansko območje ima trikrat večji 
narodni dohodek, kot ga ima Slovenija; Ljubljana baje 3000 dolarjev, Slove- 
nija pa 1000 dolarjev. Zato Ljubljana ne more pričakovati še prispevkov občin, 
ki imajo 300 dolarjev narodnega dohodka. 

Iz razprave tovariša podpredsednika lahko sklepamo, da izvršni svet ne 
more ukrepati. Republika naj čaka na dobro voljo Ljubljane in na čas, ko se 
bo njej zazdelo, da je odgovorna za zavode. Če bomo tako diskutirali, tovariš 
podpredsednik, potem Ljubljana še najmanj 10 let ne bo storila ničesar. Repu- 
bliški zbor naj do takšnega obnašanja Ljubljane zavzame politično stališče. To 
naj stori zaradi javnosti in vseh tistih občin, ki so dolžne sofinancirati kulturne 
institucije v Ljubljani. Ob tem naj še opozorim, da daje zbor privilegije Ljub- 
ljani tudi s tem, da ji priznava za 5 % višji prometni davek. Ne želim več 
zavlačevati razprave. Prosim, da zbor z glasovanjem zavzame stališče do tega 
vprašanja. Ce je odklonilno, odstopam od amandmaja, da s tem problemom 
ne bi zavlačeval seje. 

Predsednik Miran Goslar: Spominjam se, da smo se pred enim letom 
spraševali, kolikšna naj bi bila stopnja prometnega davka, ki naj se odstopi 
občinam, torej tudi Ljubljani. Poznamo načelo, da se z obveznostmi prevzemajo 
tudi sredstva. Vendar je bilo Ljubljani odmerjeno znatno manj denarja, kot 
so znašale prevzete obveznosti. Zato je bila v razpravi tudi varianta o od- 
stopu 0,7®/o prometnega davka. Ce bi bilo to sprejeto, bi Ljubljani to zadosto- 
valo, ostale občine pa bi dobile nekaj več, kot znašajo zanje prevzete obveznosti. 
Vendar predlog ni bil sprejet. Strinjam se, da sedanja rešitev ni v redu. 
Vendar naj opozorim tovariša Majeriča, da ne moremo iti po poti, da bi v 
delitvi dohodka med občinami razmerja nenehno spreminjali. Danes smo imeli 
na primer na dnevnem redu sodne takse. S takimi polovičnimi ukrepi se nam- 
reč zmanjšujejo dohodki centrov v Sloveniji, med njimi tudi Ljubljane. S tem 
se rušijo odnosi, ustvarjeni na podlagi sistema financiranja vseh samoupravnih 
dejavnosti. Dogovoriti bi se morali za trajnejši sistem, ne pa s parcialnimi 
amandmaji poslabševati odnose v samoupravnih skupnostih in občinah. Po- 
sledica je ta, da takšne delne rešitve vnašajo v sistem financiranja nejasnost, 
med delovne ljudi pa negotovost in zaskrbljenost. 

Tovariš Majerič, če je tvoj predlog amandma k republiškemu proračunu, 
je seveda možno, da o njem zbor sklepa. Možno pa je tudi, da zbor o tej pro- 
blematiki razpravlja, zlasti še zato, ker so sodne takse podoben problem. To 
nalogo naj bi imel nov izvršni svet. 

O tem ni potreben formalen sklep zbora, ker nas same razmere prisiljujejo 
v to, da damo takšno točko na dnevni red. Če se s tem ne strinjaš, lahko 
predlagaš druge, povsem formalne in jasno precizirane sklepe. 
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Avgust Majerič: Opozorim naj, da je naš zbor sprejel že več takšnih 
sklepov, ki jih pa žal ni uresničil. Zadovoljil bi se s sklepom, da bo zbor na 
eni izmed prihodnjih sej razpravljal o tej problematiki. 

Predsednik Miran Goslar: Vsakdo lahko predlaga, da zbor naloži 
izvršnemu svetu, da pripravi neko gradivo. Menim pa, da stari izvršni svet 
težko sprejme precizno fortauliran sklep. 

Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, glasujmo! Prosim, da po- 
kličete poslance! Glasujemo najprej o amandmaju Martina Koširja. Kdor je 
za, naj glasuje. (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (11 poslancev.) 

Amandma Martina Koširja je sprejet. 
Sledi glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 15., 16. 

in 19. členu. Kdor je za, naj glasuje. (56 poslancev glasuje za.) Kdor je proti, 
naj glasuje. (Nihče.) Kdor se je vzdržal, naj glasuje. (Trije poslanci.) 

Amandmaji zakonodajno-pravne komisije so sprejeti. 
Sledi glasovanje o amandmaju odbora za finance k 2. členu. 
Kdor je za, naj glasuje. (59 poslancev glasuje za.) Kdor je proti, naj glasuje. 

(Eden.) Kdor se je vzdržal, naj glasuje. (En poslanec.) 
Tudi ta amandma je sprejet. 
Glasujemo o zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije (repu- 

bliškem proračunu) za leto 1972 v celoti. Kdor je za, naj glasuje. (57 poslancev 
glasuje za.) Kdor je proti, naj glasuje. (Nihče.) Kdor se je vzdržal, naj glasuje. 
(3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1972 sprejet. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v 
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun, odbor za proiz- ' 
vodnjo in blagovni promet in zakonodajno-pravna komisija so dali pismena 
poročila. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Naj- 
prej se oglašam kot poročevalec odbora za proizvodnjo in promet. Odbor je o 
odloku razpravljal skupaj z odborom za proizvodnjo in blagovni promet gospo- 
darskega zbora in sprejel amandmaje, ki so razvidni iz poročila. Predstavnik 
izvršnega sveta je povedal, da amandmaja k 4.a členu ne more sprejeti, ker ta 
vprašanja v federaciji še niso razčiščena. S tem se ne strinjam, ker sprejetje 
takega amandmaja ne ustvarja nobenega precedensa, ki bi oviral odločitve in . 
dogovore na nivoju federacije. 

Prehajam še na drugi amandma, po katerem naj bi se iz sredstev, name- 
njenih za financiranje energetskih objektov, financirala tudi modernizacija 
premogovnikov. Odbor za finance in proračun meni, da bi bilo treba dopol- 
niti oziroma spremeniti zakon o združevanju sredstev uporabnikov družbenih 
sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov. V tem zakonu je določeno, 
da se sredstva, zbrana po tem zakonu, uporabljajo za financiranje graditve 
elektroenergetskih objektov. 
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Razprava v odborih je pokazala, da o tolmačenju tega zakona ni enotnega 
stališča, saj je izvršni svet celo predlagal, naj se ta sredstva porabijo tudi za 
likvidacijo EKK Velenje. Premogovniki vztrajajo, da se v zakon jasno opredeli 
namembnost sredstev. 

Ker pa se že začenjajo novi nesporazumi o namembnosti sredstev, tudi 
odbora predlagata, da se posebej napiše, da se sredstva uporabljajo tudi za 
modernizacijo premogovnikov. 

Ta amandma je sprejel tudi gospodarski zbor. 
Ko smo razpravljali o tem, da bi za premogovnike dobili sredstva iz sred- 

stev, ki so namenjena za pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu, sta bila oba 
odbora mnenja, da sodijo ta sredstva v rezervo. Naš prvotni predlog je bil, 
da se od teh sredstev pet milijonov dinarjev nameni za modernizacijo pre- 
mogovnikov. Ker pa je predstavnik izvršnega sveta, tovariš Cvilak, rekel, da 
so za ta namen primernejša druga sredstva, smo predlagali, da se v sredstvih, 
ki se zbirajo za energetiko, rezervira del sredstev tudi za premogovnike. 
Mislim, da sodijo v energetiko tudi premogovniki. Samo nedosledna kombina- 
torika je povzročila, da zasluži tisti, ki predeluje primarno energijo, tistemu 
pa, ki koplje premog, pa govorimo o minulem delu. Pri delitvi denarja vsakdo 
govori o svojem deležu in o sv6jih interesih. Zato poslanec ali katerikoli 
družbenopolitični delavec tega področja težko dokaže posluh družbe za moder- 
nizacijo premogovnikov in dvig njihovega standarda. 

Naposled še nekaj besed o premogovnikih. Prejšnji zakoni so predvidevali 
tudi možnost, da se iz teh sredstev kreditira tudi modernizacija tistih rudnikov, 
ki oskrbujejo s premogom termoelektrarne. V tem času, to je 30. septembra 
1970, so znašali poprečni osebni dohodki v premogovnikih 136 tisoč din, v 
elektrogospodarstvu pa 171 tisoč, pa čeprav je razdalja med njimi približno pol 
krni. S tem v zvezi naj omenim samo dvoje: V informaciji o problematiki 
premogovnikov v SR Sloveniji, ki jo je aprila prejšnjega leta poslal skupščini 
republiški sekretariat za gospodarstvo, piše, da je v proizvodnji osnovni pro- 
blem slaba opremljenost — pri tem mislim na zasavske premogovnike. Čeprav 
je produktivnost premogovnikov vsako leto večja, pa ne zadošča za doseganje 
boljših finančnih uspehov. Zasavski premogovniki so izdelali investicijski pro- 
gram, ki predvideva izboljšanje opremljenosti in izdatno povečano produktiv- 
nost. Kredit za realizacijo tega investicijskega programa naj bi podjetja dobila 
iz sredstev za energetiko. Kljub prizadevanju samega podjetja, občinskih skup- 
ščin Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, zveznega poslanca in republiških poslancev, 
premogovnikom ni uspelo dobiti kredita. Bilo jim je priporočeno, naj zaprosijo 
za kredit banko. Ta pa meni, da je program za modernizacijo sicer upravičen, 
ni pa za to predvidela sredstev. Podjetju je odgovorila, da kredita ne more 
dati iz sredstev za energetiko. 

Vzrok za pomanjkanje delovne sile v rudnikih je v slabi opremljenosti 
rudnikov, ki ne omogoča še večjega povečanja produktivnosti in seveda primer- 
nih osebnih dohodkov. 

Ce je zagotovljeno tolmačenje odloka v smislu amandmaja, ga umikam. Če 
ne,, ne morem glasovati za odlok. 

Zahvaljujem se poslancem gospodarskega zbora, ki so glasovali za amand- 
ma. Opozorim naj še, da rešujemo takšne probleme zelo počasi. Ustanavljamo 
razne komisije in podkomisije, s katerimi včasih bolj zaviramo, kot pa pospe- 
šujemo rešitev že preučenih problemov. 
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Na koncu izjavljam, da bom glasoval za odlok, če bo zbor sprejel amand- 
maja, ki ju je gospodarski zbor že sprejel. 

Zakonodajno-pravna komisija ni imela pripomb k amandmaju, ki zadeva 
premogovnike. 

Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima Franc Svetel j. 

Franc Svetelj : Vprašujem, koliko časa bo SR Slovenija še pokrivala 
izgube nerentabilnosti železniških prog. Letos znaša prispevek približno 400 mi- 
lijonov starih dinarjev. 

Kdaj bo proučena problematika nerentabilnih prog, za katere republika iz 
leta v leto krije izgubo. Proga Ljubljana—Kamnik, ki je bila pred tremi leti 
odpravljena, ne dobi več nobene dotacije. Vzdržuje jo gospodarstvo tega ob- 
močja. 

V zvezi s tem bi rad pojasnilo izvršnega sveta o tem, kaj namerava storiti, 
da bo problem gospodarsko rešen. 

Predsednik Miran Goslar: Ali lahko kdo odgovori na to vprašanje? 
Besedo ima Marjan Dolenc. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podrobnega pojasnila sedaj še ne bi mogel dati. Povem lahko samo to, da 
obveznost izhaja iz zakona in pogodb, ki so sklenjene z železnico. Obveznosti 
plačujemo po ustaljenem postopku. 

Menim, da je težko primerjati funkcijo posameznih prog, ker so te raz- 
lično pomembne. Odpravljanje prog verjetno ne more iti po poti, da republika 
prevali vsa bremena na železnico, ker se ta potem vrnejo republiki v drugi 
obliki. Odnose z železnico urejamo z več zakoni. Subvencioniramo jo prek 
konverzij in različnih instrumentov. 

Izvršni svet se ni strinjal z drugim delom amandmaja, ki ga je predložil 
k 4.a členu, ki ga je sprejel gospodarski zbor. Izvršni svet meni, da je prav, 
da izpolnimo obljubo, ki smo jo dali izvoznemu gospodarstvu. Obresti naj 
bodo beneficirane za obdobje, v katerem so bile zvezne beneficije odpravljene. 
Ker dogovarjanje na zvezni ravni kažejo, da se bo izvoz stimuliral tudi z 
zveznimi ukrepi, kar je bilo deloma že storjeno s povečanjem retencijske 
kvote, smo menili, da z novimi ukrepi počakamo, dokler ne bodo sprejete 
dokončne rešitve v zvezi. 

Gospodarski zbor se je odločil drugače in sprejel amandma k 4.a členu. 
Amandma zagotavlja izvoznikom beneficije tudi v prihodnje. Šele ko bo fede- 
racija sprejela ukrepe, bi spremenili podaljšan režim. Gre torej za drugačen 
pristop. 

Načelno temu amandmaju ne nasprotujemo, moram pa reči, da za to 
obveznost ni kritja. Po našem predlogu bi morali angažirati za pretekle bene- 
ficije 30 milijonov dinarjev. V rezervi pa imamo le 10 milijonov dinarjev. Torej 
bi amandma deficit še bolj povečal. Zato smo predvideli kritje v okviru pri- 
marne misije, ki bo pripadala republiki. V tej bomo dali prednost izvozu, kar 
pomeni, da bodo beneficije krite prek reeskonta, ne pa prek tega naslova. To 
smo povedali včeraj v ekspozeju. 

Čeprav so zahteve upravičene, moramo vendarle upoštevati omejenost 
sredstev, kar velja seveda tudi za področje energetike. Odločitve o pomoči pre- 

10* 
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mogovnikom naj se odložijo, dokler ne bo skupina, ki proučuje položaj premo- 
govnikov, predložila analize dejanskega stanja. Načelno ne nasprotujemo po- 
moči republike pri modernizaciji premogovnikov, vendar se s tem ponovno 
povečuje bilanca. Letos so se povečale obveznosti republike od 20 na 120 
milijard dinarjev, kar nam nekateri že očitajo. Predlagam, da skupaj kritično 
ocenimo vsako postavko in potem opravimo selekcijo. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo 
ima Franc Borko. 

Franc Borko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
10. strani se pri točki 2,70 ne strinjam z neenotnimi premijami za mleko. Mislim, 
da je prišel čas za enotno obravnavanje družbenega in zasebnega kmetijstva. 
Zato naj bo tudi premija za mleko za oba enaka. To je 0,20 din. Ne delajmo 
razlik med kravo, ki stoji v hlevu družbenega sektorja in ima boljše možnosti 
za proizvodnjo mleka, in kravo, ki stoji v zasebnem hlevu. To razlikovanje je 
na zborih volivcev v kmetijskih občinah kamen spotike. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima Polde 
Maček. 

Polde Maček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci} 
Odbor za finance in proračun podpira amandma gospodarskega zbora s pri- 
držkom, da se modernizacija premogovnikov lahko vključi, če se s tem ne 
spreminja bilanca. Naj prečitam enotno mnenje odbora: »Prav gotovo je v 
interesu nas vseh, da z odlokom, ki ga danes sprejemamo, razporedimo le 
tiste izdelke, ki imajo svojo osnovo in utemeljitev v že sprejetih odlokih in 
zakonih, to, kar je skupščina že sprejela, ne pa tudi izdatke, o katerih še ni 
sprejela ustreznih zakonov, odlokov oziroma sklepov. Zato naj se vsa sredstva, 
katerih namembnost še ni odločena z ustreznimi zakoni ali odloki, prenesejo 
v okviru tega računa na rezervo, to je na točko 3.9.« Ko bo skupščina takšne 
akte sprejela, potem se strinjamo s financiranjem premogovnikov, železarn 
in tako dalje. S tem bomo preprečili, da bi se bilanca povečala brez kritja. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi razpravljati? Če ne, glasujemo! 
Prosim, da najprej glasujemo o amandmajih odbora za finance in proračun, 
ki so v prvem poročilu odbora. Zadeva je pojasnjena v rekapitulaciji na strani 
4. Gre za prenos nekaterih postavk iz točke 3.9 v rezervo. 

Kdor je za, naj glasuje! (48 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) Amandmaji odbora za finance in proračun so 
sprejeti. 

Sledi glasovanje o amandmajih odbora za proizvodnjo in blagovni promet. 
O točki 2.22 smo že glasovali, ker je bila vključena v predlog odbora za finance 
in proračun. Zato bomo glasovali o točki 2.64. Kdor je za, naj glasuje! (25 
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (12 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (18 
poslancev.) Amandma k točki 2.64 ni sprejet. 

Sledi glasovanje o amandmaju k točki 2.8. Opozorim naj, da je ta amandma 
identičen z amandmajem gospodarskega zbora, to se pravi, da hkrati glasujemo 
o amandmaju gospodarskega zbora, ki je razviden iz dopisa predsednika gospo- 
darskega zbora. Je to jasno? (Da.) 
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Kdor je za, naj glasuje! (41 poslancev glasuje za.) Kdor je proti, naj 
glasuje! (Štirje.) Kdor se je vzdržal, naj glasuje! (Trije poslanci.) 

Amandma je sprejet. 
To se pravi, da se k točki 2.8 besedilo: »financiranje energetskih objektov 

vključno z modernizacijo premogovnikov«. 
O predlogu gospodarskega zbora k točki 2.22 ni potrebno glasovati, ker 

smo o njem glasovali v okviru predlogov, ki jih je dal odbor za finance in 
proračun. 

Glasujemo o odloku v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Odlok o finančnem načrtu posebnega računa sredstev Socialistične republike 
Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti za leto 1972 je sprejet. 

Tovariši poslanci, vabim vas v veliko dvorano na skupno sejo z enotnim 
zborom delovnih skupnosti. Razpravljali bomo o 26. točki dnevnega 
reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.20 in se je skupaj z enotnim zborom delovnih 
skupnosti nadaljevala ob 12.25.) 

Predsedujoči Miran Gosi ar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam skupno sejo republiškega zbora in enotnega zbora delovnih skupnosti 
s točko dnevnega reda, ki se glasi: »Sklepanje o soglasju k predlogu zakona 
o ratifikaciji pogodbe o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo 
ni razvoj št. 777 YU (graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar—Lepenac«) 
in sklepanje o predlogu sklepa o pogojih za izvedbo pogodbe o posojilu med 
SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (graditev večnamenskega 
hidrosistema »Ibar—Lepenac«), 

Kot gradivo k tej točki sta oba zbora prejela tudi stališča izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije k predlogu zakona. 

Predlog zakona je v republiškem zboru obravnaval odbor za finance in 
proračun, v enotnem zbora pa začasna komisija enotnega zbora za proučitev 
vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja 
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. 

Imamo poročila obeh odborov in zakonodajno-pravne komisije. 
Poleg tega ste prejeli še gradivo, ki ga predlaga izvršni svet; skupščina 

naj sprejme še poseben sklep o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije. S tem se ta točka dnevnega reda nekoliko razširja. 

Predlagam, da zbora razpravljata skupaj, glasujeta pa ločeno. 
Pričenjam razpravo. Besedo ima predsednik izvršnega sveta, tovariš Stane 

Kavčič. 

Stane Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V istem 
trenutku sta se znašla pred vami na dnevnem redu tako ratifikacija zakona 
o pogodbi federacije z Mednarodno^ banko za obnovo in razvoj kakor tudi 
regulacija nekaterih še odprtih materialnih vprašanj, ki so se pojavila zlasti 
v zvezi s finalizacijo predloga za izdelavo petletnega načrta Jugoslavije in ki so 
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tudi vsaj posredno materialno povezana z izvedbo zamisli, ki se daje z zakonom 
o posojilu Mednarodne banke. 

Prvi in drugi akt, to se pravi ratifikacija zakona in pogoji za ratifikacijo 
tega zakona, sta popolnoma jasna. Zato bi se nekoliko bolj zadržal na tem, da 
obrazložim sklep, ki vam je predlagan. 

V dolgotrajnih razpravah o izdelavi petletnega načrta in o izdelavi predloga 
resolucije o ekonomski politiki za letošnje leto sta do 8. februarja ostali odprti 
še dve vprašanji. Prvo vprašanje je, kako zagotoviti še dodatna sredstva v 
skladu s sprejetimi političnimi stališči in dokumenti za hitrejši razvoj AP 
Kosova. In drugo vprašanje, kako pokriti prekoračitve na progi Beograd—Bar. 

Predlogi za rešitev teh odprtih vprašanj so se gibali predvsem v treh 
smereh: 

Prvo, ekstremno stališče, ki smo ga bolj ali manj zastopali tudi v med- 
republiških komitejih, je bilo, da naj se vprašanje glede Kosova in glede proge 
Beograd—Bar rešijo v okviru predvidenih sredstev fonda za razvoj nerazvitih 
in predvidenih sredstev za nove dotacije. 

Drugo stališče, ekstremno prvemu, ki so ga zastopali predvsem predstavniki 
SR Crne gore in AP Kosova, je bilo, da je treba v celoti pokriti dosedanje 
prekoračitve na progi Beograd—Bar, ki znašajo okoli 510 milijonov N dinarjev, 
in da je potrebno pustiti odprta vrata, če se bodo podražitve še povečale, da 
bi se tudi še kasneje pogovarjali o tem, da bi federacija kaj prispevala. 

Stališče AP Kosovo je bilo, da je potrebno dati dodatna sredstva kot 
dinarsko udeležbo za gradnjo sistema Ibar—Lepenac, da je potrebno napraviti 
še nekatere druge izjeme pri kreditih, deloma tudi v sistemu, in da bi bilo 
potrebno, da federacija vsaj deloma, če ne v celoti, prevzame tudi odplačilo 
kredita pri Mednarodni banki, za kar je zakon tu predložen. 

Tretje stališče, za katero se je zavzemalo tudi predsedstvo SFRJ, je bilo, 
da je treba med tema dvema skrajnostima najti razumljiv kompromis in izhod. 

Koordinacijska komisija pri zveznem izvršnem svetu se je — tudi po 
sugestijah stališča predsedstva — 8. februarja zavzela za določen izhod. Na- 
kazen je v zapisniku, ki ste ga prejeli. Ker nisem prepričan, da ste ga vsi 
prebrali, bi ga na kratko ponovil: 

Bistvo rešitve problema je v tem, da bi AP Kosovu v prihodnjih štirih letih 
dali še šeststo milijonov din kot pomoč za hitrejši razvoj te pokrajine, ne da bi 
se kakorkoli spuščali v sam objekt Ibar—Lepenac, ampak bi bila to stvar 
samega Kosova. 

Drugič, v naslednjih treh letih 5-letnega plana bi dali še 300 milijonov 
dinarjev kot pomoč za hitrejši razvoj in sanacijo potreb na področju družbenih 
služb. AP Kosovo naj bi imela tudi nekatere prednosti pri morebitni delitvi 
tujih kreditov, kadar bi se njihova dinarska protivrednost delila po republikah. 

Kratko stališče za Crno goro : da ne bi v celoti pokrili sedanje prekoračitve 
v višini 510 milijonov, ampak da bi v treh letih federacija dala kredit iz 
emisije v znesku 330 milijonov. S tem. bi bile vse stvari pokrite oziroma fede- 
racija ne bi prevzemala nobenih obveznosti za morebitne dodatne prekoračitve. 
Primanjkljaj 200 milijonov dinarjev bi morala prispevati Crna gora sama 
oziroma zainteresirano gospodarstvo in druge republike — morda SR Srbija. 

To je smisel sklepov koordinacijske komisije pri zveznem izvršnem svetu, 
katere pa morajo potrditi vsi republiški izvršni sveti, da bi postali veljavni.' 
Dne 9. februarja smo imeli tak predlog sklepov na seji izvršnega sveta in zoper 
njega nismo imeli nobenih vsebinskih pomislekov. Menili smo, da je to realnost 
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in razumljiv skupen jezik, ki nam pomaga, da rešimo še poslednja odprta 
vprašanja, zaradi katerih ne moremo končati dela pri predlogu petletnega 
načrta. Pač pa smo imeli nekatere proceduralne pomisleke. Menili smo, da so 
to vendar stvari, za katere bi bilo boljše, da bi šle po XXXIV. amandmaju 
zvezne ustave oziroma po XLIV. amandmaju republiške ustave, kar pomeni, 
da bi moral biti izdelan zakon in predložen zvezni skupščini in nato poslan 
republiškim in pokrajinskima skupščinama v ratifikacijo. 

To smo hoteli tudi zaradi tega, da imamo možnost širše obrazložiti vsa 
vprašanja, jih pretresti in končno dati tudi možnost, da se vi, tovariši poslanci, 
podrobneje seznanite s tem, kako rešujemo še poslednja odprta vprašanja iz 
preteklega obdobja. 

Včeraj smo poslali tako sporočilo zveznemu izvršnemu svetu, ki nas je 
obvestil, da so vsi republiški in pokrajinski izvršni sveti sprejeli predlog 
sklepov, ki smo jih napravili na koordinacijski komisiji, in da torej niso menili, 
da je potrebno iti po proceduri, ki jo predvideva XXXIV. amandma. 

Zvezni izvršni svet nas je prosil, da vzamemo to stvar še enkrat v pretres 
z razumevanjem in da skušamo najti rešitev. Sinoči smo na seji izvršnega sveta 
ponovno razpravljali, včeraj in danes smo bili stalno v stikih s tovariši iz 
družbenopolitičnih organizacij, zlasti kar se tiče procedure smo bili tudi na seji 
predsedstva skupščine in smo prišli do sklepa, da spričo sočasnosti ratifikacije 
zakona o pogodbi z Mednarodno banko in tega problema v proceduralnem 
smislu vendarle združimo XXXIII. in XXXIV. amandma. To si predstavljamo 
tako, da bi vi v duhu XLIV. in XLV. amandmaja republiške ustave in XXXIV. 
amandmaja zvezne ustave dali pooblastilo republiškemu izvršnemu svetu, da 
lahko da svoje soglasje k takemu sporazumu. 

Ce tega ne napravimo in če bi še naprej vztrajali pri tem, da morajo iti 
po tej proceduri tudi druge republike, se nenadoma znajdemo v položaju, ko 
namesto da bi rešili še zadnja odprta vprašanja petletnega plana in iz tega 
potegnili vse potrebne materialne in politične pozitivne rezultate, začnemo 
o Jugoslaviji ustavnopravno diskusijo o tem, kaj zdaj lahko gre po XXXIII. 
in XXXIV. amandmaju, pri čemer Slovenija pravi, da je treba to reševati po 
tem amandmaju, druge republike in zvezni izvršni svet pa menijo', da se 
lahko rešuje po drugem amandmaju. Sodimo, da bi bila takšna diskusija v tem 
trenutku prej obremenitev našega ekonomsko-političnega stanja kot pa razplet 
še poslednjih vsebinskih materialnih vprašanj, ki so nam dosedaj preprečevala 
pripravo in izvedbo petletnega načrta. 

Ker so se vse druge republike in pokrajini odločile za tako proceduro, bi 
bilo po našem mnenju pametno, da se o tem odločimo v skupščini in združimo 
v proceduralnem smislu obe možnosti. 

Gotovo pa je, da bomo morali pri naslednji dodelavi ustave predvidevati 
tudi take stvari, morebitne vrzeli in nejasnosti, ki jih sedanja praksa očitno 
kaže, pa zapolniti s takšnim ali drugačnim mehanizmom. 

Rekel sem vam že, da vsebinskih pomislekov nismo imeli in jih nimamo. 
Nimamo jih iz tehle razlogov: 

1. Res je, da to niso popolnoma nove obveznosti, ampak so še stare. 
Proga Beograd—Bar je izključno stara obveznost, gradnja sistema Ibar—Le- 
penac je bila pravzaprav sprejeta in se je začela pred dvema letoma, in končno 
so tu vsi politični dokumenti in načelni sklepi, da je treba nekaj storiti za 
hitrejši razvoj Kosova. 
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Naj mimogrede rečem, da je po 25 letih, kar se Kosova tiče, stanje še vedno 
tako, da na njem živi 6,5% jugoslovanskega prebivalstva, ki producira 1,50/0 
družbenega proizvoda. V Sloveniji pa 8% prebivalstva producira 16'% druž- 
benega proizvoda. To je tudi realnost, o kateri smo dolžni misliti in zaradi ka- 
tere smo se v vseh političnih dokumentih do zdaj zavzemali, da je treba nekaj 
storiti za še hitrejši razvoj Kosova. 

2. Tako kot so stvari zdaj formulirane in postavljene, so to enkratne ob- 
veznosti federacije. Zaprta so vsa morebitna dodatna vrata, skozi katero bi lahko 
še kdo karkoli zahteval za te objekte in za te stvari. Naš interes je, da čimprej 
izpolnimo petletni plan, ker bo pomenil nov dodatni element gospodarske in 
politične stabilizacije. Vemo, da imamo na razpolago podatke in končno je 
mogoče tudi politično izračunati, da bi rešitev vseh odprtih kardinalnih vpra- 
šanj v Jugoslaviji v tem trenutku imela tudi v zunanjem pogledu ugodne 
ekonomske in politične posledice. Ali je v Jugoslaviji nekoliko več ali manj 
odprtih vprašanj, lahko ugotavljamo tudi, kadar se srečujemo na tujem tržišču 
kapitala, kadar sklepamo mednarodne pogodbe, kadar se pogovarjamo z Med- 
narodno banko, ko se pogovarjamo z Nemčijo, ali ko se pogovarjamo z neka- 
terimi drugimi bančnimi hišami. 

Verjetno bi taka finalizacija zlasti letos odprla in nekoliko olajšala nekatere 
finančne probleme Jugoslavije v odnosu do tujine. Ni brez pomena tudi to, da 
so se vse republike in pokrajini že zmenile in ne bi bilo prav, da kot najbolj 
razviti diskutiramo z najmanj razvitimi in poleg tega še glede nekaterih pro- 
ceduralnih vprašanj. Ce sprejmemo, kar predlagamo, pomeni to skupno 150 
milijonov dodatnih obveznosti za republiko Slovenijo, ki bi jih morali pokriti 
v naslednjih štirih letih. 

In končno, enake pogodbe o ratifikaciji, enake zakone o ratifikaciji med- 
narodnih pogodb za Mednarodno banko smo poslali tudi v druge skupščine, za 
naše ceste, za Bernardin, pripravljamo in se bomo zelo kmalu pogajali skupaj 
s Hrvatsko za kredit približno 100 milijonov dolarjev, na katerega računamo, 
da ga bomo dobili od Mednarodne banke za gradnjo atomske centrale. In seveda, 
vsi naši načrti so šli ali bodo šli tudi skozi vse druge skupščine in izvršne svete. 

Iz vseh teh razlogov menimo, da je koristno in potrebno predloženi zakon 
ratificirati in dati zahtevano pooblastilo tudi izvršnemu svetu, da izreče svoje 
soglasje k tej rešitvi, ki nam omogoča, da se v zelo kratkem času pojavimo 
s petletnim načrtom in da ga potem tudi sprejmemo. 

Predsedujoči Miran Goslar: Zeli kdo besedo? (Nihče.) Glasujemo! 
Najprej glasuje republiški zbor o prvih dveh dokumentih, ker sta povezana; 

to je o predlogu odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe 
o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777 YU 
(graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar— Lepenac«) in o predlogu sklepa 
o pogojih za izvedbo pogodbe o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj št. 777 YU (graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar— 
Lepenac«), 

Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) Ugotavljam, da je republiški zbor 
sprejel dokumenta z večino glasov. O dokumentih glasuje enotni zbor delovnih 
skupnosti. Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
Ijroti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) Ugotavljam, da je do- 
kumenta sprejel tudi enotni zbor. 
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Sedaj glasujemo o sklepu o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije, ki ga je obrazložil predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič. 

Najprej glasuje republiški zbor. Kdor je za sklep o pooblastitvi izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije, naj dvigne roko! (Večina psolancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sklep sprejel. 
Glasuje enotni zbor delovnih skupnosti. Kdor je za, naj dvigne roko! 

(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdržal? 
(5 poslancev.) 

Ugotavljam, da je tudi enotni zbor sprejel sklep o pooblastitvi izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije. S tem je ta točka pri kraju. 

Predlagam 5 minut odmora. Po odmoru se nadaljuje skupna seja. Pred- 
sednik izvršnega sveta bo obrazložil predlog za sestav novega izvršnega sveta. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsedujoči Mir an Goslar: Sejo nadajujemo z 29. točko dnev- 
nega reda, to so volitve predsednika in članov izvršnega sveta skupščine 
Socialistične republike Slovenije in imenovanja republiških sekretarjev. 

Prvi del te točke smo že opravili in izvolili Staneta Kavčiča za mandatarja 
za sestavo izvršnega sveta. Mandatar bo obrazložil predlog. 

Tovariš Stane Kavčič, prosim! 

Stane Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Listo izvršnega sveta, 
ki jo predlagam, in delovni program, ki ga bom obrazložil, sta predsedstvo in 
izvršni odbor Socialistične zveze v celoti podprla. 

Naj še enkrat ponovim predlagano listo izvršnega sveta: Stane Kavčič, 
predsednik; dr. France Hočevar, podpredsednik; dr. Aleksandra Kornhauser, 
podpredsednik; Tone Tribušon, podpredsednik; Tomaž Bizalj, sekretar za pre- 
sveto in kulturo; Marjan Dolenc, sekretar za gospodarstvo; Jože Florjančič, 
sekretar za finance; Pavle Gantar, sekretar za delo; Franc Kočevar, sekretar za 
narodno obrambo; Janez Kocjančič; Boris Mikoš, sekretar za urbanizem; Jože 
Novinšek, direktor zavoda za planiranje; Marjan Orožen, sekretar za notranje 
zadeve; Franc Razdevšek; Bojan Skrk, sekretar za pravosodje in občo upravo; 
Miloš Sulin; Zora Tomič, sekretar za zdravstvo in socialno varstvo; Franjo Turk, 
sekretar izvršnega sveta; Milovan Zidar, sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo. 

V zvezi s pripombami, ki sem jih včeraj slišal v nekaterih zborih delovnih 
skupnosti, obžalujem, da vam komisija za volitve in imenovanja skupaj s se- 
stavo izvršnega sveta ni predložila tudi kratkih biografij vseh predlaganih. Te 
sem namreč poslal komisiji za volitve in imenovanja. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da v tem trenutku ni potrebno 
razlagati splošnih političnih stališč, ki naj bodo izhodišče za delo novega izvrš- 
nega sveta. 

Smer družbenopolitičnega razvoja je vsaj za neposredno obdobje, ki je pred 
nami, začrtana z mnogimi dokumenti Zveze komunistov, Socialistične zveze, 
zlasti pa še sklepi II. konference Zveze komunistov Jugoslavije. Smer družbe- 
nega razvoja in splošne politike je začrtana in odrejena tudi z ustavnimi do- 
polnili in ne nazadnje tudi z mnogimi dokumenti in sklepi, ki jih je sprejela 
naša skupščina. Lahko rečemo še več; z vsem tem ni določena samo splošna 



154 Republiški zbor 

smer naše politike, ampak so nakazana tudi najbolj pereča odprta vprašanja 
in vozlišča na vseh temeljnih področjih družbenega dogajanja. 

Spričo tega mora biti za delo izvršilno-političnega organa, kakršen je 
izvršni svet, poudarek na naslednjem: kako začrtano družbenopolitično smer 
razvoja uresničevati, kako splošno sprejeta stališča spremeniti v prakso, kako 
postaviti in doseči pravo sorazmerje med besedami in dejanji. Odgovori na ta 
vprašanja bodo slej kot prej predstavljala temeljni okvir dela in politike 
izvršnega sveta. Seveda pa sem mnenja, da nam ni treba začeti vse znova, 
ampak nadaljevati delo dosedanjega izvršnega sveta oziroma ga dopolnjevati 
skladno z razvojem in njegovimi problemi. 

Ker mi ustava daje še dobro leto dni mandata, moram opredeliti našo 
delovno zasnovo predvsem za ta čas. Izhajajoč iz trenutnih razmerij, vidimo 
pred seboj v naslednjem letu izredno pisan, pa tudi težak in naporen delovni 
urnik. Toda kljub temu se ne bojimo odgovornosti. Spodbujajo nas rezultati 
našega dosedanjega dela in prepričani smo, da lahko s skupnimi močmi uspešno 
opravljamo naloge, ki nas čakajo. Ne želimo polepševati ali lakirati naše stvar- 
nosti in še manj predajati se ravnodušju. Želimo videti položaj in razmere take 
kakršne so, razlikovati dobro od slabega, možno od želenega in z vsakodnevnim 
upornim delom prispevati svoj delež k nadaljnjemu napredku in razvoju Slo- 
venije in celotne jugoslovanske socialistične skupnosti. 

Z vsem, kar se je v Jugoslaviji dogodilo v zadnjih letih, smo prišli v novo 
obdobje socialistične graditve, v obdobje, ki prinaša nove kvalitete družbenih 
odnosov. Spremenjena in povečana sta obseg in sestav naših proizvodnih zmog- 
ljivosti. To še posebej velja za našo republiko. Vse to pa v tem času v Jugo- 
slaviji povzroča in odpira mnoga nerešena in eestokrat tudi pereča teoretična, 
ideološka, politična in gospodarska ter socialna vprašanja. Ustvarjalna energija 
delovnih ljudi Jugoslavije, njihova socialistična zavest in patriotizem, globoko 
spoznanje v medsebojni povezanosti vseh narodov in narodnosti Jugoslavije, 
naše dosedanje revolucionarne izkušnje so tisto, kar nam vliva zaupanje in 
samozavest, da bomo uspešno obvladovali težavnosti prehoda v novo obdobje 
graditve socializma v Jugoslaviji. Slovenija bo v tem pogledu tako v svojem kot 
v interesu vseh narodov in narodnosti Jugoslavije izpolnila svojo nalogo. Izvršni 
svet, ki ga predlagam, pa želi dati takim našim skupnim ciljem svoj delovni 
prispevek. 

Ta delovni prispevek bi bil predvsem v tem, da bi se izvršni svet zavzemal 
za zdravo, produktivno in dinamično gospodarstvo, da bi imel in uresničeval 
jasen socialni program in da bi krepil razvoj samoupravljanja ter utrjeval 
socialistično demokracijo. 

Naj nekoliko natančneje določim te najbolj splošne črte naše delovne za- 
snove. Dosedanji izvršni svet je že obširno razložil svoje poglede na gospodarski 
položaj. Včeraj smo sprejeli celovito narodno gospodarsko politiko z vsemi 
instrumenti in številkami za letošnje leto. To je naša konkretna gospodarska 
obveznost, ki jo v celoti sprejemamo in se bomo tudi zavzemali za to, da jo 
uresničimo. Seveda ne živimo v prepričanju, da smo s tem odpravili že vse 
gospodarske težave letošnjega leta. Nasprotno, dobro se zavedamo, da niti v 
Jugoslaviji niti v Sloveniji še nismo razvozljali zamotanih posledic, odnosov in 
vzrokov, ki jih predstavljajo: devalvacija, devizni primanjkljaj, stabilizacija, 
zamrznjene cene,in nesorazmerja med njimi ter večja ali manjša stopnja rasti 
gospodarstva. Slej ko prej se bomo s temi vprašanji ubadali celo leto in še dlje, 
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ter usklajevali najrazličnejša strukturna, materialna in socialna nesorazmerja 
in nasprotja, ki iz tega izvirajo'. Ne glede na to, koliko bo tu potrebnih raznih 
kompromisov in začasnih rešitev, je vendar smer iskanja in reševanja vsaj pri 
nas popolnoma jasna. 

Naša temeljna smer je obnova gospodarske reforme. Ponavljam, vse to ne 
bo niti lahko niti preprosto'. Poleg tega, da gospodarsko-politični položaj še 
vedno obremenjujejo očitna neskladja med proizvodnjo in porabo, neskladja, 
ki delujejo v prid porabe, je jasno, da bomo imeli opravka še z naslednjim 
razpotjem: z ustavnimi spremembami in z vsem, kar se sedaj dogaja, je upravi- 
čeno ustvarjeno tako politično ozračje, ki naravnost zahteva nadaljnji razvoj 
samoupravnih odnosov. Zahteva dneva je samoupravna ekspanzija. 

V materialnem in potrošnjem pogledu pa smo neizbežno pred nekimi re- 
strikcijami. Ne gre za restrikcije, ki bi nas do temelja pretresle, ampak gre za 
nekoliko počasnejšo rast in za nekoliko bolj umirjeno gospodarsko gibanje, kot 
smo ga doživljali v preteklih letih. Ob vsem tem se že in se bo še bolj skorajda 
sama od sebe vsiljevala alternativa »ali-ali«. Torej: ali razvoj samoupravnih 
odnosov v delovnih organizacijah ali gospodarska rast in ekspanzija? 

Ta alternativa je napačna. V bistvu je to nevarna podvodna čir. Kakor 
hitro bi dopustili, da nam stihija, ali bolje rečeno oportunizem, vsili »ali-ali«, 
bi s tem začeli odpirati vraita socialnim, političnim in navsezadnje tudi gospo- 
darskim pretresom. Modrost in zrelost zavestnih političnih sil bo torej predvsem 
v tem, da to navidezno nasprotje preprečujemo. Pravi odgovor in edini izhod 
je v tem, da kljub možni zmanjšani gospodarski ekspanziji, da kljub nekaterim 
neizbežnim administrativnim in drugim restrikcijam še naprej krepimo samo- 
upravne odnose. To je poglavitna naloga trenutka in — zdi se mi — tudi izpit 
naše politične in delovne zrelosti. 

Za izvršni svet v tem pogledu torej ni nobenega »ali«, ampak je samo »in«. 
Torej bolj usklajen odnos med proizvodnjo in porabo v prid proizvodnje 
oziroma akumulacije ob hkratni nadaljnji krepitvi samoupravnih odnosov na 
podlagi uresničevanja XXI. in XXII. ustavnega dopolnila. Pri tem pa ne smemo 
in ne moremo mimo resnice, da je. samoupravljanje ob hitrem razvoju in 
zahtevah moderne tehnologije tudi še dalje zahtevno in zapleteno. 

Nadalje hočem poudariti, da materialna in gospodarska gibanja — ne 
glede na to, v kakšnem okviru se bodo odvijala — ne morejo in ne smejo biti 
po svojih notranjih sorazmerjih enostavna mehanična reprodukcija preteklega 
obdobja. Se bolj kot doslej moramo povezovati in vrednotiti vsa področja 
družbene reprodukcije kot organsko celoto, v kateri morajo imeti svoje mesto 
in priznanje zlasti raziskovalno delo, kultura, izobraževanje in zdravstvo, med 
katerimi je nujna čimvečja skladnost, povezanost in tudi odvisnost. Gotovo pa 
je, da moramo v naši politiki v celoti in na vseh področjih bolj upoštevati 
socialne vidike. V tem pogledu smo napravili že nekaj pomembnih sprememb 
z ukrepi, ki smo jih včeraj sprejeli. 

Toda to je šele prvi korak k bolj poudarjenemu in bolj jasno odrejenemu 
socialnemu programu, katerega cilj je zmanjševati, skladno z našimi možnostmi, 
socialne razlike v naši družbi. Tu nas časa še težko in naporno delo. Proučiti 
in spremeniti moramo še pogoje za pridobivanje dohodka, izpopolniti moramo 
tudi s teh vidikov družbene dogovore in samoupravne sporazume o delitvi 
dohodka, vključno s pomenom in vplivom minulega dela na tekoče zaslužke in 
odnosov med zaposlenim. 
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Potrjujemo osnovo, ki smo jo že predložili skupščini za spremenjen davčni 
sistem;, ki ga moramo oblikovati v letošnjem letu, tako da bi začel delovati 
s 1. januarjem prihodnjega leta. Bilo pa bi seveda napačno, pričakovati od 
spremenjenega davčnega sistema tak čudež, ki naj povzroči, da bodo vsi dali 
manj in dobili več kot doslej. Kaj takega seveda ni mogoče. Predlagati in 
sprejeti želimo nove zakonske predpise o prometu z zemljišči in o dedovanju 
zemlje. 

Neposredno pred nami je resolucija o dolgoročnem razvoju Slovenije in 
takoj za njo petletni plan, kar vse naj ima tudi močno poudarjene solidarnostne, 
socialne in intergracijske vidike pri nadaljnjem razvoju slovenske socialistične 
družbe. Dosedanji izvršni svet je že sprejel svoj akcijski program glede social- 
nega razlikovanja in prepričan sem, da ga bo novi izvršni svet potrdil in 
uresničeval. Ne samo človečnost in moralna poštenost, ampak tudi skladen in 
s tem najhitrejši možni razvoj Slovenije nam nalagata, da se vedno postavimo 
tako, da bomo še prav posebno podvzetni tudi za interese in družbeni položaj 
tistih, ki so doslej najmanj pridobili v socializmu in da zlasti njim omogočamo 
najhitrejši napredek, ne da bi pri tem komurkoli in kjerkoli onemogočali ali 
zaustavljali tisti materialni in socialni napredek, ki je zasnovan na ustvarjalnem 
delu in delovnem prispevku, tako na posameznih področjih družbenega udej- 
stvovanja kakor v osebnem delu vsakega posameznika. 

Da ne bi bilo nesporazuma, moram poudariti, da je seveda lahko enako 
nevarna utopična socialna politika kakor tudi brezdušen odnos do teh vprašanj 
oziroma kapitulacija pred stihijo blagovno-denarnih odnosov v tem obdobju 
graditve socializma. Menim, da imamo na razpolago vsa potrebna politična in 
tudi sistemska spoznanja in ukrepe kakor tudi materialne možnosti, da se 
v interesu vseh nas izognemo omenjenim skrajnostim in nevarnostim. 

Caka nas zelo obširno zakonodajno delo. Pred nami je drugo obdobje 
ustavnih sprememb in marsikaj moramo prilagoditi že sprejeti ustavi. Sistemske 
in zakonske spremembe so potrebne skoraj na vseh področjih, v gospodarstvu 
in financah, v urbanizmu in pri varstvu okolja, v agrarni politiki, pri prometu 
in planiranju, v delovnih razmerjih, v republiški upravi in interesni skupnostih. 
Zadevajo tudi notranje zadeve in odnose, kulturo in prosveto in tudi rodbinsko 
pravo. Mogoče komu zveni to naštevanje preveč formalnopravno, premalo 
družbeno idejno in politično, toda ustavnopravne in zakonodajne spremembe na 
posameznih področjih pomenijo konkretno srečanje z vso dinamjiko, protislov- 
nostjo, težavnostjo ter z obstoječimi in možnimi nepravilnostmi dokaj burnega 
življenja in snovanja, kateremu smo priča. 

Sistemska in zakonodajna dejavnost in pomemben del konkretizacije naših 
splošnih načel. Korak za korakom odpira in uravnava razvoj v skladu s splošno 
vizijo in potrebami naše socialistične družbe. Ne mislim in ne želim, da bi se 
vse to delo snovalo v izvršnem svetu. Bilo bi koristno, da sodeluje čim več 
družbenih dejavnikov, toda kljub temu se izvršni svet skupaj z upravo ne bo 
mogel izogniti mnogim pobudam in tudi ne neposredni operativni in strokovni 
odgovornosti. 

Kot vidite, predlagam resorno sestavo izvršnega sveta, ker sem prepričan,, 
da taka funkcionalna povezanost med izvršilno-politično, upravno in strokovno 
dejavnostjo pomeni večjo delovno učinkovitost in tudi bolj odrejeno splošno 
odgovornost. Ob tem pa moram povedati, da v tem trenutku še nismo dovolj 
kadrovsko in strokovno usposobljeni, zlasti v republiških sekretariatih, da bi 
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lahko kvalitetno in brez zamude opravili obsežno sistemsko in zakonodajno 
delo, ki je pred nami. Naloga izvršnega sveta je, da to vrzel čimprej odpravi. 
Vendar vas prosim, tovarišice in tovariši poslanci, in tudi vso javnost, da ne bi 
v ognju upravičene kritike preživelega etatizma, samolastnega prilaščanja ob- 
lasti, manipuliranja z ljudmi in izigravanja samoupravljanja razvrednotili tudi 
tiste politične, upravne in strokovne funkcije države in njenih upravnih orga- 
nov, ki so še in bodo še dolgo potrebni. 

Ne zavzemam se za večji prostor ali za nove pristojnosti slovenske repu- 
blike kot države. Nasprotno ! Prepričan sem, da se bodo klasične funkcije države 
in njenih organov z nadaljnjim razvojem samoupravljanja čedalje bolj zmanj- 
ševale. Toda vse tisto, kar še ostane v njeni pristojnosti, naj bo učinkovito in 
sposobno ter političnostrokovno na višini. In tudi to delo in prizadevanja naj 
imajo in dobivajo enako moralnopolitično in drugo priznanje, kadar so v redu 
opravljena, pa tudi kritiko, kadar jo zaslužijo, tako kot vsa druga področja in 
delovanja samoupravnih organizmov. Verjamem, da se boste strinjali z menoj, 
če rečem, da v tem pogledu ne moremo in ne smemo imeti dvojnih meril, ampak 
za vse enaka. 

Novi ustavnopravni položaj izvršnega sveta in upravnih organov je izdatno 
povečal njegove možnosti in s tem tudi seveda odgovornost, da sodeluje in 
vpliva pri oblikovanju vse jugoslovanske politike. Čvrsto smo odločeni biti tu 
zelo aktivni in prizadevni, seveda v skladu s pravicami in obveznostmi, ki nam 
jih daje ustava. 

Pri tem je težavno, ker se često srečujemo s poskusi in predlogi, da se stara 
politika in odnosi nadaljujejo pod novimi imeni. Toda kljub temu in zaradi tega 
se želimo v vseh mogočih ustavnih oblikah zavzemati za interese in spoznanja, 
ki nam jih nalaga naša objektivna stvarnost v Sloveniji. Ob tem pa seveda ne 
želimo in ne moremo biti gluhi za spoznanja in interese drugih, kajti to je prvi 
pogoj konstruktivnega in enakopravnega sodelovanja in sporazumevanja vseh 
republik in pokrajin, vseh narodov in narodnosti v Jugoslaviji, ki je edino 
mogoč in tudi trajni temelj naše skupne hiše, socialistične Jugoslavije. 

Nadaljnji razvoj samoupravljanja in utrjevanja socialistične demokracije 
je tako rekoč prvi pogoj našega delovanja. Za vse, kar prinašajo ali zahtevajo 
samoupravni odnosi v naši družbi, želimo biti odprti in še posebej tenkočutni, 
in to ne samo kot pasivni opazovalci, ampak predvsem kot aktivni soustvarjalci 
uspešne samoupravne prakse in samoupravnega, načelnega in konkretnega 
iskanja in snovanja. 

Skladno s tem vidimo in čutimo tudi potrebo stalnega posvetovanja in 
sodelovanja s političnimi organizacijami, z občinami in samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi. Smo vse manj in želimo biti vse manj dejavnik odločanja, 
ampak vse bolj pobudnik delovnih zasnov, analitik stanja, predlagatelj ukrepov 
in usklajevalec raznih, tudi nasprotnih interesov. 

Ob tem pa poudarjam, da mora biti meja med socialistično demokracijo ter 
zakonitostjo in vsemi poskusi delovanja domačih in tujih sovražnikov in na- 
sprotnikov v vsakem trenutku in v vsakem položaju jasno začrtana. Glede te 
jasno začrtane meje ne more in ne sme biti za nas nobenega dvoma, obo- 
tavljanja ali popuščanja. V socialistični demokraciji in zakonitosti vidimo dovolj 
širok okvir za naše delo, razlike, razne interese, snovanja, iskanje in spora- 
zumevanje. Zato ne moremo in ne smemo dopustiti, da jo kdorkoli izrablja 
v protisocialistične namene. 
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Želimo biti zelo potrpežljivi, demokratični do vseh pobud, interesov, zahtev, 
predlogov in razlik, ki rastejo* na naših socialističnih tleh ali pa so posledica 
konkretne samoupravne prakse. Hkrati pa bomo neizprosni in odločni do vsega, 
kar bi se pojavilo ali želelo pojaviti zunaj tega območja, zunaj okvira zako- 
nitosti, ne glede na to, od kod prihaja, kako se imenuje in s kakšnimi gesli 
nastopa. To pomeni, da se bomo zavzemali za čim večjo stopnjo socialistične 
demokracije in za čimbolj učinkovit samoupravni red. 

Tovarišice in tovariši poslanci, v imenu tovarišev, ki jih predlagam za 
člane izvršnega sveta in tudi v svojem imenu, vam zagotavljam, da se bomo, 
če dobimo vašo podporo in zaupanje, dosledno in odločno zavzemali za cilje 
in politiko, ki sem jo razložil. 

Predsedujoči Miran Goslar: Gospodarski zbor bo sejo takoj nada- 
ljeval v tej dvorani, poslance enotnega zbora pa prosim, da počakajo v avli 
zaradi morebitnega usklajevanja. 

Republiški zbor takoj nadaljuje sejo v mali dvorani. 

(Skupna seja je bila končana ob 13.25, seja republiškega zbora pa se je 
nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednik Miran Goslar: Poslušali ste ekspoze tovariša Kavčiča. 
K predlogu odloka ste prejeli mnenje komisije za volitve in imenovanja in 
mnenja zborov delovnih skupnosti. 

Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, lahko glasujemo. Gla- 
sujemo o celotni sestavi izvršnega sveta, kot je razvidna iz predloga odloka o 
izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije, ki ste ga prejeli na klop. 

Kdor je za odlok, naj glasuje! (62 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno izglasoval odlok o izvolitvi predsednika in 
članov izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Ugotavljam, da so izvoljeni: za predsednika izvršnega sveta Stane Kavčič, 
za člane: Tomaž Bizalj, Marjan Dolenc, Jože Florjančič, Pavle Gantar, dr. France 
Hočevar, Janez Kocjančič, Franc Kočevar, dr. Aleksandra Kornhauser, Boris 
Mikoš, Jože Novinšek, Marjan Orožen, Franc Razdevšek, Bojan Škrk, Miloš 
Sulin, Zora Tomič, Tone Tribušon, Franjo Turk in Milovan Zidar. 

Izmed voljenih članov izvršnega sveta so imenovani za podpredsednike: 
dr. France Hočevar, Tone Tribušon in dr. Aleksandra Kornhauser. Izmed 
članov izvršnega sveta so imenovani za republiške sekretarje: Tomaž Bi- 
zalj za republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, Marjan Dolenc za repu- 
bliškega sekretarja za gospodarstvo, Jože Florjančič za republiškega sekretarja 
za finance, Pavle Gantar za republiškega sekretarja za delo, Franc Kočevar 
za republiškega sekretarja za narodno obrambo, Boris Mikoš za republiškega 
sekretarja za urbanizem, Jože Novinšek za direktorja zavoda Socialistične repu- 
blike Slovenije za planiranje, Marjan Orožen za republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, Bojan Skrk za republiškega sekretarja za pravosodje in 
občo upravo, Zora Tomič za republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno 
varstvo, Franjo Turk za sekretarja izvršnega sveta in Milovan Zidar za repu- 
bliškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo. 
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V okviru te točke dnevnega reda moramo sprejeti še odlok o razrešitvi 
nekaterih republiških sekretarjev, ki bodo ob spremembi izvršnega sveta pre- 
vzeli druge dolžnosti. 

Predlog odloka ste prejeli. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prosim, da glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! (63 poslancev glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je odlok sprejet. Razrešeni so: Slavko Bohanec dolžnosti 

republiškega sekretarja za prošveto in kulturo., Silvester Gorenc dolžnosti repu- 
bliškega sekretarja za notranje zadeve in Andrej Levičnik dolžnosti republi- 
škega sekretarja za gospodarstvo. 

Naj se ob tej priložnosti zahvalim v svojem imenu in v imenu poslancev 
našega zbora, vsem razrešenim članom izvršnega sveta skupščine in razrešenim 
republiškim sekretarjem za njihovo delo in jim zaželim veliko uspeha v na- 
daljnjem delu na novih dolžnostih. 

S tem je ta točka pri kraju. 

Prehajamo na uskla j evanje 10. člena zakona o sodnih ta- 
ksah. 

Prosim, da vzamete v roke tudi pismo, ki smo ga prejeli od enotnega zbora< 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi raz- 
pravljati, prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za to, da se 10. člen spremeni tako, kot predlaga enotni zbor 
delovnih skupnosti, naj glasuje! (39 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (7 po- 
slancev.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev.) Ugotavljam, da je predlog enot- 
nega zbora delovnih skupnosti sprejet. S tem je zakon usklajen. 

Podobna problematika je tudi pri neusklajenem predlogu zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks. Iz dopisa gospodarskega zbora je raz- 
vidna sprememba drugega odstavka 14. člena. Zbora sta sprejela odstavek v 
različnem besedilu. Besedo ima tovariš Skrk. 

Bojan Skrk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Opo- 
zoril bi samo na to, da je amandma k 14. členu, ki ga je sprejel gospodarski 
zbor, v nasprotju z besedilom prvega odstavka. Ce bi bil sprejet amandma, je 
treba prvi odstavek spremeniti tako, da se glasi: »Republika odstopa občinam 
dohodke od sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotnic enotne 
izdaje in dohodke od sodnih taks, ki jih je treba v gotovini plačati pri občinskih 
sodiščih na njihovem območju. Dohodki od sodnih taks iz prvega odstavka tega 
člena se zbirajo pri centrali SDK in delijo med občine v takem razmerju, v 
kakršnem posamezne občine financirajo občinska sodišča in občinska javna to- 
žilstva.« Gre torej za enako besedilo, kot pri zakonu o sodnih taksah. 

Mislim, da je zadeva jasna. Glasujemo! Kdor je za to, da bi se 14. člen 
glasil tako kot je predlagal tovariš Skrk, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Pet poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Trije poslanci.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
To je treba sporočiti gospodarskemu zboru, da ne bo ponovno razpravljal 

o 14. členu. Z enotnim zborom imamo sedaj vse usklajeno, počakati moramo, 
še na sklepe gospodarskega zbora. 



160 Republiški zbor 

Prehajamo na 30. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Najprej je na vrsti predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene 
skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Državne založbe 
Slovenije. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pozitivno mnenje je 
dal izvršni svet in prosvetno-kulturni zbor. 

Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Glasujemo o predlogu odloka. Kdor 
je za, naj glasuje! (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je 
kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Odlok je sprejet. 
Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel odlok in v založniški svet Državne 

založbe Slovenije kot predstavnike družbene skupnosti imenoval: dr. Jožeta 
Goričarja, Marjana Laha, Borisa Lipužiča, Zdenko Lovec, Vlada Novaka, Majdo 
Stanovnik-Blinc, Toneta Svetino in Avgusta Vižintina. 

Sledi predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v 
nekatere svete raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organi- 
zacij, ki delegirajo svojega predstavnika v te svete. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pozitivno mnenje sta 
dala —• prosvetno-kulturni zbor in gospodarski zbor. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Glasujemo! Kdor je za. naj 
glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Odlok je sprejet. 
Prehajamo na predlog odloka o soglasju k imenovanju direktorja vodo- 

gradbenega laboratorija v Ljubljani. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pozitivno mnenje sta 

dala prosvetno-kulturni in gospodarski zbor. 
Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (54 po- 

slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 
Ugotavljam, da je tudi ta odlok sprejet. Republiški zbor daje soglasje k 

imenovanju Otmarja Colariča za direktorja vodogradbenega laboratorija v 
Ljubljani. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi podpredsednika in člana odbora za prosveto 
in kulturo republiškega zbora. Predlagatelj je komisija za volitve in imeno- 
vanja. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Odlok je torej sprejet in sta izvoljena Ivan Ahlin za podpredsednika in 
Vlado Gorišek za člana odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani, 
Kopru, Mariboru in Novi Gorici ter okrožnega gospodarskega sodišča v Ljub- 
ljani in Mariboru. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! (52 po- 
slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. Za sodnike okrožnega sodišča v Ljubljani 
so izvoljeni: Janez Gruden, Franc Svetonja, Marija Lulik-Peternel, Dušan 
Orl in Ana Pogačnik-Komar. Za sodnika okrožnega sodišča v Mariboru Boži- 
dar Pajek in Franjo Veseljak; za sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici 
Borut Dajsinger. Za sodnike okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani so 
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izvoljeni: Albin Podjavrh, Uroš Podkonjak in Francka Strmole-Hlastec, za sod- 
nika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru Mira Kirgiš in Viktor 
Planinšec. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika porotnika višjega gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Glasujemo! Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi ta 
odlok sprejet. Jože Bencelj je razrešen dolžnosti sodnika porotnika višjega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Sledi predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (55 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je tudi ta odlok sprejet. 54 sodnikov porotnikov je izvolje- 
nih za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 

Sledi predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije v Ljubljani. Zeli kdo raz- 
pravljati? (Ne želi.) 

Glasujmo torej o predlogu odloka! Kdor je za, naj glasuje! (55 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. 20 sodnikov porotnikov je izvoljenih za 
sodnike porotnike vrhovnega sodišča v Ljubljani. 

S tem je tudi ta točka pri kraju. Obveščam vas, da v treh točkah tega 
obsežnega dnevnega reda še nismo usklajeni z gospodarskim zborom. Prosim 
vas, da počakate, dokler ne bo končal seje gospodarski zbor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.50 in se je nadaljevala ob 15.10.) 

Predsednik Miran Gosi ar: Nadaljujemo sejo. Sporočam vam, da 
smo z gospodarskim zborom neusklajeni le še pri 18. točki dnevnega 
reda, to je pri predlogu o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz 
blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971. Oba pristojna 
odbora sta našla enotno rešitev in prosim poročevalca odbora Karla Forteja, 
da jo obrazloži. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Oba 
odbora sta se ob navzočnosti predstavnika predlagatelja zakona sporazumela, 
da se sprejme 4.a člen v besedilu, ki ga je sprejel gospodarski zbor. Člen 
se torej glasi: »Organizacijam združenega dela se prizna nadomestilo za del 
obresti za kredite za izvoz blaga in storitev ter za zaloge blaga, pripravljenega 
za izvoz tudi po 26. novembru 1971, če znaša obrestna mera poslovnih bank več 
kot 4 '°/o. Nadomestilo ne more znašati več kot 3 °/o na leto.« 

V zvezi s tem amandmajem se spremeni naslov zakona, ki se zdaj glasi: 
»Zakon o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz.« S tem se je strinjal 
tudi predlagatelj in predlagal, da sprejmeta zbora tudi sklep, ki bi se glasil: 
»Skupščina SR Slovenije bo o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz 
ponovno razpravljala, ko bo v okviru kreditno-monetarne politike SFRJ za 
leto 1972 dosežen sporazum o kreditiranju izvoza. Izvršnemu svetu skupščine 
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SR Slovenije se naloži, da v skladu s tem sklepom predloži ustrezno gradivo 
s predlogi ukrepov.« 

Predsednik Miran Goslar: Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Nihče 
ne želi. Torej glasujemo. Glasovali bomo o predlogih obeh odborov, ki sta v 
bistvu identična s predlogi, ki jih je dal odbor za proizvodnjo in blagovni pro- 
met. To imate na 2. strani poročila odbora. Spremeni naj se naslov zakona in 
sprejme nov 4. a člen v besedilu, ki ga je prebral tovariš Forte. 

Kdor je za, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Trije poslanci.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta. 
Sledi še glasovanje o sklepu zbora, ki ga je prebral tovariš Forte. 
Kdor je za sklep, naj glasuje! (44 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 

(En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Tudi ta sklep je sprejet. 
Seja je končana. 

(Seja je bila končana ob 15.15.) 



GOSPODARSKI ZBOR 

35. seja 

(26. januarja 1972) 

Predsedoval: Tone Bole, . 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Tone Bole: Tovariši, predlagam, da pričnemo delo! Pri- 
čenjam 35. sejo gospodarskega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnost je opravičilo 11 poslancev. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 33. in 34. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja ; 
3. predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva; 
4. predlog zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj; 
5. predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu; 
6. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju in od- 

dajanju stavbnega zemljišča; 
7. osnutek zakona za spremembo in dopolnitev zakona o ureditvi dolo- 

čenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov; 
8. predlog zakona za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov 

in organizacij združenega dela, h kateremu daje gospodarski zbor svoje mnenje, 
in kot zadnjo točko; 

9. volitve in imenovanja. V okviru te točke bi obravnavali: 
a) predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v neka- 

tere svete raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organizacij, 
ki delegirajo svoje predstavnike v svete; k temu predlogu odloka dajemo svoje 
mnenje; 

b) predlog soglasja k imenovanju direktorja vodogradbenega laboratorija 
v Ljubljani; tudi k temu predlogu soglasja dajemo mnenje. 

Predlagam zboru, da zamenjamo vrstni red točk dnevnega reda današnje 
seje. Predlagam, da 8. točko, to je predlog za izdajo zakona o prispevkih, dav- 
kih in taksah občanov in organizacij združenega dela obravnavamo kot 3. točko. 
Ali se zbor strinja s predloženim dnevim redom? (Zbor se strinja.) Kdor je za 
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predloženi dnevni red, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Na današnjo sejo zbora sem povabil tudi predstavnike izvršnega sveta, 

gospodarske zbornice, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republi- 
škega sekretariata za urbanizem, poslovnega združenja stanovanjskih podjetij 
Slovenije, zasedanje delegatov občin, republiškega sekretariata za finance, 
republiškega sekretariata za gospodarstvo, zavoda SR Slovenije za planiranje 
in komisije za volitve in imenovanja skupščine SR Slovenije. Predstavnike 
vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da je republiški zbor na svoji 
37. seji, dne 19. januarja 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembi 
in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je republiškemu zboru 
kot pristojnemu zboru predložil naš zbor. 

Republiški zbor je predlog za izdajo zakona zavrnil, ker je ugotovil, da iz 
varstvenih razlogov v cestnem prometu ni potrebe za spremembo in dopol- 
nitev 15. člena zakona o varnosti cestnega prometa, kar je sicer predlagal naš 
zbor. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
kov 33. in 34. seje zbora. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli. Ima kdo pripombe k zapisnikoma teh dveh 
sej? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da ni pripomb. Zapisnika 33. in 34. seje zbora sta sprejeta. 

Prehajam na 2. točko d n e v n e g a r e d a , to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na vprašanje poslanca tovariša Toneta Zimška, ki ga je postavil na 32. seji 
zbora izvršnemu svetu, bo odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za 
finance Zvonko Draksler. Ker je poslanec Tone Zrimšek danes odsoten, je 
prosil, da se mu odgovor posreduje pismeno. 

Na vprašanje poslanca Martina Vidmarja, ki ga je izvršnemu svetu po- 
stavil na 33. seji zbora, bo odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za delo 
Rado Miklič. 

Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec tovariš Martin Vidmar je postavil naslednje vprašanje: 

»V zvezi z združitvijo skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov in de- 
lavcev v novomeški zdravstveni regiji in glede na to, da akcija ni organizirana 
v celotnem slovenskem prostoru in da se odpirajo nekatere dileme v zvezi s 
povečano obremenitvijo gospodarstva take združitve skladov, kar je zlasti 
pereče, ko prihaja do združevanja samo na relalativno ekonomsko slabo raz- 
viti novomeški regiji, postavljam vprašanja: 

Kakšno je stališče izvršnega sveta do nakazane problematike in kakšna je 
njegova ocena akcije v dolenjski zdravstveni regiji?« 

Odgovor: Sam proces izenačevanja pravic zavarovancev iz naslova zdrav- 
stvenega zavarovanja, ki je možen na različne načine pa tudi po poti združe- 
vanja skupnosti zdravstvenega zavarovanja, ocenjuje izvršni svet načeloma 
pozitivno. Pri tem izhaja tudi iz sklepov, ki jih je sprejela II. konferenca 
Zveze komunistov Slovenije, ko je sklepala o socialni diferenciaciji in o zadev- 
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nih ukrepih. Za proces izenačevanja prek združevanja skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja so dane tudi zakonske osnove. Po 112. členu zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva se lahko 
dve ali več skupnosti zdravstvenega zavarovanja združijo v eno skupnost, če 
se o tem poprej izjavijo zavarovanci in občinske skupščine z območja priza- 
detih skupnosti. Pri tem velja opozoriti, da sta možni dve vrsti združevanja. 
Združita se lahko dve ali več skupnosti iste kategorije v novo skupnost delav- 
cev ali v novo skupnost kmetov. Zakon omogoča, da se lahko združita dve ali 
več skupnosti različnih kategorij v novo skupnost, to je, da se delavska in 
kmečka skupnost lahko združita v eno skupnost. Ocena in odločitev o taki 
združitvi je v izključni pristojnosti zavarovancev samih in prizadetih pred- 
stavniških organov območij. 

Prav zato, da bi se neposredneje izrazila presoja in odločitev zavarovancev, 
je skupščina SR Slovenije decembra 1971 dopolnila citirano določbo tako, da 
lahko pride do združitve, ko se poprej o tem neposredno izjavijo zavarovanci z 
referendumom. Do te bistvene dopolnitve postopka o združevanju skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja je prišlo na naš predlog, ker ima odločitev o zdru- 
žitvi daljnosežne ekonomske in politične posledice. 

Pri združitvi dveh ah več skupnosti iste kategorije se doseže poenotenje 
oziroma povečanje ravni zdravstvenega varstva na širšem območju — lahko 
tudi na območju republike — s sočasnim povečanjem rizične sposobnosti take 
nove skupnosti zavarovancev iste kategorije. S tem se tudi poveča sposobnost 
zagotavljanja finančnih sredstev za pokrivanje stroškov dosežene poenotene 
oziroma povečane ravni zdravstvenega varstva. 

Značilno je, da do izenačevanja ravni varstva po tej poti doslej ni prišlo 
niti pri zavarovancih delavcev in tudi ne pri zavarovancih kmetih. 

Pri združitvi delavske in kmečke skupnosti zdravstvenega zavarovanja v 
eno skupnost gre predvsem za to, da bi kmetje zavarovanci s tem dosegli 
isto raven zdravstvenega varstva, kot ga že imajo zavarovanci v skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja delavcev. Pri tem naj bi stroške povečanega varstva 
kmetov, kolikor niso kriti s prispevki kmetov, delno krili tudi zavarovanci 
delavci, njihove delovne organizacije in družbenopolitične skupnosti. Vse to 
so imeli oziroma bi morali imeti pred očmi tudi delavci zavarovanci in njihove 
delovne skupnosti v novomeški regiji, ko se je skupnost zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev izrekla za združitev, prav kot se je izrekla za to tudi skupnost 
zdravstvenega .zavarovanja kmetov. Zato morejo in morajo predvsem dejav- 
niki te regije ugotavljati in odpravljati morebitne dileme v zvezi s povečano 
obremenitvijo gospodarstva, kar naj bi bila mogoča posledica te združitve. 

Sicer bo tudi izvršni svet sistematično spremljal vse posledice izenačevanja 
pravic, ki bodo nastale s takim združevanjem, in to ne samo z vidika obreme- 
nitve gospodarstva, temveč tudi z drugih vidikov. Pri tem mislim predvsem 
na pripravljenost in zmogljivost zdravstvene službe, da kvalitetno spravi števil- 
nejše zdravstvene storitve za socialno ogrožene kmete in z vidika tako imeno- 
vanih obveznih oblik zdravstvenega varstva. 

Spremljanje in analize takšnega združevanja so namreč potrebne zaradi 
tega, ker uresničitev postopnega izenačevanja ravni zdravstvenega varstva de- 
lavcev in kmetov predstavlja poprejšnje ustvarjanje določenih pogojev, brez 
katerih to izenačevanje praktično ni izvedljivo ali pa lahko povzroči celo padec 
ravni zdravstvenega varstva. 



166 Gospodarski zbor 

Smo v obdobju velikih naporov za stabilizacijo gospodarstva, od katerega 
je odvisna naša sposobnost za povečanje ravni zdravstvenega varstva. Spreje- 
mamo tudi ukrepe za ustvarjanje ekonomskih pogojev za napredek kmetijstva 
in s tem hkrati ukrepe za povečanje gospodarske zmogljivosti'kmetov, da bi 
bili zares zmožni prevzeti večji del bremen za svojo socialno varnost. Zato 
moramo naša stremljenja v izenačevanju ravni zdravstvenega varstva uskla- 
jati s prizadevanji za stabilizacijo gospodarstva. Ne moremo hkrati sprejemati 
ukrepov, ki bi utegnili zmanjševati učinkovitost teh prizadevanj. Seveda to 
ne pomeni za nedoločeno dobo odlagati rešitev vprašanja izenačevanja ravni 
zdravstvenega varstva, pač pa pomeni, da mora biti stremljenje za izenačevanje 
nenehno prisotno tudi pri naši bodoči gospodarski politiki. Moramo torej spre- 
jemati ukrepe, ki bodo odpirali vedno večje možnosti za postopno izenačevanje 
zdravstvenega varstva delavcev in kmetov. 

Zelo pomemben pogoj je tudi organizacijska in kadrovska zmogljivost 
zdravstvene službe. Po mnenju izvršnega sveta trenutna zmogljivost te službe 
v SR Sloveniji še ni tolikšna, da bi svojo dejavnost lahko tako razširila, da bi 
ob ohranitvi sedanje ravni zdravstvenih storitev v celoti zadovoljila zelo po- 
večane zahteve do obsega zdravstvenega varstva. Z izenačevanjem ravni zdrav- 
stvenega varstva bi se namreč obseg zahtev po zdravstvenih storitvah tako 
povečal, da bi ga zdravstvena služba ne zmogla. 

Razširitev dejavnosti zdravstvene službe, ki naj bi zadovoljila povečane 
potrebe, bi terjala ne samo povečane stroške ob sedanji zmogljivosti, temveč 
predvsem povečanje investicije v stavbe, medicinsko opremo, nove kadre in 
podobno. To bi lahko dodatno vplivalo na obremenitev gospodarstva. Glede 
na to moramo naše ukrepe na področju ustvarjanja pogojev za razširitev de- 
javnosti zdravstvene službe sprejemati tako, da bo ta služba lahko povečala 
svojo dejavnost, ki bo izvirala iz postopnega izenačevanja pravic zavarovancev. 

Končno je treba tudi v proračunski zmogljivosti družbenopolitičnih skup- 
nosti ustvariti pogoje, da bi lahko prevzele večje breme, ki izhaja iz izenače- 
vanja zdravstvenega varstva, zlasti za socialno ogrožene občane, obvezne oblike 
varstva in podobno. 

Na vse to je treba namreč misliti. Tendence po izenačevanju ravni zdrav- 
stvenega varstva so vse močnejše. Takšne tendence so tako s političnega kot z 
družbenoekonomskega vidika v načelu pozitivne. Prav zaradi tega je potrebno 
poprej proučiti ne samo razloge, temveč tudi neogibno potrebne pogoje in 
možne posledice za realizacijo teh tendenc. Na to morajo v prvi vrsti misliti 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov, občinske skupščine in same delovne organizacije. Vsi ti dejav- 
niki so edini pristojni, da veljavno odločajo o realizaciji takšnih stremljenj in 
o pravočasnem zagotavljanju pogojev za takšno realizacijo. 

Predsednik Tone Bole: Poslanec Martin Vidmar prosi za pismeni 
odgovor. 

Poslanec Stojan Makovec je na 33. seji zbora postavil vprašanje republi- 
škemu sekretariatu za finance. Odgovoril bo pomočnik republiškega sekretarja 
za delo Rado Miklič. 

Rado Miklič: Poslanec Stojan Makovec je zastavil vprašanje: Kako 
se bodo v okviru republike zbirala sredstva za starostno zavarovanje kmetijskih 
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proizvajalcev in kako se bodo ta sredstva vlagala v sklad za pokojninsko zava- 
rovanje kmetovalcev oziroma kako bodo deljena med republike in občino? 

Tovariš poslanec je to vprašanje sicer naslovil na sekretariat za finance, 
po nalogu izvršnega sveta pa odgovarja naš sekretariat. V našem sekretariatu 
namreč pripravljamo predlog zakona, ki ga bo izvršni svet predložil skupščini 
konec januarja 1972. 

Po predlogu tega zakona je konstrukcija sistema financiranja naslednja: 
nosilci bremen starostnega zavarovanja kmetov so sami kmetje in družbeno- 
politične skupnosti. Kmetje s svojimi prispevki krijejo eno polovico, družbeno- 
politične skupnosti pa drugo polovico stroškov zavarovanja. Obveznosti kme- 
tov so tele: domneva se, da so kmetje s 5000 din katastrskega dohodka pra- 
viloma zmožni plačati prispevek v višini poprečnega letnega zneska stroškov 
za starostno zavarovanje kmetov. Kmetje bodo prispevek plačevali v dveh 
oblikah in sicer v pavšalu in v odstotku od odmere osnove. Pavšal, ki je za vse 
zavarovance določen v enakem znesku, bi znašal 75l0/o poprečnega letnega zne- 
ska stroškov, preostali del poprečnega letnega zneska stroškov pa bi kmetje 
plačevali v odstotku od odmere osnove. Pri kmetih s 5000 dinarji katastrskega 
dohodka bi skupni prispevek v obliki pavšala in odmernega prispevka znašal 
toliko, kot je poprečni letni znesek stroškov tega zavarovanja. Pri višjem ali 
nižjem katastrskem dohodku pa bi bil ta prispevek seveda nekoliko višji oziro- 
ma nižji. 

Po pripravljenem predlogu zakona je katastrski dohodek 5000 din osnova 
meril za odmero prispevkov vsem zavarovancem. Tako bodo pri predvidenih 
skupnih letnih stroških 86 milijonov din poprečni letni stroški znašali okoli 
1000 din na kmetijo. Zavarovanec s 5000 din letnega katastrskega dohodka bi 
v tem primeru plačal 750 din v pavšalu in 5'®/o od 5000 din katastiskega do- 
hodka, kar je še 250 din, njegov letni prispevek bi torej znašal 1000 din. Po 
teh merilih in po takem postopku bi se odmerile obveznosti kmetov zavaro- 
vancev. 

Glede ugotavljanja in razdeljevanja obveznosti družbenopolitičnih skup- 
nosti pa predlog predvideva naslednje: 

Kot že rečeno, predstavlja skupina zavarovancev s 5000 din katastrskega 
dohodka izhodišče za merila za odmero obveznosti vsem zavarovancem. Ker 
je izhodišče za ta merila katastrski dohodek 5000 din, neogibno pride do tega, 
da bi se s tako odmerjenimi prispevki ne zbralo toliko dohodkov, kolikor 
bodo znašali stroški, tudi če bi vsi zavarovanci lahko plačali odmerjene pri- 
spevke. Nastala bo tako imenovana računska razlika med celotno vsoto odmer-, 
jenih prispevkov in letnimi stroški zavarovanja. Razliko naj bi po predlogu 
zakona v celoti krila republika, ki bi ta znesek plačala neposredno skladu 
starostnega zavarovanja kmetov. 

Pri tem prihaja tudi do drugačnih razlik. Domneva se, da vsi zavarovanci 
ne bodo mogli plačevati odmerjenih prispevkov. Kateri zavarovanci ne bodo 
zmogli plačati odmerjenega prispevka in koliko bodo zmožni plačati, bo določal 
organ, ki ga bo določila pristojna občinska skupščina. Tako bodo na območju 
vsake občine kmetje zavarovanci zmožni plačati manj, kot bo znašala vsota 
njim odmerjenih prispevkov. Zato bo na območju vsake občine nastala razlika 
med vsoto odmerjenih prispevkov in med prispevkom, ki ga bodo zavarovanci 
po ugotovitvah omenjenih občinskih organov zmožni plačati. Ta razlika seveda 
pomeni zmanjšanje dohodkov sklada za starostno zavarovanje kmetov, ki naj bi 
ga krile družbenopolitične skupnosti. 
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Posamezne občine bodo razliko, nastalo na njihovem območju, lahko same 
krile. Mnoge občine pa tega ne bodo mogle. Slednjim naj bi pomagala nositi 
breme republika, tako da bi jim dala republiško dotacijo kot svojo pomoč h 
kritju razlike. 

V predlogu zakona se predpostavlja, da bo od celotne razlike v merilu 
Slovenije republika prevzela '2h tako nastalih razlik, občine pa preostalo tret- 
jino. Katere občine bi bile to in s koliko sredstvi naj bi sodelovala republika 
pri kritju razlik za vsako posamezno občino, pa bo določal izvršni svet po 
merilih, ki jih bo določal zakon. Seveda ne bodo vse občine dobile poprečno 
enakega zneska, temveč bo prispevek republike občinam različen, pač glede 
na njihovo zmožnost, da nosijo to breme, in upoštevajoč merila, določena v 
zakonu. 

Republika naj bi za kritje te razlike, ki nastane na območju republike, 
prispevala dve tretjini, občine pa preostalo tretjino. Republika te dotacije ne 
bi dodeljevala neposredno občinam, temveč republiški skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov. 

Iz izkušenj vemo, da kmetje dejansko plačajo okoli 85% do 93 Vo tega, 
kar bi po zakonu morali plačati. Predpostavlja se, da kmetje ne bodo izpolnili 
v celoti svojih obveznosti do sklada starostnega zavarovanja kmetov. To so 
predpostavke, ki izhajajo iz dosedanjih izkušenj. Razliko naj bi pokrile same 
občine, ker ravno občinski organi ugotavljajo, koliko posamezniki lahko plačajo, 
in zato naj izterjajo prispevke od kmetov. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Miklič, poslanec Makovec pravi, da bi 
mu posredovali pismeni odgovor. 

Na 33. seji je poslanec Franc Petauer postavil vprašanje republiškemu 
sekretariatu za finance. Prosim Mira Kerta, pomočnika republiškega sekretarja 
za finance, da odgovori poslancu Petauerju. 

Miro K e r t : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec 
tovariš Franc Petauer je v zvezi z gradnjo tovarne za titanov dioksid v okviru 
kemičnega kombinata cinkarne Celje postavil izvršnemu svetu naslednja vpra- 
šanja : 

1. Ali ima izvršni svet oziroma sekretariat za finance možnost vplivati na 
Investicijsko banko Beograd, da odobri investicijski kredit za manjkajoča inve- 
sticijska sredstva v znesku 14 milijonov din? 

2. Ali obstaja možnost, da se iz razpoložljivih sredstev slovenskega denar- 
nega potenciala najde rešitev za zagotovitev manjkajočih sredstev? 

3. Ali bo izvršni svet dovolil, da bo obrat oziroma podjetje šlo po poti 
velenjskega kombinata EKK, če ne bo mogoče zagotoviti potrebnih sredstev? 

Odgovor: Izvršni svet skupščine SR Slovenije je ves čas z vso zaskrblje- 
nostjo spremljal probleme v zvezi z zagotovitvijo finančne konstrukcije, ki bi 
omogočila kolikor mogoče hitro postavitev tovarne za titanov dioksid. Ocenjeno 
je bilo, da se na stališča jugoslovanske investicijske banke ne more vplivati 
brez nezaželenih kompromisov v zvezi z izvenproračunsko bilanco federacije 
ter vprašanj, ki jih bo še treba rešiti v zvezi s predlaganim zakonom o prenosu 
anonimnega dela državnega kapitala iz bivših zveznih bank. 

Glede na vso problematiko je izvršni svet skupščine SR Slovenije sprejel 
sklep o reprogramiranju odplačil Ljubljanske banke po pogodbi o sredstvih 
bivšega republiškega investicijskega sklada in hkrati pooblastil republiški se- 
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kretariat za finance, da sklene z Ljubljansko banko ustrezni aneks k po- 
godbi med SR Slovenijo in Ljubljansko banko. Izvršni svet meni, da bodo s 
tem dani pogoji, da Ljubljanska banka odobri kredit tudi za 14 milijonov din 
za gradnjo tovarne titanovega dioksida. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš poslanec Petauer prosi, da mu tovariš 
Kert posreduje pismeni odgovor! 

Tovariš Kert bo odgovoril tudi na poslansko vprašanje, ki ga je poslanec 
Otmar Sekavčnik postavil dne 11. januarja 1972. 

Miro Kert: Poslanec Otmar, Sekavčnik je postavil izvršnemu svetu 
vprašanji v zvezi z zakonom o posojilu za gospodarske investicije v letu 1964 
in vračanju teh posojil. 

1. Zakaj Jugoslovanska investicijska banka v Beogradu ne izpolnjuje ob- 
veznosti, ki so ji bile celo z zakonom naložene? 

2. Kdaj bo omenjena banka končno le izpolnila zapadle obveznosti? 
Na postavljeni vprašanji odgovarjamo^: 
Poslanca Otmarja Sekavčnika lahko seznanimo, da smo od Jugoslovanske 

investicijske banke Beograd pismeno zahtevali pojasnilo, da nam sporoči, zakaj 
ne izpolnjuje zapadlih obveznosti iz naslova obveznih posojil. Tovariša poslanca 
bomo o odgovoru Jugoslovanske investicijske banke pismeno obvestili. 

Predsednik Tone Bole: Poslanec Sekavčnik je odgovor sprejel v 
vednost. 

18. januarja 1972 je izvršnemu svetu postavil poslansko vprašanje tudi 
poslanec Egon Prinčič. Prosim pomočnika republiškega sekretarja za finance 
Zvonka Drakslerja, da odgovori poslancu Prinčiču. 

Zvonko Draksler: Tovariš Egon Prinčič, poslanec tega zbora, je 
postavil izvršnemu svetu naslednje vprašanje: Ali izvršni svet proučuje možno- 
sti uvedbe dodatnih stimulacijskih pogojev za poslovno sodelovanje pri skupnih 
naložbah med tujimi in domačimi partnerji v okviru intencij ustavnih amand- 
majev ter drugih zakonskih pooblastil republike in kdaj in v kakšnem obsegu 
bodo predloženi v obravnavo skupščini SR Slovenije? 

Odgovor: Vprašanja stimuliranja skupnih naložb domačih in tujih part- 
nerjev je v veliki meri odvisno od režima davka na dobiček vlagateljev. Ob- 
davčenje dobička tujih vlagateljev pri skupnih naložbah ureja poseben zvezni 
zakon in sicer zakon o davku na dobiček oseb, ki vložijo sredstva v domačo 
gospodarsko organizacijo za skupno poslovanje. 

Po tem zveznem zakonu je določanje davka ter predpisovanje oprostitev in 
olajšav v pristojnosti federacije. S poznejšo novelo zakona so bile nerazvite 
republike in pokrajine pooblaščene, da lahko predpisujejo dodatne olajšave 
in oprostitve k davku. 

Zakon o davku na dobiček oseb, ki vložijo sredstva v domačo gospodarsko 
organizacijo za skupno poslovanje, po mnenju izvršnega sveta ni v skladu z 
razmejitvijo zakonodajnih kompetenc med federacijo in republikami po novih 
ustavnih amandmajih. 

Po novih ustavnih amandmajih določanje obveznosti plačevanja tega 
davka — s tem v zvezi pa tudi oprostitve in olajšave — po mnenju izvršnega 
sveta ne spada več v pristojnost federacije. Po ustavnem zakonu za izvedbo 
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zveznih ustavnih amandmajev spada ta zvezni zakon v tisto skupino predpisov, 
ki se morajo uskladiti z novimi amandmaji do konca tega leta. 

Izvršni svet je že pred enim mesecem sprožil to vprašanje pri medrepubli- 
škem komiteju za finance in predlagal, da se uskladitev tega zveznega zakona 
čimprej postavi na dnevni red. 

Kakor hitro bo omenjeni zvezni zakon usklajen z novimi amandmaji in ko 
bo ta pristojnost prešla na republike, bo izvršni svet predlagal republiški 
zakon, s katerim bo obdavčevanje dobička tujih vlagateljev bolj stimulativno 
urejeno za tuje vlagatelje kot je po dosedanjih zveznih predpisih. 

Predsednik Tone Bole: Je poslanec Egon Prinčič zadovoljen z od- 
govorom? (Da.) 

S tem so odgovori na poslanska vprašanja izčrpani in prehajam na drugi 
del te točke. Kdo želi postaviti novo poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec 
Egon Prinčič. 

Egon Prinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršnemu svetu hočemo postaviti nekaj poslanskih vprašanj. Poudarjam, da 
ne govorim kot član delovne skupnosti Luke Koper, temveč kot državljan in 
poslanec, ki je čedalje bolj zaskrbljen zaradi vse večje in hujše prometne 
izolacije Slovenije. 

V zagrebškem »Večernem listu« z dne 10. 1. 1972 sem prebral, da se skle- 
nitev pogodbe o prevozu brazilske železne rude iz Bakra v Linz po kombinirani 
železniško-rečni poti Bakar—Osijek—Vukovar—Linz, ki so jo po separatnih 
tajnih pogajanjih sklenila hrvaška podjetja (Transjug-Reka, Železniško trans- 
portno podjetje Zagreb, Luka Reka in Donavski Lloyd) s podržavljeno jeklarno 
VOEST iz Linza, ocenjuje kot izreden uspeh teh podjetij in kot izredno po- 
membna postavka v prometni strategiji SR Hrvatske. 

Kot je znano, se je železna ruda za Linz doslej prevažala predvsem po 
najkrajši in naravni poti, to je iz Bakra prek Jesenic. To je 577 km dolga pot. 
Nova kombinirana železniško-rečna pot pa je dolga kar 1300 km in po mojem 
predstavlja razvrednotenje dela na prevozu udeleženih podjetij, saj bo, kakor 
sem informiran, pri 125'% daljši prevozni poti zagotovila celo za 10'% zmanjšan 
dohodek v primerjavi z dohodkom, ki bi se lahko dosegel po poti čez Jesenice. 

V zvezi z navedenim postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 
— Pdd kakšnimi pogoji je bil sklenjen navedeni posel med podjetji iz SR 

Hrvatske in VOEST? Ali je bila preusmeritev iz dosedanje najkrajše in naravne 
poti dosežena s soglasjem združenega železniškega transportnega podjetja 
Ljubljana oziroma skupnosti jugoslovanskih železnic Beograd — po zakonu o 
organizaciji jugoslovanskih železnic je namreč skupnost JŽ pristojna za sklepa- 
nje pogodb o mednarodnem tranzitu — in kolikšno izgubo predstavlja preusme- 
ritev tega tovora za naše gospodarstvo? Ali je sprejemljiva praksa, da se s tujim 
poslovnim partnerjem najprej sklene protipraven posel, nato pa se s sklenjenim 
poslom izsiljuje rešitev upravnih organov? — Železna ruda se bo namreč pre- 
važala prek pristanišč Sisak, Vukovar, Osijek, ki leži na Dravi, čeprav razen 
Siska še ni rešeno vprašanje internacionalizacije reke Drave. — Ali je bil 
izvršni svet skupščine SR Slovenije konzultiran o vprašanju internacionalizacije 
reke Drave. — Ah je v naši praksi mednarodnih odnosov možno, da je član 
uradne delegacije — v tem primeru predstavnik jugoslovanskih železnic — 
obenem tudi pobudnik tajnega, nelojalnega dogovarjanja z istim poslovnim 
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partnerjem? Ali je izvršni svet SR Slovenije obveščen o tem nezakonitem in 
nelojalnem poslu in kaj bo konkretno ukrenil, saj gre očitno za nov ukrep 
prometne izolacije naše republike. 

Predsednik Tone Bole: Na vprašanje bo predstavnik izvršnega sveta 
verjetno odgovoril na prihodnji seji. 

Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec Stojan 
Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Izvršnemu svetu postavljam poslansko vprašanje v zvezi s člankom, 
ki je bil objavljen v zadnji številki »Tedenske tribune«. To je sestavek novi- 
narja Ferija Zerdina pod naslovom: »Jugoslavija, kje so tvoja polja«? Prebral 
ga nisem samo jaz, ampak večje število občanov. Pri čitanju sem se moral 
zgroziti ob misli, da smo vse to ali del tega res uvozili. 

V zvezi s tem želim odgovor na naslednja vprašanja: 
Ali smo res uvažali vse, kar je našteto v omenjenem članku? Kdo je tak 

uvoz dovolil in kdo bo za nesmotrnost takega uvoza odgovarjal? 
Pripominjam, da odgovori ne zanimajo samo mene, pač pa širok krog 

občanov. Ko sem čital članek, sem se zgrozil, ne zaradi vsega, kar smo uvozili,, 
ampak zaradi nekaterih izdelkov, katerih uvoz je verjetno šel na škodo naše 
celotne družbe. Gre predvsem za uvoz takih proizvodov, ki jih je že doma 
odveč in bi jih lahko izvažali, ne pa uvažali. Navedeno je, da smo uvozili 
2500 ton lubenic. Pisec tudi trdi, da jih je verjetno še več tisoč ton zgnilo v 
skladiščih in na kupih po poljih naše ljube domovine. Navedeno je tudi, da 
smo iz Italije in Zahodne Nemčije uvozili več ton suhih sliv, ki jih imamo 
tudi pri nas v izobilju. Objavljen je podatek, da smo iz Rusije uvažali kislo 
zelje, ki ga potem nismo mogli prodati na domačem trgu, tako da smo z njim 
hranili živino. Viskija smo uvozili v vrednosti več milijonov dolarjev, kar je 
več, kot smo lani dah za nakup kmetijskih strojev. 

Tu imam navedenih približno 20 proizvodov, ki smo jih uvažali. Od teh 
je verjetno 90 °/o takšnih, ki jih imamo doma na razpolago in dovolj za izvoz. 
Pri tem se res vprašam, ali za to kdo odgovarja ali ne odgovarja. Če bomo 
take stvari dovoljevali še naprej, potem res ni čudno, da se vprašujemo, kam 
pravzaprav gremo. 

Predsednik Tone Bole: Poslanec Stojan Makovec želi odgovor na 
prihodnji seji zbora. 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec Janez Ster. 

Janez Ster: Tovariš predsednik! Prosim, če lahko izkoristim pravico 
in postavim dodatni vprašanji k odgovoru, ki sem ga dobil na prejšnji seji. 

Želel sem odgovor, kako da služba družbenega knjigovodstva dopušča, da 
ima v nekaterih delovnih organizacijah — predvsem so to združena podjetja 
z več enotami združenega dela, vsaka delovna enota svoj žiro račun. Te delovne 
organizacije lahko izigravajo predpise o likvidnosti, ker imajo en žiro račun 
za tožbe, drugega za uvoz, tretjega za plače itd. 

Na poslansko vprašanje sem dobil odgovor, ki me je zadovoljil, s tem v 
zvezi bi sedaj postavil dodatni vprašanji: 
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— Ali služba družbenega knjigovodstva, centrala za SR Slovenijo, lahko 
predloži podatke o vseh primerih, ko so se iztoženi zahtevki zasegali iz več žiro 
računov delovnih organizacij? Ce to lahko stori, naj v odgovoru navede vse 
primere! 

Ali lahko služba družbenega knjigovodstva, centrala za SR Slovenijo, na 
podlagi preverjenih podatkov zagotovi, da se izterjava iztoženih zahtevkov v 
primeru, da imajo delovne organizacije več žiro računov, izvaja po enakem 
postopku tudi v drugih republikah? 

Predsednik Tone Bole: Tudi na vprašanji bo poslanec Janez Ster 
dobil odgovor na prihodnji seji. 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec Janez Eržen. 

Janez Eržen: Tovariši poslanci! Dovolite mi, da v imenu izvršnega 
odbora kmetijskega poslovnega združenja v Ljubljani, ki združuje 56 delovnih 
organizacij, in v imenu poslancev tega zbora Toneta Svarča, Jožka Slaviča, 
Karla Lutra, Cvetka Doplina, Janeza Miklovca, Jožeta Javornika, Žarka Žigona 
in v svojem imenu postavim izvršnemu svetu SRS poslanska vprašanja, ki za- 
devajo težak ekonomski položaj kmetijskih delovnih organizacij v Sloveniji. 

Znano nam je, da je bila v letu 1968 zaradi takratnih velikih težav na 
področju kmetijstva, predvsem pa v njegovem najintenzivnejšem in najobčut- 
ljivejšem delu, to je na področju živinoreje in v času takratne depresije, 
sprejeta v zveznem in republiškm merilu vrsta dokumentov in konkretnih 
ukrepov za kratkoročno in dolgoročno reševanje problemov kmetijstva. V tej 
zvezi naj omenim, da je tudi naša skupščina 19. novembra 1968 sprejela skoraj 
po enoletnem obdobju vsestranskih razprav in priprav znane »sklepe in pri- 
poročila v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v Sloveniji«. 

Pomembna stališča in sklepe o kmetijstvu je sprejela tudi II. konferenca 
Zveze komunistov Slovenije 25. 6. 1970 v Ljubljani. Ce bi hoteli na kratko 
oceniti posledice in učinke sprejetih stališč ter priporočil, moramo pri tem 
ugotoviti določene pozitivne učinke. Ker sedaj ni prilika za podrobnejše ocene, 
naj ugotovim le, da so ukrepi republike Slovenije pripomogli k temu, da se 
je tudi družbenemu kmetijskemu sektorju olajšal težak ekonomski položaj in 
da se je le-ta organizacijsko ter poslovno okrepil in usposobil. Ta pozitivni 
proces poteka od leta 1968, ko je bil prekinjen zaradi znanih posledic recesije 
in neurejenega trga. 

V drugi polovici leta 1971 se kmetijske delovne organizacije ponovno 
srečujejo z nekaterimi problemi, ki neugodno vplivajo na njihovo poslovanje in 
ekonomski položaj. Prav s področja teh, na novo nastalih problemov, ki se 
kažejo kot posledica zveznega odloka o zamrznitvi cen, devalvacije dinarja in 
prenosa nekaterih ekonomskih funkcij iz federacije na republike, želim po- 
staviti poslanska vprašanja. 

Ce naj iz teh ugotovitev konkretiziram najvažnejše sedanje probleme, 
potem je na prvem mestu kritičen položaj v proizvodnji mleka. V nastalih 
ekonomskih pogojih je v prireji mleka prišlo že v drugi polovici leta 1971 do 
močnega nesorazmerja med proizvodnimi stroški in cenami plasmaja, to je 
odkupnih cen in premij, zlasti pri tržnih proizvajalcih mleka, kot so farme in 
usmerjene kmetije. Zato je v neugodnem ekonomskem položaju ne le celotna 
tržna prireja mleka, ampak vsa govedoreja. Zmanjšuje se že ponudba mleka, 
mlečne farme pa predvidevajo občutnejše zmanjševanje čred mlečnih krav, kar 
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pri skoraj 30-odstotnem deležu tržnih presežkov mleka s tega sektorja pro- 
izvodnje lahko povzroča motnje v redni oskrbi večjih potrošnih središč. V ob- 
stoječih tržnih pogojih je nujno povečati odkupne cene ter zadržati ustrezno 
višino premij za mleko in to ne na nižjem nivoju, kakršen je sedaj, ker so 
premije nujen element cene in instrument politike cen na enotnem tržišču. 

Enoten predlog zainteresiranih organizacij je bil že v letu 1971 posredovan 
odgovornim republiškim organom funkcionarjem. 

Želim poudariti, da je republika Slovenija doslej z razumevanjem urejala 
ekonomske pogoje za proizvodnjo mleka. Takšno stališče je omogočilo, da v 
Sloveniji v preteklih letih v glavnem ni bilo motenj pri oskrbi z mlekom, 
četudi se je vseskozi pojavljal problem rentabilnosti pri tržnih proizvajalcih 
mleka. Da bi položaj perspektivno ugodno reševali, smo uvedli akcijo za 
realizacijo prireje mleka in saniranje mlečnih farm, nujno pa je urediti tudi 
korigiranje odkupnih cen in premij za tržno prerejo mleka. 

V podobnem položaju so tudi proizvajalci v sosednji SR Hrvatski. Imamo 
podatek, da je izvršni svet Hrvatske že sprejel stališče, da bo od. 1. marca 1972 
znašala višina premije za 1 liter mleka 0,40 din in to enako za družbeni in 
zasebni sektor. 

Kot drugo naj omenim probleme, ki so nastali kot posledica odloka o 
zamrznitvi cem za oskrbo kmetijstva z umetnimi gnojili, in probleme, ki se 
javljajo v zvezi z nakupi in prodajo krmil, zaščitnih sredstev, rezervnih delov, 
prometa z mesom, mlekom, mlečnimi izdelki itd. 

Konkretne posledice tega odloka se kažejo na primer v naslednjem: Pri 
umetnih gnojilih se ugotavlja, da kmetijske zadruge odklanjajo prevzem. Ta 
pojav je zaskrbljujoč, ker bodo nastali zastoji v potrošnji s posledicami pre- 
hoda proizvodnje na slabše pridelke oziroma gnojila ne bodo pravočasno 
potrošena, kar bo zmanjšalo njihov učinek. Pri vsej živini, zlasti pa pri govedu 
in pri mesu, je ta odlok posebno prizadel delovne organizacije v SR Sloveniji, 
ker so bile ob zamrznitvi cen zaradi organiziranosti prek republiškega spo- 
razuma na nižjem nivoju v primerjavi z ostalimi deli države. Nadalje se kažejo 
posledice v slabšanju preskrbe domačega tržišča z mesom, oživlja se prodaja 
mesa in živine zunaj Slovenije in to po višjih cenah, kot pa so ustaljene pri nas. 

Glede navedene problematike je sicer iz dnevnih informacij razbrati, da 
inšpekcijska služba zasleduje te primere in o tem sproti obveščajo zvezne 
organe. Pričakovati je celo, da bodo pristojni zvezni organi sprejeli ustrezne 
ukrepe za odpravo negativnih posledic. S tem se sicer v celoti strinjamo, vendar 
pa poudarjamo, da so posledice takšnega stanja tako resne in daljnosežne, da 
jih je potrebno časovno čimprej rešiti, obstoječe anomalije in nesorazmerja 
odpraviti in ne pozabiti, da se ti problemi nanašajo v nekaterih primerih na 
sezonske artikle in so zakasnele rešitve neučinkovite. S tem se praviloma ne 
potegujemo za politiko višjih cen, pač pa za odpravo sedanjega nevzdržnega 
stanja v razmerjih cen. 

Tretja skupina mojih ugotovitev se nanaša na vprašanja kratkoročnega in 
dolgoročnega kreditiranja kmetijstva. Zagotovitev potrebnih obratnih sred- 
stev za kmetijsko proizvodnjo in zaloge kmetijskih pridelkov je najbolj aktu- 
alno vprašanje obstoječe problematike v kmetijstvu. To predvsem zato, ker 
kmetijske delovne organizacije zaradi majhne reproduktivne sposobnosti ne 
razpolagajo z zadostnimi lastnimi sredstvi in ker je specifičnost kmetijske 
proizvodnje taka, da je močno vezana na tuja sredstva. Obstoječi sistem 
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kreditiranja ne upošteva dovolj te kmetijske specifičnosti, kar vse neugodno 
vpliva tako na kmetijsko proizvodnjo kot tudi na odkup in zaloge pridelkov. 

Zaradi tega smo močno zainteresirani, da se kreditna vprašanja za kme- 
tijstvo tako na nivoju zveze kakor tudi na nivoju republike čimprej ustrezno 
rešijo. 

Glede investicijskih kreditov je treba ugotoviti, da v zadnjem času stagni- 
rajo ali celo upadajo. Investicijska potrošnja, ki mora biti sicer v celoti 
pokriva v okviru naših realnih možnosti ter stabilizacijske politike, je pereče 
vprašanje tudi za družbeni sektor kmetijstva. Nekatere investicije so namreč 
na področju agrarno-živilskega kompleksa nujno potrebne. To so na primer 
sanacija proizvodnje mleka, vlaganje v povečano proizvodnost, predelavo, fina- 
lizacijo pridelkov in tako dalje. 

V zvezi z navedenim postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 
1. a) Kakšna bo višina minimalne odkupne cene za liter mleka in ob 

katerih kriterijih bo cena formirana, da bo spodbujala proizvodnjo in omo- 
gočala normalno potrošnjo mleka ter mlečnih izdelkov? 

b) Kolikšna bo višina premije za liter mleka, ki jo zagotovi republika iz 
republiškega proračuna? Ali je premija mišljena za družbeni in za zasebni sektor 
v enaki višini? 

c) Ali in kako je predvidena zagotovitev nadaljnjega obstoja in razvoj 
tistih proizvodnih obratov za mleko, ki se iz objektivnih razlogov ne bodo mogli 
vključiti v obliko in sistem cen in premij, ki bo v veljavi na območju SR Slo- 
venije od 1. 3. 1972 naprej? 

2. Kaj je izvršni svet SR Slovenije že ukrenil oziroma kaj namerava 
ukreniti, da se čimprej odpravijo neugodne posledice zveznega odloka o za- 
mrznitvi cen umetnih gnojil, zaščitnih sredstev, rezervnih delov, prometa 
z mlekom, mesom, mlečnimi izdelki, zelenjavo, sadjem in podobno? 

3. a) Kako izvršni svet SR Slovenije ocenjuje in kakšno je njegovo stališče 
do predloga, da bi se mfehanizem reeskontnega kreditiranja razširil tudi na 
nekatere druge pomembnejše kmetijske pridelke, kot na primer: poleg proiz- 
vodnje in zaloge pšenic še na koruzo, oljnice, pogodbeno pitanje živine in 
podobno? 

b) Kakšni so obeti in možnosti, da se bo po prenosu državnega kapitala 
iz jugoslovanske kmetijske banke na republiko SR Slovenijo ta kapital uporabil 
za nadaljnje naložbe v kmetijstvu? 

c) Ali je in v kakšnem obsegu je v emisijski politiki SR Slovenije za leto 
1972 upoštevano kmetijstvo? 

Glede na aktualnost in zahtevnost postavljenih vprašanj prosim, da do- 
bim na postavljena vprašanja poleg ustnega tudi pismeni odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Eržen, najbrž tudi vi pričakujete od- 
govor na prihodnji seji. (Da.) Ali še kdo želi postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima poslanec Jože Knez. 

Jože Knez: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Kakor se spominjam, 
je na eni izmed zadnjih sej zbora tovariš predsednik zbora poudaril, da bi 
moral izvršni svet poročati zboru o poteku sporazumevanj v medrepubliških 
komitejih. Vprašujem izvršni svet, ali to namerava storiti? Mislim, da se v 
okviru medrepubliških sporazumevanj rešujejo zelo pomembna vprašanja. 
Osebno sem prepričan, da je te zadeve v sedanji fazi mogoče reševati samo 
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s takim postopkom, kot poteka sedaj, vendar to ne izključuje možnosti, da 
poslanci ne dobimo odgovora na vprašanja, za katera smo zelo zainteresirani. 
O teh vprašanjih bi morah biti bolj informirani, zlasti še, ker nastopajo ne- 
katere dileme v ocenah trenutne gospodarske situacije, na katere iz časo- 
pisnih poročil, ki so nam v zadnjem času edini vir informacij o jugoslovanski 
gospodarski politiki, ne moremo dobiti odgovora. Tu mislim na vprašanje 
različnih pristopov v politiki cen, nadaljnje liberalizacije oziroma neliberali- 
zacije izvoza ter uvoza itd. 

Ker to ni tako globoko in zapleteno vprašanje, bi nanj predstavnik izvrš- 
nega sveta morda odgovoril kar sedaj? 

Predsednik Tone Bole: Ali lahko predstavnik izvršnega sveta že 
sedaj odgovori na vprašanje poslanca Kneza? Kolikor vidim klopi, ki jih 
zasedajo predstavniki izvršnega sveta, oni verjetno tako kompleksnega odgo- 
vora, kot ga zahteva poslanec Knez, ne bodo mogli dati že danes. Zato pred- 
lagam, da osebno posredujem to vprašanje in da se odgovor pripravi do pri- 
hodnje seje. Zahtevali bomo, da se taka informacija pripravi do prihodnje 
seje in da se posreduje poslancem gospodarskega zbora. Gradivo se lahko 
pripravi tudi pred sejo in se pošlje kot informacija. Tako ni potrebno čakati 
na sejo zbora. Tovariš Knez misli, da se pripravi integralna informacija za 
vse medrepubliške komiteje, ki so pristojni za cene, zunanjo trgovino-, razvojno 
politkio in drugo. 

Ta trenutek sem opazil, da je vstopil v dvorano podpredsednik izvršnega 
sveta, tovariš Tribušon. 

Tovariš Tribušon! Poslanec Knez nas je opozoril na neizvršeno nalogo, 
ki jo je prevzel izvršni svet. Na zadnji seji je bil sprejet sklep gospodarskega 
zbora, da se poslancem posreduje informacija o poteku dogovarjanj v ustrez- 
nih koordinacijskih telesih, v okviru federacije. Prevzel sem nalogo, da to 
vprašanje ponovno postavimo pred izvršni svet. O tem naj bi izvršni svet 
pripravil kratko pismeno informacijo o poteku medrepubliških dogovarjanj in 
jo poslal vsem poslancem našega zbora. Ker je to informacija, ni potrebno 
čakati na prihodnjo sejo zbora, ampak se informacija lahko takoj, ko bo pri- 
pravljena, posreduje poslancem. Ker si ti, tovariš Tribušon, najbolj pristojen, 
prosim, da prevzamieš to nalogo, ki bi jo moral izvršni svet že prej prevzeti. 

Tone Tribušon: Tovariši poslanci! V medrepubliških komitejih je 
seveda sedaj zelo živahno. Seveda je tudi zanimanje za njihovo delo zelo veliko. 
O nekaterih vprašanjih so bili v zadnjem času že doseženi sporazumi, o neka- 
terih stvareh pa sporazumi še niso pripeljani do konca. 

Glede na to, da gre včasih tudi za rešitev zelo občutljivih vprašanj, prosim, 
da se izvršnemu svetu da toliko časa, da v miru pripravimo informacijo za 
sektorje. Izvršni svet vam bo predstavil stanje takšno, kakršno je, z vsemi 
vprašanji, ki na teh sektorjih še niso rešeni. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš podpredsednik! Razumel sem, da je 
izvršni svet prevzel nalogo in da bo pripravil pismeno informacijo. Na to 
informacijo ni potrebno čakati do prihodnje seje, 'ampak jo bomo kot informa- 
tivno gradivo posredovali poslancem našega zbora. Ali je tako? (Tone Tribušon 
iz klopi: Da.) Hvala lepa! Ali še kdo- želi postaviti poslansko vprašanje. Po- 
slanec Janez Ster, prosim! 
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Janez Ster: Oprostite, da se še enkrat oglašam. Sedaj, ko je ravno 
prišel tovariš Tribušon, bi želel javno vprašati, kaj je z 20'°/o retencijo? Toliko 
je o tem napisanega, toliko izgovorjenega in obljubljenega, mi pa moramo 
delati letne načrte, podpisovati izvozne pogodbe, vendar uradnega o tem ni- 
mamo še nič. Prosim tovariša Tribušona, če lahko pove o tem kaj bolj kon- 
kretnega. V tovarnah in drugih podjetjih moramo ukrepati, delati, podpisati 
pogodbe, izvažati in je zaradi tega potrebno vedeti, kaj bomo od tega imeli? 

Predsednik Tone Bole: Verjetno takojšnjega »uradnega« odgovora od 
tovariša podpredsednika izvršnega sveta ne morete zahtevati, ker je za to »Urad- 
ni list«. Prosiim tovariša Tribušona, če želi odgovoriti sedaj, ali pa bo to storil na 
prihodnji seji? 

Tone Tribušon (iz klopi): V prej omenjeni informaciji o delu med- 
republiških komitejev bomo zajeli tudi to vprašanje. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Tribušon! Ali bi mogoče lahko dal 
predlog o tem, do kdaj bo to pripravljeno? Vidim, da je vsesplošen interes. 
Kdaj bo torej informacija pripravljena? Mislim, da glede tega ni potrebno 
veliko dela, to je samo registracija dosedanjega dela. 

Tone Tribušon: Mislim, da se da to pripraviti do prihodnjega tedna. 

Predsednik Tone Bole: Še kdo želi postaviti poslansko vprašanje? 
Ugotavljam, da nihče. 

Prehajamo na 3. točko oziroma na 8. točko dnevnega reda, kot 
je to napisano v poslanem dnevnem redu, to je na obravnavo predloga za 
izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega 
dela. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Obravnavo tega pred- 
loga za izdajo zakona je gospodarski zbor uvrstil na dnevni red na predlog 
odbora za finance. Gospodarski zbor po poslovniku namreč ni pristojen za 
obravnavo tega zakona, temveč je zanj pristojen enotni zbor delovnih skupnosti. 
Glede na vsebino zakona pa predlagam, da zbor odloči, da bo o njem razprav- 
ljal kot nepristojni zbor. Ali se zbor s tem strinja, da razpravljamo O' tem 
osnutku? (Da.) Ugotavljam, da se zbor strinja. Prosim predstavnika predla- 
gatelja zakona, tovariša Novinška, da prebere uvodno obrazložitev k predlogu 
za izdajo zakona. 

Besedo ima tovariš Jože Novinšek, namestnik republiškega sekretarja za 
finance. 

Jože Novinšek: Tovariši poslanci! Dovolite, da dam nekaj uvodnih 
pripomb ob prvi razpravi o predlogu za izdajo tega zakona. 

Že več let smo priča pogostim, včasih zelo kritičnim pripombam delovnih 
organizacij in političnih forumov, da je obstoječi sistem družbenih obveznosti 
gospodarstva neusklajen z razmerami v gospodarstvu v zadnjem obdobju, z 
razvojem samoupravnih odnosov, ugotovljeni pa so tudi vzroki nekaterih ne- 
upravičenih socialnih razlik, ki jih pogojuje tudi obstoječi davčni sistem. 
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Namen predloga za izdajo zakona, ki smo vam ga posredovali v obliki 
tez, je predvsem v tem, da bi spodbudili vse zainteresirane družbene dejavnike, 
da s konstruktivnimi in kritičnimi pripombami dopolnijo in po potrebi kori- 
girajo osnovna izhodišča, na katerih naj bi temeljila bodoča zakonska ureditev. 

Ker gre za povsem novo oblikovanje sistema družbenih obveznosti gospo- 
darstva, ki mora sloneti na načelih pravkar sprejetih ustavnih dopolnil, in ker 
gre za zakon, ki bo zaradi svojih materialnih posledic pomembno vplival na 
tok gospodarskih dogajanj, je nujno, da dobimo v fazi priprav za bodoči osnu- 
tek zakona čimveč konstruktivnih pripomb na predlagane teze. Take kritične 
pripombe so potrebne tako z ekonomsko teoretičnega gledišča kakor tudi glede 
čisto praktičnih rešitev. 

Upoštevati moramo, da so škodljive pogostne spremembe sistemskih za- 
konov, kakor tudi dejstvo-, da mora biti zakon v svojih tehničnih rešitvah tak, 
da ga bo mogoče uveljaviti v relativno krajšem obdobju in že ob samem 
začetku dosledno izvajati. 

Uvodne misli v zvezi s predlogom za izdajo zakona so pomembne pred- 
vsem zato, ker je od konkretnosti vaših dopolnil in sugestij predvsem odvisno, 
kako nam bo v čim krajšem času uspelo pripraviti kar najbolj zadovoljivo 
vsebino osnutka tega zakona. Naša skupna dolžnost je, da omogočimo čim 
hitrejšo uveljavitev novih in sodobnejših rešitev v sistemu družbenih obvez- 
nosti v gospodarstvu. 

Pri opredeljevanju sistema bodočih obveznosti moramo upoštevati, da 
morajo biti osnova izhodišča enotna za celotno Jugoslavijo. Zato je zelo po- 
mebno, da taka stališča posebej opredelimo. Po našem mnenju moramo zaradi 
v osnovi enakega ekonomskega položaja organizacij združenega dela uskladiti 
z ostalimi republikami predvsem naslednja osnovna stališča: 

a) kdo je zavezanec družbenih obveznosti? Menimo, da je to vsaka te- 
meljna organizacija združenega dela nasproti občini, samoupravnim skupnostim 
in republiki, v kateri ima svoj sedež. Pri tem pa je seveda pogoj, da ima taka 
temeljna organizacija združenega dela status organizacije, ki ugotavlja in deli 
dohodek. 

Enotna ureditev tega načela je nujna, sicer bi lahko prišlo do dvojne ob- 
davčitve ali pa do tega, da sploh ne bi bila zavezana plačevanju družbenih 
dajatev. Razen tega je tako enotno načelo potrebno tudi zato, ker bi lahko 
različne rešitve tega vprašanja po republikah omejeval širjenje temeljnih 
organizacij združenega dela izven sedeža podjetja. 

b) Enotno je treba opredeliti tudi osnovo, od katere se plačujejo družbene 
obveznosti. Pri tem mislimo, da je v tem smislu potrebno enotno opredeliti, 
ali je na primer davčna osnova poslovni uspeh, pri čemer naj za enotnost 
sistema ne bi bilo važno, kako posamezne republike uvajajo različne opro- 
stitve. Pbjavljajo se seveda tudi razmišljanja o drugih oblikah davčne osnove, 
kot je na primer vrednost poslovnega sklada, poslovnih sredstev in osebnih 
dohodkov ali kombinacija teh osnov. 

Različna davčna osnova bi lahko vplivala na različen ekonomski položaj 
posameznih delovnih organizacij glede na to, v kateri republiki bi imela svoj 
sedež. Razlike bi bile očitne zlasti v ekstremnih primerih: pri organizacijah, 
ki so kapitalno intenzivne, pa dosegajo razmeroma majhen dohodek, ali pri 
tistih, ki so kapitalno nezahtevne, pa dosegajo velik dohodek. 

Za enotnost sistema obveznosti po našem mnenju niso pomembna določila, 
ki opredeljujejo sistem davčnih olajšav, pri čemer mislimo tudi na ugotav- 
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1 janje odbitnih postavk pri ugotavljanju davčne osnove. Prav tako pa niso 
pomembne za enotnost tudi sistem in višine davčnih stopenj oziroma njihova 
progresivnost ali proporcionalnost. 

Na enotnost tudi ne vpliva sistem zbiranja prispevkov in davkov, pri 
čemer mislimo na akontacijo, njihovo višino in roke odplačevanja. Vsa ta 
določila pomenijo bližnjo opredelitev davčnega sistema, s katero bodo družbeno- 
politične skupnosti opredeljevale svoje davčne politike in s tem tudi davčni 
sistem, ustrezno svojim razmeram in svojim razvojnim ciljem, pa tudi glede 
na svoje praktične in organizacijsko-tehnične možnosti. Za vse republike in 
pokrajine mora biti enotno opredeljen tudi sistem obdavčevanja tujih pravnih 
in fizičnih oseb, ki kot sovlagatelji sodelujejo z našimi gospodarskimi orga- 
nizacijami. 

Na nivoju federacije so ustanovljene delovne skupine, ki pripravljajo 
osnutke enotnih izhodišč za bodoči sistem družbenih obveznosti gospodarstva. 
Naša prizadevanja v teh skupinah bodo vsekakor skušala uveljaviti dovolj 
široka skupna izhodišča. 

Ko smo pripravljali predložene teze, smo težili predvsem za tem, da bi 
začeli, predvsem v vsebinskem pogledu, kar najbolj dosledno izvajati smisel 
uveljavljenih ustavnih sprememb in sklepov političnih forumov, med njimi 
zlasti sklepe kongresa samoupravi j alcev v Sarajevu. Uporabili smo tudi številna 
gradiva, ki so jih že od leta 1970 dalje pripravljale tako imenovane paritetne 
komisije za davčni sistem in za sistem financiranja samoupravnih in družbeno- 
političnih skupnosti. Taka koaniisija je delovala tudi v okviru republiške skup- 
ščine. 

Ker je iz vsebine tez in tudi iz priložene obrazložitve k tezam možno 
ugotoviti, kako nam je uspelo opredeliti oziroma ustrezno upoštevati doslej 
oblikovana družbenoekonomska stališča, na katerih naj bi slonel bodoči davčni 
sistem, se bom v nadaljevanju zadržal le na nekaterih najpomembnejših izho- 
diščih, glede katerih menim, da jih je potrebno ali potrditi ali pa ustrezno 
popraviti. Pri tem gre zlasti za naslednje: 

Nujno je dosledno izpeljati sistem bruto osebnega dohodka z vsemi posle- 
dicami in tako v sistemu jasno začrtati mejo med prispevki in davki občanov 
na eni strani in družbenimi obveznostmi gospodarstva na drugi strani. Taka 
razmejitev je nujna zaradi tega, ker je značaj nekaterih obveznosti tak, da ga 
je treba iz ekonomskih pa tudi iz socialnih razlogov določati sorazmerno z 
osebnim dohodkom. Pomembna je tudi tehnična stran, to je, da organizacija 
združenega dela skrbi za odvajanje, kar pa je seveda le stvar tehnike zbiranja 
in ne stvar davčnega sistema. Z nadaljnjim organizacijskim in kadrovskim raz- 
vojem davčnih služb se bodo izboljšale metode ugotavljanja in zbiranja davkov, 
zato bodo nujne tudi nekatere spremembe, ki zadevajo tehniko obračunavanja 
in odvajanja prispevkov in davkov. 

Z obveznostmi organizacij združenega dela je potrebno izenačiti tudi 
dajatve delovnih organizacij zasebnega sektorja. Predlagane teze ločujejo ob- 
čana kot lastnika dejavnosti z zasebnimi sredstvi in ga kot občana obdavčujejo 
tudi kot vse druge občane glede vseh prispevkov in vseh davkov; njegovo 
podjetje oziroma dejavnost pa se obdavčuje po enakih merilih kot organizacija 
združenega dela, pri čemer neobdavčen del doseženega dohodka povečuje 
davčno osnovo zasebnega podjetnika. Ker so predlagane rešitve glede obdav- 
čitve zasebnega sektorja povsem nove in radikalno spreminjajo sedanji sistem, 
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je v interesu nadaljnjega oblikovanja zakona nujno, da svoje kritične pripombe 
usmerite še posebej na to področje. 

Osrednji problem novega davčnega sistema je prav gotovo opredelitev 
davčne osnove. Upoštevajoč kritiko sedanjega davčnega sistema, ki je kot 
merilo obremenitve upošteval le delovno intenzivnost in prispevke opredeljeval 
kot stroške proizvodnje, smo se v tezah odločili za poslovni uspeh kot davčno 
osnovo-. Tudi v stališčih kongresa samoupravljalcev kot najbolj reprezentativ- 
nega političnega predstavnika organizacij združenega dela je poudarjena po- 
treba, da se obdavčujejo rezultati faktorjev dela, to je živega in minulega dela. 
V danih pogojih pri nas takemu načelu najbolj ustreza celotni, dohodek. Da 
bi se izognili vplivu delovne intenzivnosti na davčno osnovo in stopnji kapi- 
talne intenzivnosti, predlagamo, da bi že zakon določil, da se od celotnega do- 
hodka odštevajo osebni dohodki in amortizacija, oboje pa v obsegu, kot ga 
opredeljujejo družbeni dogovori o delitvi dohodka. S tem želimo tudi z davčnim 
sistemom podpreti prizadevanja za to, da bi družbeno dogovarjanje postalo 
kar najbolj pomemben samoupravni in ekonomski dejavnik družbenoekonom- 
skega razvoja. Tudi nekatere kategorije »režijskih stroškov« bi glede višine, ki 
se uporablja kot odbitek od davčne osnove, upoštevali le v obsegu, ki jih 
opredeljuje družbeni dogovor. 

S tem ko v predlogu z zakonom predvidevamo zmanjšanje davčne osnove, 
omogočamo družbenopolitičnim skupnostim in drugim dejavnikom v družbenem 
dogovarjanju, da tudi z davčno politiko vodijo ustrezno razvojno politiko, ki se 
bo kazala zlasti v opredeljevanju obsega amortizacije nad minimalnimi stopnja- 
mi. S sistemom posebnih olajšav za izvoz na konvertibilna področja, za proizvod- 
njo deficitarnih proizvodov ali storitev in podobno bo družbenopolitičnim skup- 
nostim omogočeno, da na ekonomski način vplivajo na družbeno spoznane in 
nujne usmeritve v gospodarstvu. 

S posebnim namenom smo v predlog tez vključili tudi določila, da delovna 
organizacija, ki ne doseže določene minimalne davčne osnove, davka sicer ne 
mora plačati, pač pa mora po posebnem postopku izvestiti svojo sanacijo. To 
bo preventiven ukrep, da se tako pravočasno ugotovijo vzroki upadanja aku- 
mulativnosti in sprejmejo ukrepi, s katerimi bo preprečeno nastajanje izgub. 
Vemo-, da se prekasno ugotovljena bolezen mnogo težje in dražje ozdravi. To 
hkrati pomeni, da družbenopolitične in samoupravne skupnosti od gospodarstva 
ne bodo dobivale dohodkov, če njihovo poslovanje ne bo uspešno'. Zato se 
interes za uspešnost gospodarjenja eksistenčno širi praktično na vsa področja 
družbenega dela. 

V predlaganih tezah se zavzemamo za to, da bi organizacije združenega 
dela plačevale prispevke za tiste Splošne družbene namene, ki so vzročno naj- 
tesneje povezane s pogoji gospodarjenja in ki jih glede na interes posameznega 
občana ni mogoče natančneje opredeliti. Menimo, da je v tem smislu potrebno 
kot obveznost gospodarstva opredeliti prispevke za usklajevanje starih pokoj- 
nin kot dela vrednosti minulega dela, prispevke za strokovno izobraževanje na 
vseh stopnjah, saj je izobraževanje najpomebnejši proizvodni faktor, prispevke 
za znanost ter davke družbenopohtičnim skupnostim, ki bodo uporabljeni 
predvsem za različne nujne intervencije v gospodarstvu pa tudi kot del sred- 
stev za financiranje splošne porabe. 

Ce bo razprava potrdila v tezah predlagano opredelitev vrst obveznosti, 
ki bodo bremenile delovne organizacije, bo to glede na sedanje stanje pomenilo, 
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da bo približno tretjina sedanjih obveznosti iz prispevkov na osebne dohodke 
bremenila delovne organizacije, pol ostale obveznosti pa občine. 

Ce bomo uveljavili predlagano davčno osnovo in upoštevali odbitne po- 
stavke, bo razporeditev družbenih obveznosti bistveno spremenila sedanje 
odnose med delovnimi organizacijami. V skrajnostih se te razlike gibljejo od 
nič pa tudi do 400 °/o povečanih obveznosti v primerjavi s sedanjimi. Take 
razlike so odsev sedanjega enostranskega delovanja davčnega sistema zgolj po 
merilu obsega osebnih dohodkov in predlaganega sistema, ki kot davčno osnovo 
upošteva dosežen poslovni uspeh. 

Čeprav menimo, da so iz socialnopolitičnih in ekonomskih razlogov take 
razlike upravičene, smo mišljenja, da je treba v sedanji fazi priprave zakona 
prikazati tudi možnost postopnega prehoda na predloženi novi davčni sistem. 
V ta namen smo v tezah v varianti opredelili tudi to doslednejše načelo, delno 
pa bi lahko tak prihod ublažili s politiko proporcionalnih stopenj ali pa z 
ustreznim sistemom blažje progresije. 

V predlaganih tezah smo želeli opredeliti le davčni sistem za organizacije 
združenega dela. V njem omenjamo obveznosti občanov le v toliko, da naka- 
žemo nadaljnje oblikovanje sistema prispevkov in davkov občanov na tistih 
področjih, ki so stična s sedanjim sistemom prispevkov in davkov. 

Predvidevamo", da bo za družbene obveznosti organizacij združenega dela 
sprejet poseben zakon in da bodo obveznosti občanov prav tako opredeljene v 
posebnem zakonu. S posebnim zakonom bo opredeljen tudi sistem prometnih 
davkov. Taka ločitev z več zakoni je po našem mišljenju nujna, saj gre za zelo 
različne družbenoekonomske in socialnopolitične probleme, ki jih moramo 
urediti za vsako davčno vrsto posebej. Ker pa je v tekočem letu nujno pravno 
opredeliti celoten davčni sistem, se bodo predstavniški organi prav zaradi so- 
časnega dela na vseh davčnih področjih seznanjali s celotnim davčnim siste- 
mom in njegovo družbeno, ekonomsko in socialno usmeritvijo. 

Tovariši poslanci! Mislim, da ste gradivo kritično proučili in da bo za to 
vaša razprava — kot razprava najbolj zainteresiranih predstavnikov gospo- 
darstva — še posebej koristna pri nadaljnjem oblikovanju zakonskega gradiva 
in potrebnih računskih preizkusov ter dokumentacije. 

V imenu upravnih organov, ki bodo delali pri teh nalogah, pa vam za- 
gotavljam, da bomo vaše pripombe najskrbneje in kar najbolj strokovno in 
odgovorno uporabili. 

Predsednik Tone Bole: K predlogu zakona ste prejeli tudi poročilo 
odbora za finance gospodarskega zbora. Ali želi predsednica odbora tovarišica 
Mara Žlebnik še ustmeno seznaniti zbor s stališči odbora? (Da.) 

Mara Žlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi s predloženim gradivom želim posredovati in poudariti nekatera 

stališča odbora za finance našega zbora, čeprav ste pismeno poročilo našega 
odbora o obravnavi predloga za izdajo zakona na odboru že sprejeli. Mislim, da 
bo nekaj uvodnih poudarkov o razpravi na seji odbora dobra spodbuda za 
razpravo na tem zboru. 

Odbor je menil, da je ne glede na pristojnost enotnega zbora za to gradivo 
— za obravnavanje vprašanja bodoče ureditve davčnega sistema stališče gospo- 
darstva toliko pomembno, da se lahko posebej obravnava v okviru gospodar- 
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skega zbora in prispeva k bolj poglobljeni verifikaciji načel in stališč ter zlasti 
tistih rešitev, ki zadevajo področje gospodarstva. 

Iz teh razlogov je odbor predlagal predsedniku zbora, da se gradivo posebej 
obravnava tudi na današnji seji zbora. Zavedamo se, da gre za strokovno pre- 
cej zahtevno področje. 

V fazi, ko se razčiščujejo razne dileme, ko so okvirni principi sicer po- 
stavljeni, njihova realizacija pa še vedno ni dovolj dognana in je še nepre- 
izkušena, lahko različni pogledi, zlasti pa neposredno sodelovanje predstavnikov 
gospodarstva, opozorijo sestavljalce nadaljnjega gradiva na tista vprašanja in 
probleme, ki sicer ne bi bili dovolj poudarjeni. Vedeti moramo, da so v sedanji 
fazi učinki in posledice sprememb še premalo opazni in težko ugotovljivi. 
Pomembna okoliščina je tudi dejstvo, da smo s predloženim gradivom v naši 
republiki precej izvirni in da smo časovno pred drugimi republikami. To nam 
narekuje preudarnost in čim širšo verifikacijo. Dejstvo je tudi, da gospodarstvo 
že dolgo časa pričakuje, da bo nov davčni sistem odpravil vrsto neskladij in 
napak, ki jih je povzročil dosedanji davčni sistem. Nesporno je, da je šlo 
v dosedanjem sistemu za precej neustreznih rešitev, ki so negativno ali pa 
neenako učinkovale na pogoje gospodarjenja, pa čeprav moramo pri tem 
upoštevati tudi vrsto takih učinkov, ki so posledica neustreznega izvajanja 
obstoječih predpisov. 

Prestrukturiranje obveznosti oziroma obremenitev gospodarstva, ki naj jih 
prinese nov davčni sistem, pa bo gotovo povzročilo nekatere probleme, ki jih 
v tej fazi v celoti najbrž še ne predvidevamo. 

Odbor je ob obravnavi gradiva postavil nekaj dilem in dal poudarek 
zlasti naslednjim vprašanjem: 

Gre za vprašanje, ali naj vse predvidene spremembe izvedemo hkrati in 
radikalno. Odbor je sodil, da bo kompleksnejša sprememba davčnega sistema 
bržkone dolgoročnejši proces, da pa je vendarle potrebno dovolj radikalno 
spremeniti tista odprta vprašanja v sedanjem sistemu, ki so povzročala nenehne 
težave posameznih skupin gospodarskih dejavnosti ah tudi v posameznih de- 
lovnih organizacijah. 

Zelo očitno je postavljeno v ospredje vprašanje odnosa v obremenitvi 
delovno intenzivnih in kapitalno intenzivnih delovnih organizacij. Čeprav teze 
predvidevajo v tem pogledu bistveno spremembo, je vendarle še vedno razvidno 
pretežno zbiranje sredstev za splošno in kolektivno porabo iz prispevkov iz 
osebnih dohodkov. Po našem mnenju bo ne glede na prehod na obračunavanje 
po dejanskem bruto osebnem dohodku — le-ta v sebi zadržal še nekaj nega- 
tivnih elementov iz preteklosti oziroma iz sedaj veljavnega sistema. 

Načelo obdavčitve poslovnega uspeha štejemo za realen pristop, vendar 
pa je po mnenju odbora potrebno izredno premišljeno obravnavati zlasti 
vprašanja osnove, stopenj, odbitnih postavk, njihovega ugotavljanja in vpra- 
šanja sistema olajšav. Pri tem je pomembno, da se že v fazi osnutka izdelajo 
variantne rešitve z ustreznimi kvantifikacijami, ki bodo podprte z rezultati po 
zaključnih računih, zlasti glede uveljavitev delitve dohodka po samoupravnih 
sporazumih oziroma po družbenih dogovorih. 

Nadalje je odbor menil, da so variantne rešitve tudi v fazi osnutka nujno 
potrebne glede na to, da danes konkretnejših kvantifikacij še ne moremo imeti. 
Odbor je tudi zavzel stališče, da je treba vse rešitve v novem sistemu iskati 
z vidika temeljne organizacije združenega dela, da ne bi bili davki oziroma 
davčni sistem ovira sedanjim in bodočim integracijskim procesom. 
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Z vidika enotnega tržišča morajo biti osnovne rešitve dogovorjene med 
republikami, še trdneje pa v republiki sami, da ne bi imeli toliko politik, 
kolikor imamo občinskih skupščin. Tako bomo omogočili bolj izenačene pogoje 
za nastop na tržišču. Zelo jasno bi se morali dogovoriti, kakšne pristojnosti naj 
bi imele občine glede sprejema davčnih predpisov. 

Glede vprašanja odnosov pri zbiranju sredstev med družbo kot celoto, 
samoupravnimi skupnostmi in organizacijami združenega dela sodimo, da je 
treba ponovno postaviti vprašanje obveznega sestavljanja splošne bilance v 
republiki. Mlislimo, da bi skupno z novim davčnim sistemom morali rešiti tudi 
to vprašanje, saj je sicer precej težko predvidevati, da bo ob pogojih samo- 
upravnega odločanja in dogovarjanja doseženo čvrstejše ravnovesje vseh tokov 
javnega financiranja. 

Najpomembnejše je, da postanejo davki dejavnik, ki bo deloval neposred- 
nega in bolj avtonomno v smeri stabilizacije gospodarstva. Mislim, da je po- 
trebno poiskati take rešitve, ki bodlo zagotavljale postopno zmanjšanje rasti 
splošne stopnje obremenitve gospodarstva. Tako je treba razporediti tudi davč- 
no breme, ki bo v večji meri upoštevalo davčno moč posameznih grupacij in 
tudi posameznih delovnih organizacij. 

Na seji odbora je bilo nadalje rečeno, da je treba v vseh pripravah za nov 
sistem težiti k poenostavitvi davčnega sistema, pa tudi k poenostavitvi tehnike 
izvajanja davčnih predpisov. Znano je, da smo sedanji davčni sistem tako 
zapletli, da povzroča delovnim organizacijam veliko dela. Sedanje teze v tem 
pogledu ne kažejo kakšne odločilnejše spremembe. 

Glede obdavčitve občanov pa bi želela dodati še nekaj stališč, ki jih je 
sprejel odbor. Zbor je sicer postavil načelo, da je treba enako obravnavati 
vsak dinar dohodka, ne glede na to, od kod izvira. Pri tem se predpostavlja, 
da je dohodek tudi realno ugotovljiv in ugotovljen. 

Odbor je menil, da v zasebnem kmetijstvu še niso doseženi pogoji za to, 
da bi lahko v kratkem času prešli na ugotavljanje dejanskega dohodka. V se- 
danjih pogojih bo verjetno potrebno zadržati še obdavčitev po katastrskem 
dohodku. Pri tem se seveda zavedamo, da je treba težiti k modernizaciji pri 
ugotavljanju katastrskega dohodka in da je treba primerno zajeti razne po- 
stranske dejavnosti. 

Glede obdavčitve premoženja je odbor menil, da je to lahko bolj ali manj 
prehodna oblika v sistemu. Ta oblika naj bi ublažila doslej nastale socialne 
razlike, izvirajoče tudi iz defektov davčnega sistema. Menimo, da bi sicer 
morali težiti k čistejšemu principu obdavčevanja dohodka. V celoti pa odbor 
meni, da je potrebno tudi v prihodnje tesno sodelovanje skupščinskih teles 
v vseh fazah priprav novega sistema, zlasti pa mislim, da se bo v okviru našega 
zbora pri tem moral intenzivno angažirati naš odbor za finance in posredovati 
svoja stališča tudi zboru. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v 
razpravi k tej točki dnevnega reda? Besedo ima poslanec Jože Knez. 

Jože Knez: Tovariši poslanci! Mislim, da je v dnevnem redu pomota, 
ker na mizo nismo dobili tudi zakona. Najbrž gre le za teze, o katerih danes 
govorimo. V dnevnem redu pa je naveden predlog za izdajo zakona. Verjetno 
je le napaka v tipkanju, vendar bi vseeno opozoril nanjo. 
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Drugo vprašanje se nanaša na to, da teze opredeljujejo obe področji druž- 
benih prispevkov in sicer prispevke občanov in prispevke organizacij združenega 
dela. 

Kar zadeva prispevke občanov, začenjam razpravo o problemu prispevka 
ali davka na družinski dohodek. Na tem mestu je predstavnik republiškega 
sindikata predlagal uvedbo tega prispevka namesto davka na skupni dohodek 
občanov. Ne bom sedaj posebej razlagal vprašanja, ker bi se lahko glede tega 
razvil besedni boj, ampak bi najprej načelno ugotovil, da sloni naša osnovna 
teorija o prispevkih in dohodkih na obeh delih marksističnega izreka: vsakdo 
po svojih sposobnosti in vsakemu po njegovem delu! Mislim, da ta sposobnost 
ni samo umska, ampak da je v razvitem denarnem gospodarstvu mišljena tu 
tudi finančna sposobnost. 

Osnovna celica naše družbe je družina. Izdatki se realizirajo v okviru 
družine, ne pa posameznega občana. Znano je dejstvo, da lahko presežek do- 
hodka ustvarjamo šele takrat, ko zadovoljimo življenjski minimum družine, ne 
pa posameznika in da se šele od tu dalje ustvarja osnova za plačevanje pri- 
spevka. Ce bomo to preračunali na občana, potem moramo v vsakem primeru 
upoštevati tudi njegovo bolj ah manj preskrbljeno družino. 

Kot zadnji argument v prid obdavčevanja družinskega dohodka pa navajam 
še to, da družinski dohodek kot osnova za obdavčitev ni nekaj novega. Poznajo 
jo vsi davčni sistemi, to pa še zlasti zato, ker zaradi drugačne obdavčitve lahko 
nastanejo bistvene socialne razlike. Prav zaradi tega tudi očitamo našemu 
davčnemu sistemu, da je neustrezen in da predstavlja enega od vzrokov za vse 
večje naraščanje socialne diferenciacije. Tako sem vsaj razumel vse dosedanje 
razprave in članke. 

Da bi bila ta zadeva lažja in da ne bi o tem preveč razpravljali, predlagam, 
da do druge razprave na zboru ali do razprave na odborih, izvršni svet na 
podlagi podatkov zavoda za statistiko ah kako drugače ugotovi, kakšen je 
položaj slovenske družine glede na različne vire dohodkov vseh družinskih 
članov. Za povprečno slovensko družino naj se sešteje število zaposlenih dru- 
žinskih članov in dobi vsota njihovih dohodkov. Tako bomo dobili podatke 
o diferenciaciji, ki ne bo več le diferenciacija iz plačilnih list posameznih 
občanov, kajti te podatke že imamo', saj se morajo plačilne liste voditi dobro in 
disciplinirano. Kar pa jaz predlagam, je torej bolj zapleteno. Vprašanje namreč, 
ali je zahteva po določitvi družine kot izhodišča za obdavčitev skupnega do- 
hodka socialno upravičena ah ne, ima svojo ekonomsko osnovo. Brez tega 
izhodišča rue bomo mogli zajeziti prevelikega povpraševanja, ki izhaja ravno 
iz sedanjega sistema individualne obdavčitve. 

V zvezi s tem zakonom pa nastaja tudi problem bruto osebnega dohodka. 
Dejansko imamo sedaj iz bruto osebnega dohodka dvoje dajatev: eno linearno, 
ki naj bi jo plačeval vsak delavec, ki pa je ne plačuje, ker vsi naši delavci 
mislijo, da je izdatek tovarne, podjetja oziroma organizacije združenega dela. 
Takšno je mnenje delavcev in zato se vse, kar je nad neto plačo, v podjetju 
obravnava kot osebni dohodek. Tu ni samo vprašanje, da moramo prelomiti 
s takim mnenjem. Vprašanje je, ah sta pri osebnih dohodkih mogoča dva 
sistema prispevkov, eden linearen in drugi progresiven, ki ga plačujejo držav- 
ljani z večjimi osebnimi dohodki. 

Ali naj obravnavamo še to, da se k davku na skupen dohodek prištevajo 
tudi druge davščine? Mislim, da je to veliko vprašanje, vprašanje linearnosti 
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in progresivnosti tega davka, če hočemo govoriti o spremembi osebnih do- 
hodkov v stvarne bruto osebne dohodke. 

Moram priznati, da trenutno nimam konkretnega predloga, ki bi to za- 
gotavljal. Trdno pa sem prepričan, da moramo nekaj ukreniti, če hočemo res 
preiti na bruto osebni dohodek kot kategorijo, ki se je bo vsak zaposleni delavec 
zavedal. Danes je to izhodišče naših primerjav za osebne dohodke. Medtem pa 
se naši osebni dohodki z dohodki npr. v Avstriji, Nemčiji ipd. primerjajo po 
neto osebnih dohodkih, ne pa po bruto osebnih dohodkih. 

Glede prispevkov, ki pritekajo iz gospodarstva, menim, da je to vprašanje 
mnogo bolj jasno. Tu je teorija rekla zadnjo besedo in na tem področju ni 
velikih problemov. Pozdravljam to misel, da preidemo na kombiniran sistem. 
Prehod na sistem čistega dohodka bi bil morda v gospodarstvu prezgoden. 
V glavnem mislim, da so teorija in tudi teze na tem področju dokaj blizu 
našim potrebam. V tezah je prvič poudarjena potreba po izenačevanju pogojev 
gospodarjenja v sekundarni in ne v primarni delitvi, in drugič, dosti blizu je 
tudi zahteva, ki je jasno izrečena, da se odpravi sedanja relativno slaba raz- 
delitev družbenih bremen z delovno intenzivno na kapitalno intenzivno indu- 
strijo. Pri analizah, ki sem jih pred meseci delal in jih predložil predsedniku 
izvršnega sveta Stanetu Kavčiču v zvezi s položajem lesne industrije, sem 
imel možnost, da sem videl obremenitev nemške industrije in jo primerjal 
z našo. Iz analize se je dalo ugotoviti, da je obremenitev kapitala, iz tega 
izvirajočega dohodka in obremenitev dela približno enak, kar ustvarja pri 
podjetjih neko ravnovesje. Ves naš sistem pa izrazito bremeni samo tekoči 
osebni dohodek. To pomeni, da so to pri nas pretežno delovno intenzivne 
organizacije. Mislim, da so temu vprašanju dale pravilno smer že sedanje 
razprave. Drugo je vprašanje kvantifikacije enega in drugega dela obremenitev 
podjetij. Problem so tudi obremenitve, ki se nanašajo na sredstva ali kapital, 
če ga lahko tako imenujemo. 

Končujem, svoje izvajanje in menim, da je ta del manj sporen, ker se 
lažje kvantificira kot prvi del, kjer sem začel razpravo s predlogom, da se davek 
na skupni dohodek občanov zamenja z davkom na družinski dohodek. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec, prosim. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Iz predloženega gradiva je razvidno, da se razmišlja o novem načinu 
obdavčevanja kmetijskih zemljšč. Predlaga se, da bi prešli po določenem ob- 
dobju na sistem obdavčitve po dohodku. Izrazil bom glede tega svoje mišljenje 
kot kmetijski proizvajalec. Tako obdavčitev na dohodek smo izvajali vrsto let 
po vojni. Skoraj pri vseh proizvajalcih smo naleteli na odpor. Več let zapo- 
redoma sem bil član davčnih komisij. Pri proizvajalcih je s tem v zvezi bila 
zelo vroča kri in negodovanje. Dejansko se je s takim načinom obdavčitve 
kaznovalo tistega, ki je rad delal, obenem pa se je dajalo potuho tistemu, 
ki je slabo delal in zanemarjal kmetijsko zemljišče. Zaradi tega se strinjam s 
stališčem odbora za finance, ki omenja v svojem poročilu, da naj bi obdavčitev 
še naprej obstala po katastrskem dohodku. Menim, da tudi pri obdavčitvi po 
katastrskem dohodku danes ni vse v redu in da bi bilo treba izpopolniti in 
dopolniti ta način obdavčitve. Prav danes, ko vidimo, da proizvajalci zapuščajo 
zemljišča in odhajajo, bi mogoče poskusili s takim obdavčevanjem in tako 
spodbudili tistega, ki še želi obdelovati zemljišče. Tisti ki ga želi obdelovati, ga 
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bo obdeloval čimboljše. Zaradi "tega je jasno, da bo z vloženim delom tudi več 
imel od tega. Mislim, da z davkom po katastrskem dohodku kmeta skoraj 
prisilimo', da bo zemljo obdeloval tudi tisti, ki je sicer ni mislil obdelovati. 
Menim, da bi bil resnično pravilen davek po katastrskem dohodku, če bi za^ 
gotovil obdavčitev v primeru, da imata dva soseda zemljišča v prvem in drugem 
bonitetnem razredu. Eden izmed njiju ga obdeluje intenzivno. Zaradi tega 
bo imel precejšen dohodek. Drugi pa obdelavo zanemarja oziroma jo prepušča 
drugim, ker ni zainteresiran, saj je nekmečki proizvajalec. Ima samo zemljišče, 
na katerem pusti rasti akacijo ali robide. Jasno je, da oba ne bi bila obdavčena 
pravilno po kriteriju ustvarjenega dohodka. Menim, da bi za zemljišča pred- 
vsem v nižinskih predelih, ne glede na to, kaj raste na njih, in ne glede na to, 
ali so obdelana ali ne, morali proizvajalci plačati od njih davek po tistem 
bonitetnem razredu, v katerega so zemljišča uvrščena. Mislim, da bomo tako 
prišli do tistih meril, ki bodo kmeta spodbudila k delu. 

Drugo vprašanje, ki je omenjeno tudi v predloženem zakonu o davku 
občanov, pa je davek na dedovanje kmetijskih površin. Pri tem davku se po- 
polnoma strinjam s predlagateljem, ki omenja, da naj tisti, ki posest deduje v 
celoti in ki tudi se z obdelovanjem zemljišča ukvarja, davkov na dediščino 
ne plačuje. Mislim, da bomo s tem izpopolnili našo politiko do zasebnega kmeta, 
ker bo to prispevalo k temu, da se že tako razdrobljena zemljišča ne bodo še 
kaj drobila. S tem bomo začeli s pričakovanimi sistemskimi rešitvami, da osta- 
nejo zemljišča vsaj taka, kakršna so in da jih ne bomo več drobili. 

Tretje vprašanje se nanaša na davek na stavbe. Strinjam se tudi s tem, 
kar je navedeno v gradivu, da se ta davek ne bo plačeval od kmetijskih stavb 
v krajih, ki so uvrščeni v četrto skupino katastrskih občin, saj tudi v teh ka- 
tastrskih občinah verjetno v kratkem ne bo več kmečkega prebivalstva. Menim, 
da moramo pri oprostitvi od davka na dohodek od stavb upoštevati tudi drugo 
in tretjo skupino katastrskih občin. Pri tem je treba ugotoviti, ali je dobra 
prometna zveza ali pa je stavba oddaljena od tržišča. Menim, da je od stavb, 
zgrajenih v enakem stilu, več vredna tista, ki je v bližini tržišča, kot pa tista, 
ki je oddaljena od tržišča oziroma je v nekem hribovskem kraju. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo 
ima poslanec Jože Slavič. 

Jože Slavič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K 
načelom za novo davčno zakonodajo bi imel samo nekaj pripomb. 

Mislim, da je pravilna tendenca, da gre več dohodkov za proračun iz 
osebnega dohodka nasploh. Po tezah bi se del obdavčitve iz sfere prispevkov 
od izplačanih osebnih dohodkov prenesel na skupni dohodek posameznika ali 
družine. Mislim, da bo novi davčni sistem, če hočemo resnično reformirati in 
popraviti dosedanje pomanjkljivosti, učinkovit le takrat, kadar bomo imeli 
tudi sposobne davčne organe, ki bodo dejansko tudi izvajali, kar bo v zakonu 
zapisano. Menim, da se nismo dovolj pripravili za prehod na davčno zakono- 
dajo, če se ne bo upoštevala tudi ta druga plat celotnega vprašanja. Vemo, da 
je dosti težav in zmešnjav pri obdavčevanju iz osebnega dohodka. Vzrok je 
predvsem v premalo poučeni ali slabo izvežbani davčni upravi. 

Druga stvar je v tem, da nas pri spreminjanju davčnega sistema plaši tudi 
misel, da bo treba malo več pisati. Mislim, da je slovenski narod v pismenosti 
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toliko napredoval, da zna vsak vsaj štiri osnovne računske operacije. Velika 
večina je opravilno sposobnih. Tisti, ki je opravilno sposoben, tudi ustvarja 
dohodek. Zaradi tega ne sme biti očitkov, češ da so davčne prijave posamezni- 
kov prezapletene in da se zato v širšem merilu ne dajo izpeljati, ker ljudje 
niso sposobni, da bi jih pravilno izpolnili. To se dela po vsem svetu in vemo, 
kakšne oblike uporabljajo. Tako imajo obrtniki celo svoje obračunske centre, 
kjer se te stvari lahko uredijo. 

Tretja stvar, o kateri bom razpravljal, se nanaša na pomanjkljivost v se- 
danjem davčnem sistemu v zvezi s fluktuacijo zaposlenih in s tem v zvezi na 
možnost, da se izognejo davčnim obveznostim, bodisi da nimajo stalnega biva- 
lišča bodisi da nimajo določenega družinskega statusa. Mislim, da je treba to 
čimprej urediti, potem pa se pogovarjati o vsebini. Mislim, da imamo številne 
predpise, ki se v praksi ne izvajajo tako, kot so napisani. Pri obdavčevanju iz 
skupnega dohodka občanov lahko ugotovimo, da se izvaja dejansko samo to, 
kar gre po plačilnih seznamih. Lahko rečemo, da se na tem področju predpisi 
zadovoljivo izvajajo in tudi na področju obračuna prometnih davkov. To je 
hkrati dvoje davčnih področij, ki jih opravljajo predvsem podjetja za državo. 
Pri prijavi evidenc in vplačilu vseh davkov pa so ugotovljene velike pomanj- 
kljivosti, zato je čas in priložnost, da te stvari uredimo. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? Besedo 
ima poslanec Natan Bernot. 

Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ko govorimo 
o tezah za sistemsko ureditev tako pomembnega področja, ne morem mimo 
tega, da vas ne bi spomnil na nekaj problemov, na katere moramo najti od- 
govore v okviru reševanja novega sistema davkov občanov in delovnih organi- 
zacij. 

Vsi vemo, da je opeka, ki jo uvažamo iz Italije, pri nas cenejša. Obenem 
vemo, da je delavec, ki v Italiji proizvaja opeko', boljše plačan kot pri nas. 
Italija pobere svoje davke, Jugoslavija pa svoje. Na tržišču pa je kot finalni 
proizvod ta opeka cenejša, kot tista, ki je izdelana pri nas. 

Vsi se vsak dan znova zavedamo problema odhajanja naše delovne sile v 
tujino. To velja za vse kvalifikacije, od nekvalificiranega delavca, delavcev 
s srednjo kvalifikacijo pa do najvišje kvalifikacije. Zakaj imamo ta problem? 
Menimo, da ne odhajajo zato, ker našim delavcem življenje v tujini bolj 
ugaja, pač pa predvsem zaradi tega, ker so bolje plačani. Lahko torej ugoto- 
vimo, da so osebni dohodki v tujini dejansko višji. Tuji finalni proizvodi so 
na našem tržišču kljub temu vsi konkurenčni. Iz tega lahko sklepamo, da 
nekatera važna vprašanja pri nas niso rešena. Ne vem, ali preveč pričakujemo 
od predloženih tez. Mogoče bi bilo do naslednje faze postopka, ko bomo imeli 
na dnevnem redu osnutek, dobro pripravit tudi primerjalno analizo, ki naj 
pokaže, ali smo preslabo opremljeni, premalo produktivni ali pa nas družbena 
nadgradnja preveč stane. Ali je to sod brez dna, v katerega se steka dohodek, 
ki ga ustvarjamo? Verjetno je res nekaj takega. Vsi skupaj imamo glede 
produktivnosti tretjino nižje rezultate od proizvodnje pa do prodaje končnemu 
potrošniku. Podobno je tudi glede dohodkov in višjih davkov. Zanimivo je 
dejstvo, da imajo v našem neposrednem sosedstvu kljub višjim plačam in 
nižjim cenam bolj razvito cestno omrežje in šolstvo. Mogoče se o tem tudi 
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motim. Analiza o teh vprašanjih bi mi bila zelo dobrodošla. Z njo bi odgovorili 
na vprašanje, kje so naše skrite rezerve? 

Močno podpiram predloge v tezah, ki zastopajo dosledno upoštevanje si- 
stema bruto osebnega dohodka. Menim, da je to v skladu s samoupravnimi 
težnjami. Na ta način ustvarjalci vedo, kaj plačujejo in kaj naj zahtevajo nazaj 
ter hkrati dajo svoj prispevek k racionalizaciji služb, ki iz prispevkov od 
osebnih dohodkov zajemajo svoj dohodek. 

Nisem ekspert za tuje davčne sisteme, vendar je po mojem bruto sistem 
v praksi večine držav. Tako smo pred leti delali tudi v Libiji. Imeli smo težave, 
ker smo izkazovali neto osebne dohodke, oni pa so računali, kot da so to bruto 
osebni dohodki. V bruto osebnih dohodkih smo imeli vključene vse dodatne 
stroške, ker smo prikazovali samo neix>, nam niso hoteli priznati še teh stro- 
škov, ampak so nas z njimi posebej bremenili pri obračunu našega deleža v 
dobičku. 

Ce hočemo biti integrirani v evropsko gospodarstvo, moramo biti integri- 
rani v vseh komponentah. Med temi komponentami je davčni sistem eden 
izmed elementarnih. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Besedo 
ima poslanec Janez Miklavc. 

Janez Miklavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V razpravi bom opozoril le na točko 4 tez. V tej točki se obravnava davek od 
dohodka v. kmetijstvu. Dodatno k mnenju tovariša poslanca Makovca bom 
povedal, kako gledam na to obdavčitev. 

Mislim, da je v tezah zapopadeno stališče, naj se davek od dohodka kme- 
tijstva plačuje na osnovi dejansko doseženega dohodka, bolj smotrno in bolj 
moderno kot pa obračun davkov na osnovi katastrskega dohodka. 

V točki 4.2. je navedena tudi možnost obračunavanja dohodka na osnovi 
katastrskega dohodka. To je možnost, ki je po presoji občinskih skupščin vse- 
kakor vredna obravnave. Ko zagovarjam tezo, da bi se davek obračunaval 
na osnovi dejansko doseženega dohodka v kmetijstvu, mislim, da je to v skladu 
z današnjimi težnjami, ko se kmetijstvo modernizira in se struktura kmetijstva 
izdatno spreminja. To je nov pristop, boljša tehnična in tudi ustreznejša vse- 
binska rešitev. Z davčno prijavo se da napovedati oziroma prijaviti dohodek. 
Ta dohodek je, kot se dela to v ostalih panogah, predmet obdavčitve po dolo- 
čeni tehniki oziroma tehničnih kriterijih. Ce vztrajamo še naprej pri tem, kot je 
mnenje odbora za finance, da ostane sedanji sistem obdavčitve po katastrskem 
dohodku, s tem da se nekoliko spremeni, si dovolim izraziti pripombo, da 
moramo pri tem upoštevati ne samo nekatere, ampak kompletne spremembe v 
načinu take obdavčitve. V zadnjih letih je bila ravno davčna politika na tem 
sektorju zmeraj predmet kritike. Obdavčevanje po kriterijih, ki so veljali 
doslej, je bilo bolj statistično in neprilagojeno današnjim strukturnim spre- 
membam. Menim, da postaja ta kazalec vse manj pomemben. Ce to upošte- 
vamo, se zavzema za to, da se že sedaj proučijo nove zakonske rešitve in novi 
davčni kriterji. Predlagatelj zakona naj vzame še nekaj časa za temeljitejši 
in strokovni pristop k problemu obdavčevanja po doseženem dohodku. V tem 
času naj se tudi izdela taka davčna tehnika, ki bo ustrezala današnjim razvoj- 
nim tendencam in vsebini davkov. 
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Predsednik Tone Bole : Ali želi še kdo sodelovati v razpravi? Ugo- 
tavljam, da nihče. Dovolite, da končam razpravo in da predlagam zibo.ru, naj 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predloženi predlog za izdajo zakona predstavlja ustrezno izhodišče za 
nadaljnje delo na oblikovanju novega davčnega sistema. 

2. Izvršni svet naj v nadaljnjih fazah priprav zakona prouči in upošteva 
pripombe, mnenja in stališča, ki so dana v poročilu odbora za finance gospo- 
darskega zbora in ki so bila izražena v razpravi na današnji seji zbora. 

3. Gospodarski zbor se bo aktivno vključil v nadaljnje faze priprav zakono- 
daje na tem področju. 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sklep? (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Pred prehodom na 4. točko dnev- 
nega reda bi predlagal četrt ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, 
da nadaljujemo delo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga 
resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. 

Predlog resolucije je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 29. seje našega 
zbora z dne 6. oktobra preteklega leta, ko smo obravnavali osnutek tega akta. 
Prosim predstavnika izvršnega sveta tovariša Borisa Mikoša, da poda uvodno 
obrazložitev. 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da- 
nes razpravljamo o treh pomembnih dokumentih s področja stanovanjskega go- 
spodarstva. O njih je že bila izčrpna razprava v javnosti pa tudi v tem zboru, 
zato mi dovolite, da se na temeljih bodoče stanovanjske politike ne zadržujem 
preveč in da jo samo na kratko povzamem. 

Vseeno vas bi rad malo obširneje seznanil s položajem na področju stano- 
vanjskega gospodarstva, vendar zaradi omejenega časa, ki ga imamo na voljo, 
bolj ilustrativno kot podrobno. 

Graditev stanovanj pa tudi celotno stanovanjsko gospodarstvo sta danes 
predmet ostrih kritik v naši družbi. Ali je kritika upravičena? Kakšni so pravi 
razlogi za njo? Zakaj ljudje niso zadovoljni s sedanjim sistemom, ki smo ga 
pred šestimi leti vpeljali v stanovanjsko gospodarstvo? 

Preden odgovorimo na zastavljena vprašanja, moramo nekaj reči tudi o 
dosedanjih rezultatih. 

Po drugi svetovni vojni smo na Slovenskem zgradili 44'% vseh stanovanj, 
ki jih danes imamo, od tega smo zgradili skoraj 2/s v zadnjih desetih letih. 
Obseg stanovanjske graditve v zadnjih 10 letih je tolikšen, kot ni bil še nikoli 
v naši zgodovini. Zaradi obsega gradnje torej ne more biti nezadovoljstva, saj 
smo zgradili v tem času 8 milijonov m2 stanovanjske površine. 

V zadnjih 10 letih smo tudi zelo napredovah glede stanovanjskega stan- 
darda. Poprečno površino zgrajenih stanovanj smo povečali od 42 m2 leta 1960 
na 56 m2, tako da sedaj gradimo precej večja stanovanja. Poprečno stanovanjsko 
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površino na prebivalca smo v tem. času povečali od 10,5 na 15,5 m2, kar pomeni 
bistveno izboljšanje. Zmanjšalo se je tudi število prebivalcev na eno stanovanje 
od prejšnjih 4,1 na 3,7 prebivalca na stanovanje. Menim, da lahko rečemo, 
da so bili doseženi zelo pomembni rezultati, ki kažejo, da je sistem stalnega 
posebnega prispevka za razširjeno reprodukcijo v stanovanjskem gospodarstvu 
ustrezna oblika za rešitev še odprtih vprašanj v gradnji stanovanj. 

V zadnjih desetih letih se je hkrati povečal delež mestnega prebivalstva 
za četrtino', kar kaže na intenzivno rast mest in naselij mestnega značaja in na 
rastočo potrebo po novih stanovanjih. 

Naravni prirastek prebivalstva znaša pri nas med 6 do 7 °/oo. Leta 1969 
je na primer znašal 9300 novih ljudi oziroma delavcev. Le malo manj pa jih 
na leto zapusti aktivno delo, vsako leto pa na novo zaposlimo od 15 000 do 
25 000 delavcev. To veliko razliko smo dolgo časa pokrivali s prelivanjem med 
vasjo in mestom in s postopnim zmanjševanjem deleža kmečkega prebivalstva. 
Že od leta 1963 naprej pa rešujemo to vprašanje, ki mu v svoji nacionalni 
politiki nasploh posvečamo premalo pozornosti, z doseljevanjem delavcev od 
drugod. 

Za obdobje do 1965. leta je značilno, da je bila stanovanjski politiki po- 
svečena pomembna skrb družbe, ki je z močjo države nacionalizirala zemljišča 
in stanovanjske hiše, določala stanovanjska razmerja z močno zaščito stano- 
valcev ter predpisovala stanarino. Takšno vmešavanje države na področju sta- 
novanjske graditve in gospodarstva nasploh je resolucija zvezne skupščine v 
letu 1965 sicer omejila, ni ga pa odpravila. Zaradi ne do konca izpeljanih 
načel te resolucije, pa tudi iz drugih vzrokov, je prišlo v zadnjih letih do vedno 
številnejših zahtev, da mora stvari na tem področju ponovno vzeti v roke 
država. Resolucija in oba zakona, ki so bili predmet široke in javne razprave 
v dveh zaporednih krogih, pa zagovarjajo stališče, da obdržimo dosedanji 
sistem in da ga le dopolnimo, ne pa odpravimo. 

Dovolite mi, da utemeljim takšno usmeritev bodoče stanovanjske politike, 
ki izhaja iz potrebe po nadaljnjem dograjevanju tega sistema. 

Leta 1969 — to so zadnji kompleksni razpoložljivi podatki — smo po 
podatkih zavoda za statistiko zgradili 4105 stanovanjskih zgradb, vendar kar 
3728 enostanovanjskih, kar pomeni, da je bilo 90% vseh zgrajenih poslopij 
v tem letu enostanovanjskih zgradb. Le 83 objektov, dograjenih v letu 1969, 
je imelo po 15 ah več stanovanj. 

Švedska, ki ima neprimerno več prostora ko mi, gradi 80 % stanovanj v 
blokih in le 20% — v primerjavi z našimi 90 % v letu 1969 — v enostano- 
vanjskih hišah. Očitno je, da je v dosedanjem sistemu kreditiranja stano- 
vanjske graditve resna napaka. Gre za to, da v celoti manjka instrument združe- 
vanja sredstev za kreditiranje stanovanjske graditve. 

Leta 1969 smo zgradili skupno 9088 stanovanj, od tega 4364 družbenih in 
4724 zasebnih. Obseg zasebne gradnje je v tem letu že večji od družbene 
najemne gradnje. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da smo leta 1969 zgradili 
za 50 % več stanovanjske površine kot leta 1960. Vendar je hkrati treba opo- 
zoriti tudi na to>, da smo v tem letu zgradili za 15 % manj stanovanjske po- 
vršine v družbenem sektorju, to je družbenih najemnih stanovanj, in za 160 % 
več v zasebnem sektorju, kot smo gradili leta 1960. 

Očitno je torej nastal zelo velik premik v lastnišvu novozgrajenih stano- 
vanj. Po splošnih ocenah je to razmerje v zadnjih dveh letih še ostrejše. V zad- 
njih petih letih se je obseg zasebne stanovanjske gradnje na Slovenskem 
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podvojil. Iz teh podatkov nedvomno izhaja ugotovitev, da smo v zadnjih letih 
po reformi v veliki meri uresničili težnjo, da postane stanovanje predvsem 
skrb občana. Pri tem pa smo zanemarili družbeno pomoč, ki je nujna in po- 
trebna, če želimo to osnovno intencijo razviti še naprej. 

Danes je stanje takšno, da je 27'% vseh stanovanj na Slovenskem družbena 
last, to je 23 '%> celotne stanovanjske površine, ki jo imamo. V teh stanovanjih 
živi četrtina vsega našega prebivalstva. Ce podrobneje razčlenimo stanovanjsko 
politiko zadnjih let, je treba nedvomno sprejeti nekatere ugotovitve, med njimi 
tudi te, da je prišlo v obsegu stanovanjske graditve ponovno do zastoja. 
Namenska sredstva so se uporabljala tudi za gradnjo luksuznih stanovanj, med- 
tem ko se je hkrati zmanjšala gradnja stanovanj za široke potrebe. Zaradi 
takšne politike je pomembno zastala gradnja družbenih najemnih stanovanj. 
Takšna politika je ob vedno večjem nesorazmerju med osebnimi dohodki in 
ceno stanovanja predvsem prizadela občane z nižjimi dohodki. Pri tem opozo- 
rim, da najvišja plača po samoupravnem sporazumu zadošča za 1 in pol m2 

stanovanjske površine, poprečni osebni dohodek v Sloveniji pa komaj zadošča 
za gradnjo pol m2 stanovanjske površine. Iz tega lahko vsak sam izračuna, 
koliko let, koliko .letnih dohodkov delavcev na Slovenskem je potrebno, da 
pride delavec do stanovanja. 

V takšnih razmerah interesenti s poprečnimi in manjšimi osebnimi dohodki 
in še posebej tisti med njimi, ki delajo v neakumulativnih panogah gospodar- 
stva, v šolstvu, v javnih službah in podobno, dejansko nimajo realnih možnosti, 
da rešijo svoje stanovanjsko vprašanje. Zato morajo iskati začasne rešitve ali 
izhod v nedovoljeni gradnji. Zaradi takega stanja se število nedovoljenih 
gradenj veča, oblastni organi pa zelo redko ukrepajo. Vse to vnaša popoln 
nered v organizacijo in izrabo prostora, kjer se morajo le še družbeno- 
pravne osebe dosledno držati predpisov. Hkrati ne moremo mimo dejstva, da 
je pavšalno subvencioniranje prispevalo k večanju socialnih razlik med ljudmi 
in da je neekonomsko reševanje stanarin prizadelo stanovanjsko gospodarstvo. 
Vse to so nedvomno razlogi, da je med našimi ljudmi veliko kritike na račun 
stanovanjske politike. Z resolucijo in z obema zakonoma želimo v obstoječem 
sistemu odstraniti slabosti, o katerih sem govoril. 

Zato so osnovne značilnosti naših dopolnitev obstoječega sistema v na- 
slednjem: 

Zadržujemo načela, naj bo stanovanje še naprej skrb občana, vendar za 
socialno ogrožene, za stare ljudi in za mlade družine oblikujemo samoupravne 
sklade za kreditiranje graditve stanovanj. Uvajamo diferencirano subvencio- 
niranje stanarin, kar naj bistveno spremeni dosedanje stanje1, ko te družbene 
intervencije nismo imeli. Enostavno reprodukcijo stanovanj realiziramo iz sta- 
narine, razširjeno reprodukcijo pa iz posebnega prispevka. 

S samoupravnim1 sporazumom in ne z močjo države se določi višina sred- 
stev, ki jih izločajo organizacije združenega dela za stanovanjsko graditev. 
Z družbenim dogovorom se določi obseg sredstev, ki se združujejo pri banki, 
kakor tudi pogoji in merila za dajanje stanovanjskih posojil. 

Vsa za stanovanjsko graditev namenjena sredstva se v banki upravljajo 
ločeno od stalnih sredstev in po načelih, določenih z družbenim dogovorom. 
Uvaja se organizacija raziskovalnega dela in za to delo se izločajo posebna 
sredstva. 

Usmerjena gradnja dobi posebno družbeno skrb. Naša resolucija se v 
skladu s XXX'III. amandmajem: k ustavi SRS zavzema tudi za razširitev samo- 
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uprave s področja stanovanjskega gospodarstva, kjer je že organizirana in 
uveljavljena tudi na področje nastajajočega stanovanjskega sklada. Na tem 
področju so bili kupci doslej v celoti prepuščeni sami sebi. 

Zaradi nezadržnega naraščanja cen gradbenih materialov in storitev je 
nujno, da resno posegamo tudi na to področje, organiziranje kupcev in gra- 
diteljev pa naj bi bil le prvi korak. Drugi korak je uvajanje srednjeročnega 
programiranja graditve stanovanj v delovnih organizacijah in v občinah, ki 
je z zakonom obvezno. Tretji korak pa naj bi bil opravljen v okviru novih 
predpisov o zemljiški politiki, četrti korak bo treba napraviti v zvezi z raz- 
vojem industrije gradbenega materiala, ki ji bo treba dati več posojil in ob 
primernejših pogojih. V zadnjih letih — naj navedemo samo nekaj podatkov — 
je poraba votle opeke pri nas porastla od 16 milijonov na 55 milijonov kosov, 
poraba salonita je 2,5-kra.t večja, bitumna pa 6-krat večja. Že te številke na 
hitro pojasnjujejo nekatere hude zadrege v zvezi z gradbenim materialom v 
zadnjih letih. 

Ob vsem tem se seveda srečujemo tudi z vprašanjem, ali je res še vedno 
treba izločati tako velika družbena sredstva za stanovanjsko graditev. Ob tem 
vprašanju se moramo ustaviti nekoliko dlje. 

Kot veste, v prihodnje ne predpisujemo več odstotka sredstev, ki ga je 
treba namenjati za stanovanjsko graditev. To naj bi bila stvar samoupravnih 
sporazumov. V prihodnje bo treba sproti določati glede na sposobnost gospo- 
darstva tudi možnost izločanja sredstev za stanovanjsko graditev. Pri tem pa 
ne bo mogoče iti mimo nekaterih resnic: 

V Sloveniji imamo po popisu prebivalstva z dne 31. marca 1971 in podatkih 
zavoda za statistiko skupaj le, zaokrožujem, 471 000 stanovanj, od tega vseljivih 
461 000 in hkrati 516 000 gospodinjstev. Glede na število gospodinjstev nam 
torej mianjka 45 000 stanovanj. V kolektivnih stanovanjih stanuje 871 družin 
in v delavskih barakah 416 družin. V naši republiki je 575 stanovanj z odprtim 
ognjiščem in 3649 stanovanj, ki imajo tla iz zemlje. Nlekaj manj kakor polovica 
vseh stanovanj nima kopalnice, 36 % vseh stanovanj je zgrajenih pred prvo 
vojno, 50 000 slovenskih gospodinjstev zajema vodo v cisterni ali jo nosi iz 
bližnjega potoka. 214 000 slovenskih gospodinjstev ima stranišče na dvorišču 
oziroma zunaj stanovanjske zgradbe. 

To je le nekaj resnic o dejanskem stanovanjskem standardu našega 
delovnega človeka, mimo katerih — ne glede na velike uspehe, ki smo jih v 
zadnjih letih v stanovanjski graditvi dosegli in o katerih sem uvodoma naštel 
vrsto neizpodbitnih dokazov — pa v bodoči stanovanjski politiki vendarle ni 
mogoče iti. 

To so razlogi, da bo tudi v prihodnje treba izločati za stanovanjsko graditev 
pomembna sredstva, da bo treba z njimi bolj premišljeno gospodariti, kot smo 
to delali doslej, da bo treba močneje organizirati družbeni vpliv na stanovanj- 
sko gospodarstvo in še posebej na graditev stanovanj. 

Velike naloge na tem področju nedvomno zahtevajo široko angažiranje 
družbenih in zasebnih sredstev za stanovanjsko graditev. S širokim nacional- 
nim programom graditve stanovanj in izboljšanjem obstoječega stanovanjskega 
sklada, ki bi ga zasnovali za naslednjih 10 do 15 let, bi lahko mobilizirali 
tradicionalno marljivost in varčnost našega delovnega človeka in njegovo 
težnjo po urejenem domu ter tako uspešno reševali eno izmed prvih nalog 
vsake socialistične družbe, to je, ustvarjati humane pogoje za delo in življenje. 
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Prepričan sem, da so v resoluciji in v obeh zakonskih predlogih dani te- 
melji za takšno dolgoročno stanovanjsko politiko, za kakršno so se zavzeli 
II. kongres samoupravljalcev, tretja Seja Zveze komunistov Slovenije ter v 
široki javni razpravi tudi delovni ljudje širom po Sloveniji. 

Menim, da dobivamo z resolucijo pomemben družbeni dokument, ki bo 
trdna osnova za nadaljnje delo na tem področju. Razen samoupravnih spo- 
razumov pa bo treba v resoluciji zajeta načela podrobneje opredeliti še v druž- 
benih dogovorih in v zakonih, da bi tako dobili enotnejšo in trajnejšo stano- 
vanjsko politiko. V pripravi so nadaljnji zakoni s področja stanovanjskega 
gospodarstva, pripravljajo se predlogi za pomembne spremembe v zemljiški po- 
liti, dopolnjena bosta zakona o urbanističnem in prostorskem planiranju, or- 
ganizira se raziskovalna delo, na novo bo urejen prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča in podobno. 

Vse to naj bi uskladilo organiziran družbeni vpliv s posebnim družbenim 
pomenom, ki ga priznavamo stanovanjskemu gospodarstvu. Iz načel v reso- 
luciji je razvidno, da gre za rehabilitacijo nekaterih osnovnih izhodišč, zastav- 
ljenih že v resoluciji leta 1965, in za regeneracijo gospodarske reforme na 
stanovanjskem področju. Odpravljanje administrativnega vmešavanja države 
naj bi hkrati privedlo do spodbud vseh delovnih ljudi za reševanje odprtih 
vprašanj v stanovanjskem gospodarstvu. Resolucija v tem smislu široko odpira 
vrata procesom podružbljanja politike tudi na tem področju. Zato daje reso- 
lucija predvsem podlago za skupino ukrepov ter podlago za oblikovanje novih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, in sicer na način, da časa za njihovo 
uresničevanje ne določamo, tako da lahko ta vprašanja urejamo svobodno ter 
razmeram in našim možnostim primerno. 

Predlagam, da gospodarski zbor sprejme politiko1, ki je zasnovana v pred- 
loženih dokumentih, in s tem tudi vse predložene dokumente. 

Predsednik Tone Bole: K predlogu resolucije je predložil pismeno 
poročilo naš odbor za družbenoekonomske odnose. Predloženo je tudi poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. Odbor in komisija sta dala vrsto amandmajev, 
o katerih bomo razpravljali in odločali med obravnavo besedila. Prosim poro- 
čevalca odbora, tovariša Štefana Nemca, če želi še ustno obrazložiti načelne 
pripombe odbora. 

Štefan Nemec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za družbenoekonomske odnose je razpravljal o predlogu resolucije o 
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva 13. januarja in ste njegovo 
poročilo dobili z gradivom. V zvezi s poročilom zakonodajno-pravne komisije 
in sklepi republiškega zbora se je odbor sestal danes in je menil, da so spre- 
membe, ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija, v glavnem upravno- 
redakcijskega značaja in jih sprejema. To poročilo ste prav tako dobili pred 
današnjo sejo. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog resolucije skupaj 
s predloženimi amandmaji. Poudaril bi le to, da je bilo na odboru posebej 
poudarjeno, da bi morala biti bodoča politika stanovanjskega gospodarstva 
usmerjena kot dejavnost posebnega družbenega pomena, kar pomeni, da je 
za razvoj zainteresirana najširša družbena skupnost. Mnenja smo bili, da 
zoževanje normativne vloge republike ne pomeni hkrati zmanjševanja spodbud 
najrazličnejših rešitev na ravni občin. Zato vidimo potrebo po usklajevanju 
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odločitev posameznih občin glede določanja najnižjega odstotka sredstev, ki 
naj jih organizacije izločijo za stanovanjsko graditev, glede odločanja splošne 
ravni stanarin, metodologije za določanje stopnje opremljenosti stanovanj ipd. 
Vse to naj bi se doseglo v okviru družbenih dogovorov, ki lahko zajemajo tudi 
posamezne regije ali vso republiko. 

V zvezi s financiranjem oziroma združevanjem sredstev se zavzemamo 
za večji vpliv vlagateljev, saj gre za okoli 14 milijard starih dinarjev. Menimo, 
da morajo biti ta sredstva avtonomna glede na druga sredstva poslovnih bank. 
Zato tudi predlagamo amandma, ki je naveden na tretji strani našega poro- 
čila, kakor tudi amadmaja k posameznim členom predloženih zakonov. Pred- 
lagali smo tudi, da predlagatelj ponovno prouči, ah so vsa sredstva za stano- 
vanjsko graditev, upoštevajoč tudi posredno delitev, oproščena vseh prispevkov 
in davkov v zvezi z novimi predpisi. Prosim predlagatelja zakona, da o tem 
obvesti zbor. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam načelno razpravo. Tovariša Štefana 
Nemca sem razumel, da želi odgovor na vprašanje odbora še na tej seji. Pro- 
sim tovariša Borisa Mikoša, če lahko odgovori. 

Boris Mikoš: Na odboru za družbenoekonomske odnose je tekla 
beseda o tem, ali so novi predpisi, ki se sprejemajo glede obdavčitev dohodka in 
osebnih dohodkov organizacij združenega dela, zasnovani tako, da ne bodo ob- 
davčeni prispevki, ki jih organizacije združenega dela izločajo za stanovanjsko 
graditev. 

Pred to točko dnevnega reda smo obravnavali predpise, ki so v fazi spre- 
jemanja in veljajo za 1972. leto. Med njimi ni predpisov, ki bi obremenili 
4-odstotni prispevek za stanovanjsko graditev. Odprto pa je vprašanje davčne 
ureditve za naprej. Opozorili smo organe, ki nove predpise pripravljajo, da je 
treba upoštevati, da naj se sredstva, ki se izločajo za stanovanjsko graditev, 
ne obdavčujejo. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Mikoš, če sem prav razumel, se sred- 
stva ne obdavčujejo tudi po sistemu, ki se šele rojeva. Ker sem bil navzoč na 
seji tega odbora, se mi zdi, da bi kazalo to poudariti celo v resoluciji. Tako 
sem razumel razpravo na odboru za družbenoekonomske odnose. 

Boris Mikoš: O tej stvari smo razmišljali, ko smo pripravljali in raz- 
pravljali o osnutku zakona o programiranju in financiranju stanovanjske gra- 
ditve. Takrat je tekla beseda o tem, ali naj se v zakonu razen določila, da se 
smejo sredstva, izločena za stanovanjsko graditev, uporabljati le za stanovanj- 
sko graditev, vnese tudi določilo, da ne smejo biti obdavčena. Sekretariat za 
zakonodajo izvršnega sveta je bil mnenja, da takega določila v zakon ni treba 
vnašati, ker je to vprašanje urejeno v drugih predpisih. Misel o obdavčitvi 
oziroma neobdavčitvi je bila tako izločena iz zakona. Obstaja le možnost, da 
v besedilo resolucije zapišemo misel, da naj bi se sredstva, namenjena za 
stanovanjsko graditev, načeloma ali pa v celoti ne obdavčevala. Menimi, da 
je to v duhu celotne politike, o kateri smo razpravljali, ne glede na to, da je 
resolucija v republiškem zboru že sprejeta. Republiški zbor do tega vprašanja 
verjetno ne bo imel rezerv. Predlagatelj prav gotovo tudi ne. 
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Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim, 
tovariš Miomir Delević. 

Miomir Delević: Resolucija in zakon so po mojem mnenju zaposta- 
vili eno skupino ljudi. Gre za borce NOV. Predvideva se oblikovanje solidar- 
nostnih skladov po občinah, iz katerih naj bi se beneficirala stanarina in 
zbirala sredstva za pomoč nekaterim kategorijam ljudi. Pred petimi in šestimi 
leti smo zbirali sredstva za rešitev stanovanjskih vprašanj borcev v Sloveniji. 
V tem času je bilo rešenih 85 ®/o vseh stanovanjskih vprašanj borcev. Nerešenih 
je ostalo še okoli 2000 primerov in sedaj, ko bi jih bilo treba dokončno rešiti, 
prepuščamo vse to občinam, ki naj jih rešujejo v okviru svojih možnosti. Me^ 
nim, da bi se moralo nadaljevati zbiranje sredstev v vsej Sloveniji ter da naj 
bo stanovanjsko vprašanje borcev NOV skrb republike in ne posameznih občin. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Boris 
Mikoš. 

Boris Mikoš: Prosim za razumevanje, vendar sprejeti pripombo, da 
smo pozabili na borce, ni lahka stvar. Menim, da tovariš poslanec predloga za- 
kona ni dobro prebral. Dovolite, da navedem 29. člen zakona o financiranju 
in programiranju stanovanjske graditve, ki pravi: »Iz izločenih sredstev za 
stanovanjsko graditev se plačuje v letu 1972 prispevek za graditev stanovanj 
za udeležence NOV v višini in na način, kot je določen z zakonom o prispevku 
za graditev stanovanj za udeležence NOV.« Jasno je povedano, da v letu 1972 
še naprej velja stari sistem zbiranja v celoti, zato velja tudi stari sistem zbiranja 
sredstev za borce s prelivanjem vred. Kar je republiški zbor v zvezi s tem sprejel, 
je le to, da je treba sprejeti nov odlok ter da se merila za prelivanje sredstev 
postavijo na novo. Glede na stopnjo reševanja stanovanjskih vprašanj borcev 
skozi zadnja tri leta se je položaj spremenil toliko, da je treba odlok prilagoditi 
današnjemu položaju, kar menim, da je logično. To pomeni, da v letu 1972 
skrb za borce ne preneha, temveč teče po enaki metodi kot doslej. 

Menili smo, da tudi s tem ne bodo rešeni vsi problemi borcev, zato smo v 
30. členu v drugem odstavku napisali: »Sredstva, ki so na dan, ko začne veljati 
ta zakon, na posebnih računih za graditev stanovanj za udeležence NOV, in 
anuitete od posojil, odobrenih iz teh sredstev, ostanejo še naprej na teh računih 
in se še naprej uporabljajo za gradnjo stanovanj za udeležence NOV.« To 
pomeni, da se bodo sredstva, ki se bodo stekala v občini, še naprej uporabljala 
za reševanje stanovanjskih problemov udeležencev NOV. Več tudi ni bilo s 
strani organizacij Zveze borcev nikoli zahtevano. 

Predsednik Tone Bole: Lahko končam razpravo po pojasnilu tovariša 
Borisa Mikoša? Tovariš Delević, ali pojasnilo odpravlja tvoj dvom o skrbi za 
borce? 

Miomir Delević (iz klopi): Da, naj se nadaljuje skupna akcija za 
rešitev tega vprašanja. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? Ce nihče, 
dovolite, da jo končam. Prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo o treh vrstah 
amandmajev, in sicer o amandmajih, ki jih je predložil odbor za družbenoeko- 
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nomske odnose, o amandmajih, ki jih je predložila zakonodajno-pravna komi- 
sija, ter o amandmajih, ki jih je predložil sam predlagatelj resolucije. 

Prehajam na glasovanje o amandmajih, ki jih je v svojem poročilu predlo- 
žil odbor za družbenoekonomske odnose. Ali se poročevalec odbora strinja z 
dopolnitvami, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija? (Se strinja.) 
Ali se predstavnik izvršnega sveta strinja z amandmaji odbora? (Da.) 

Ugotavljam, da je odbor dal k predlogu resolucije 10 amandmlajev in vpra- 
šam, ali se odbor strinja, da o vseh amandmajih odbora glasujemo hkrati, 
glede na to, da se z njimi strinja izvršni svet in da odbor sprejema pripombe 
zakonodajno-pravne komisije k nekaterim svojim amandmajem? Je kdo proti 
predlaganemu načinu glasovanja? (Nihče.) 

Glede na sprejeti sklep dajem na glasovanje amandmaje odbora z dopol- 
nitvami zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za predlog, naj glasuje. (39 po- 
slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti soglasno. 
Prehajam na glasovanje o redakcijskih amandmajih predlagatelja reso- 

lucije. Ti amandmaji so razvidni iz poročila odbora. Z njimi se strinja tudi 
zakonodajno-pravna komisija. Predlagam, da glasujemo o vseh redakcijskih 
amandmajih hkrati. Je kdo proti takemu načinu glasovanja? (Nihče.) 

Dajem amandmaje predlagatelja na glasovanje. Kdor je za amandmaje, 
naj glasuje. (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti soglasno. 
Prehajam na glasovanje o amandmajih, ki jih je v svojem poročilu dala 

zakonodajno-pravna komisija. Amandmaji so pravno-terminološkega in deloma 
redakcijskega značaja. 

Vprašam poročevalca odbora, ali se strinja z amandmaji, ki jih je dala 
zakonodajno-pravna komisija? (Se strinja.) 

Ali se tudi predstavnik izvršnega sveta strinja z amandmaji? (Da.) 
Predlagam, da tudi v tem primeru glasujemo o vseh amandmajih hkrati. 

Je kdo proti takemu načinu glasovanja? (Nihče.) Kdor je za predlagane 
amandmaje, naj glasuje. (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti so- 
glasno. 

Prehajam na glasovanje o predlogu resolucije v celoti. Kdor je za resolucijo, 
naj glasuje. (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospo- 
darstva soglasno sprejeta. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 29. seje našega 
zbora z dne 6. 10. 1971, ko smo obravnavali osnutek zakona, Zeli predstavnik 
izvršnega sveta tovariš Boris Mikoš še posebej obrazložiti predlog zakona? 
(Ne želi.) 

K predlogu zakona je predložil pismeno poročilo odbor za družbenoeko- 
nomske odnose. Pismeno poročilo je predložila tudi zakonodajno-pravna komi- 
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sija. Odbor in komisija sta dala vrsto amandmajev, o katerih bomo razprav- 
ljali in odločali med obravnavo besedila. 

Odbor je pred pričetkom današnje seje obravnaval amandmaje, ki jih je 
dala zakonodajno-pravna komisija, iri predložil dodatno poročilo, ki ste ga 
sprejeli ob začetku seje. Prosim poročevalca odbora, če želi ustno obrazložiti 
pripombe odbora. (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati in opozarjam zbor, da prehajam 

na glasovanje. Opozarjam zbor, da bomo hkrati odločali o amandmajih, ki sta 
jih k predlogu zakona dala odbor in zakonodajno-pravna komisija. Opozorili 
so me, da sta amandmaja redakcijskega značaja. Dajem na glasovanje amandma 
našega odbora k 1. in k 23. členu zakona. Kdor je za, naj glasuje. (42 po- 
slancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja soglasno sprejeta. 
Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 3. členu. 

Prosim poročevalca odbora, da pove, če se odbor strinja z amandmajem. (Da.) 
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove, če se strinja z amandmajem? 
(Da.) 

Kdor je za amandma k 3. členu, naj glasuje. (42 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma 
soglasno sprejet. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju odbora k 7. členu. Z amandmajem 
se strinja zakonodajno-pravna komisija. Ali se z amandmajem strinja pred- 
stavnik izvršnega sveta? (Se strinja.) Glasujemo! 

Kdor je za ^mandma odbora k 7. členu, naj glasuje? (42 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
amandma soglasno sprejet. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 
8. členu. Ali se odbor strinja z amandmajem? (Da.) Prosim za mnenje predstav- 
nika izvršnega sveta. (Se strinja.) 

Kdor je za amandma, naj glasuje. (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma zakonodajno- 
pravna komisije k 8. členu soglasno sprejet. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 
prvemu odstavku 13. člena. Ali se odbor strinja z amandmajem? (Da.) Prosim 
za mnenje predstavnika izvršnega sveta. (Se strinja.) Kdor je za amandma, naj 
glasuje. (41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En poslanec.) Ugotavljam, da je amandma k prvemu odstavku 13. člena sprejet 
z večino glasov. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju odbora k drugemu odstavku 13. čle- 
na. Zakonodajno-pravna komisija se strinja z amandmajem. Prosim za mnenje 
izvršnega sveta. (Se strinja.) 

Kdor je za amandma, naj glasuje. (41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma k drugemu od- 
stavku 13. člena sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 
14. členu. Se odbor strinja z amandmajem? (Da.) Se strinja predstavnik izvrš- 
nega sveta? (Se strinja.) 
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Kdor je za amandma, naj glasuje. (41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma zakonodajno- 
pravne komisije k 14. členu soglasno sprejet. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju odbora k 18. členu. Ugotavljam, da 
se odbor ne strinja s pripombami zakonodajno-pravne komisije glede amand- 
maja odbora. Prosim poročevalca odbora, da zavzame stališče do pripomb za- 
konodajno-pravne komisije. 

Štefan Nemec (iz klopi): Odbor se ne strinja s pripombami zakono- 
dajno-pravne komisije in umika prvotni amandma k temu členu. Odbor pred- 
laga nov amandma k temu členu, ki je naveden v dodatnem poročilu odbora. 

Predsednik Tone Bole: Prosim za stališče zakonodajno-pravne komi- 
sije. (Iz klopi: Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb.) Prosim za stališče 
predstavnika izvršnega sveta. (Nima pripomb.) 

Kdor je za amandma odbora, naj glasuje. (40 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Ugotavljam, da je amand- 
ma odbora k 18. členu sprejet z večino glasov. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju odbora k 20. členu. Amandma od- 
bora zakonodajno-pravna komisija v načelu sprejema, hkrati pa predlaga do- 
polnitev amandmaja. Se odbor strinja z dopolnitvijo zakonodajno-pravne ko- 
misije? (Iz klopi: Odbor se strinja.) Prosim za mnenje predstavnika izvršnega 
sveta. (Se strinja.) 

Kdor je za amndma k 20. členu, naj glasuje. (41 poslancev glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 20. členu soglasno sprejet. 
Iz dodatnega poročila odbora, ki ste ga prejeli danes, je razvidno, da 

odbor predlaga nov amandma k 22. členu, in sicer, da se doda nov drugi od- 
stavek. Ali se zakonodajno-pravna komisija strinja z amandmajem? (Da.) 
Prosim predstavnika izvršnega sveta za mnenje. (Se strinja.) 

Kdor je za amandma k 22. členu, naj glasuje. (40 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel amandma k 22. členu z večino glasov. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Dajem na glasovanje 

predlog zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj glasuje! (41 poslan- 
cev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel zakon o programiranju in financi- 
ranju graditve stanovanj. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 29. seje našega 
zbora z dne 26. oktobra lani, ko smo obravnavali osnutek zakona. Prosim 
predstavnika izvršnega sveta tovariša Borisa Mikoša, če želi še ustno obrazložiti 
predlog zakona. (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za družbenoekonomske 
odnose, nadalje poročilo zakonodajno-pravne komisije, pred pričetkom seje pa 
še pripombe skupščine občine Ravne na Koroškem. Odbor in komisija sta pred- 
ložila vrsto amandmajev, o katerih bomo razpravljali in odločali med obrav- 
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navo besedila zakona. Odbor je pred pričetkom današnje seje obravnaval 
amandmaje zakonodajno-pravne komisije in predložil dodatno poročilo. 

Ali poročevalec odbora za družbenoekonomske odnose želi še ustno ob- 
razložiti pripombe odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam načelno razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, končujem razpravo in prehajam na obravnavo besedila zakona 

v podrobnostih, s tem da bomo hkrati odločali o amandmajih, ki so bili dani 
k predlogu zakona. Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije k 1. členu. Ali se odbor strinja z amandmajem? (Da.) Ali se izvršni 
svet strinja z amandmajem? (Da.) 

Kdor je za amandma, naj glasuje. (41 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 1. členu soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmajih odbora k 2., 22. in 23. členu pred- 

loga zakona, glede na to, da so oznanjeni amandmaji med seboj vsebinsko 
povezani. Ugotavljam, da se zakonodajno-pravna komisija strinja z amandmaji. 
Prosim za mnenje predstavnika izvršnega odbora. (Se strinja.) Kdor je za 
amandmaje odbora naj glasuje! (37 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En 
poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel amandmaje k 2., 22. in 23. členu z večino 
glasov. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 4. 
členu. Ali se odbor strinja z amandmajem? (Da.) Prosim za mnenje predstavnika 
izvršnega sveta. (Se strinja.) Kdor je za amandma k 4. členu, naj glasuje! 
(38 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 5. 

in 6. členu. Prosim odbor za mnenje. Besedo ima tovariš Štefan Nemec. 

Štef an Nemec (iz klopi): Odbor se ne strinja z amadmajem zakono- 
dajno-pravne komisije in meni, da naj 5. in 6. člen ostaneta, kakor sta pred- 
ložena. 

Predsednik Tone Bole: Prosim za mnenje predstavnika izvršnega 
sveta. 

Boris Mikoš: Smo enakega mnenja kot odbor. Ne sprejemamo amand- 
maja zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Tone Bole: Ali predstavnik zakonodajno-pravne komisije 
še vztraja pri amandmaju? 

Stane Simšič (iz klopi): To je odločitev odbora. Glede na to, da gre 
za prenašanje določil iz ustavnih amandmajev, menim, da ne bi bilo smiselno 
odlaganje sprejema zakona. 

Predsednik Tone Bole: Dajem na glasovanje amandmaja zakonodajno- 
pravne komisije k 5. in 6. členu. Kdor je za amandmaje, naj glasuje! (Nihče.) 
Je kdo proti? (41 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 
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Ugotavljam, da sta amandmaja zakonodajno-pravne komisije zavrnjena z 
večino glasov. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 8. 
členu. Se odbor strinja z amandmajem? (Se strinja.) Prosim za mnenje pred- 
stavnika izvršnega sveta. (Se strinja.) 

Kdor je za amandma, naj glasuje! (43 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 8. členu soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o redakcijskih amandmajih odbora oziroma zako- 

nodajno-pravne komisije k 10., 16. in 18. členu. Ali se izvršni svet strinja z 
amandmaji? (Se strinja.) Kdor je za, naj glasuje! (41 poslancev glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 10., 16. in 18. členu sprejeti z večino 
glasov. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju odbora k 19. členu. Zakonodajno- 
pravna komisija se strinja z amandmajem. Prosim za mnenje predstavnika 
izvršnega sveta? (Se strinja.) Kdor je za amandma, naj glasuje! (36 poslancev 
glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora k 19. členu sprejet z večino glasov. 
Prehajam na glasovanje o amandmajih k 25. členu, ki sta razvidna iz 

današnjega poročila odbora za družbenoekonomske odnose. Želi poročevalec 
odbora še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) Se izvršni svet strinja z amand- 
maji? (Da.) Se zakonodajno-pravna komisija strinja z amandmaji? (Da.) 

Kdor je za, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 25. členu soglasno sprejeta. 
Prehajam na glasovanje o amandmanu k 26. členu. Amandma je razviden 

iz dodatnega poročila odbora, ki ste ga prejeli pred sejo. Zeli poročevalec odbora, 
tovariš Nemec, še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) Ptosim predstavnika 
izvršnega sveta za mnenje. (Se strinja.) Zakonodajno-pravna komisija? (Se 
strinja.) Kdor je za amandma, naj glasuje! (36 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma k 26. členu sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje redakcijski amandma k 25. oziroma k 26. členu, s 

katerim se zamenja vrstni red členov. Z amandmajem se strinja tako zakono- 
dajno-pravna komisija kot izvršni svet. Kdor je za amandma, naj glasuje! 
(42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 27. 

členu. Iz dodatnega poročila odbora, ki ste ga prejeli danes, je razvidno, da 
odbor predlaga svoj amandma k temu členu. Ali zakonodajno-pravna komisija 
vztraja pri svojem amandmaju! (Da.) Prosim za mnenje izvršnega sveta. (Se 
strinja.) 

Predsednik Tone Bole: Dajem amandma odbora, ki poostruje višino 
denarne kazni, na glasovanje. 

Kdor je za amandma, naj glasuje! (36 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(6 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora sprejet z večino glasov. 
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Obveščam zbor, da smo s tem glasovanjem po posameznih členih končali 
in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj glasuje! 
(36 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (2 
poslanca.) 

Ugotavljam, da je zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 
sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju in oddajanju stavbnega 
zemljišča in osnutka zakona za spremembo in dopolnitev zakona o ureditvi 
določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov. 

Predlagam, da osnutka zakona obravnavamo hkrati, ker sta tesno povezana. 
Osnutka zakona je predložilo zasedanje delegatov občin. Želi predstavnik de- 
legatov občin še ustno obrazložiti predlog? (Da.) V imenu zasedanja delegatov 
občin bo obrazložitev dal tovariš Lado Škraban. 

Lado Skraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Občini Ljubljana-Moste-Polje in Ljubljana-Vič-Rudnik sta predložili skupščini 
SR Slovenije predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o oddajanju in urejanju stavbnega zemljišča ter predloge za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja 
ureditve investicijskih objektov. 

Omenjena predloga za izdajo zakona so obravnavali delegati občin na 16. 
zasedanju dne 19. novembra 1971. Pobudo občin so navzoči delegati občin 
podprli, pri čemer so izhajali iz sedanjega neenakopravnega položaja občana 
graditelja, ki nima stavbnega zemljišča, in občana, ki gradi na stavbnem 
zemljišču oziroma zemljišču, do katerega lahko uveljavlja prednostno pravico. 

Delegati občin so že pri razpravi osnutka resolucije o nadaljnjem razvoju 
v stanovanjskem gospodarstvu opozorili na to, da nekatera vprašanja s pod- 
ročja stavbne zemljiške politike zakonsko niso zadovoljivo urejena in da je 
z zakonom o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča naložena občini dolžnost, 
da v skladu s predvideno etapo ureditve stavbnega zemljišča financira ureditev 
komunalnih objektov in naprav primarnega in sekundarnega pomena. 

Zakon, ki je to dolžnost občini naložil, sredstev za to ni zagotovil in upam, 
da zboru ni treba posebej utemeljevati, da občine teh sredstev nimajo oziroma 
jih nimajo v takšni višini, da bi krile del stroškov urejanja, četudi porabijo 
vsa sredstva proračuna. 

Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča določa v svojem 6. 
členu, da občina financira, skladno s predvideno etapo, graditev komunalnih 
objektov primarnega in sekundarnega pomena, ki so namenjena za indivi- 
dualno porabo. 

Urejeno zemljišče v družbeni lastnini, na katerem ima pravico uporabe 
občina, se oddaja v uporabo družbenim in civilnim pravnim osebam ter občanom 
po 9. členu navedenega zakona za graditev objektov, predvidenih v urbani- 
stičnem načrtu oziroma se oddaja praviloma po natečaju po 10. členu nave- 
denega zakona. Izklicna cena obsega odškodnino za pravico uporabe urejenega 
stavbnega zemljišča in dejanske stroške za ureditev vsega zemljišča (12. člen 
navedenega zakona). Ce se oddaja v uporabo deloma urejeno zemljišče, se 
primerno uporabljajo določbe 9. do 13. člena navedenega zakona. Predlagane 
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rešitve v osnutkih obeh zakonov so posledica nepopolnosti sedanjega zakona 
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, po katerem so občani, ki nimajo 
stavbnega zemljišča oziroma ne morejo uveljaviti prednostne pravice na raz- 
laščenem zemljišču, v neenakopravnem položaju, ne pa posledica stanja, da 
večina občinskih skupščin, ni sprejela načrtov o etapni gradnji. 

V večini urbaniziranih krajev se gradi v okviru soseske, za katero so 
sprejeti vsi potrebni projekti in akti ter izdelani izračuni o stroških za ko- 
munalno ureditev. Tako so znani tudi stroški za ureditev stavbnega zemljišča. 
Odprto ostane vprašanje, ali interesenti za gradnjo, ki že imajo pravico uporabe 
stavbnega zemljišča, lahko uveljavljajo prednostno pravico do uporabe stavb- 
nega zemljišča, če prispevajo k stroškom za ureditev. Težko pa si je zamisliti, 
da se v neki soseski lahko izognemo urejanju takih parcel. Glede na to, da se 
urejajo celotne soseske, smo v položaju, da nekdo poravna stroške, ki so- 
razmerno odpadejo na uporabnike stavbnega zemljišča, drugi pa ne. Občine 
sodijo, da ni sprejemljivo', da nekateri interesenti za stanovanja plačajo stroške 
urejanja z nakupom stanovanja tudi za tiste, ki grade hiše na že omenjenih 
stavbnih zemljiščih. Občine so večkrat opozarjale pristojne organe, da to 
vprašanje ni urejeno. 

Ne moremo se strinjati z mnenjem, da predložene spremembe niso vse- 
binsko utemeljene, češ da očitno dajejo prednost občinam in organizacijam za 
urejanje zemljišč, ne pa investitorjem. Res je, da nekdo ima prednost, vendar 
to ni občina. Po sedanjih veljavnih predpisih ima prednost tisti graditelj, ki 
gradi na parceli, na kateri si je pridobil pravico uporabe mimo določb 13. do 
19. člena zakona o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč, ker ne prispeva 
k stroškom urejanja. To pa naj bi potem plačala občina ali kupec stanovanja 
v bloku oziroma graditelj stanovanja. 

Kaže, da nas ne moti, če nekdo bogati na tuj račun, pri tem pa vneto 
trdimo, da je zasebna gradnja cenejša kot blokovna, ker vključuje »zasebno 
iniciativo«, v nasprotju z izkušnjami drugod, ko je gradnja zasebne hiše dražja 
kot blokovna. V pogojih, ki sem jih omenil, je cenenost, na tuj račun povsem 
razumljiva. Torej tudi v takih primerih obstajajo elementi diferenciacije; pri 
tem namenoma ne uporabljam pojma »socialne« diferenciacije. Toda po tretji 
seji konference ZKS postavljajo občine ureditev obravnavanega vprašanja toliko 
bolj utemeljeno, ker predstavlja tudi to delček izpolnjevanja sklepov omenjene 
konference. 

Ne da bi se spuščali v presojo mnenja o skladnosti predlaganih re- 
šitev z obstoječim pravnim sistemom, sodimo, da obravnavanega primera 
ne moremo rešiti v okviru obstoječih predpisov. Investitor po zakonu ni le 
dolžan poravnati stroškov priprave oziroma jih nosi sam, temveč mora poravnati 
tudi stroške urejanja, tako da jih na natečaju poravna najmanj z izklicno ceno. 
Kaj je izklicna cena oziroma kateri so elementi te cene, sem že omenil. Samo 
priprava zemljišča je le del stroškov za urejanje. Navajam določbe 4. člena 
zakona: »Urejanje stavbnega zemljišča obsega pripravo stavbnega zemljišča in 
opremljanje stavbnega zemljišča. Priprava stavbnega zemljišča po tem zakonu 
obsega sanacijska dela, odstranitev in nadomestitev obstoječih objektov, naprav 
in opreme ter nasadov in izdelavo zazidalnega načrta. Za opremljanje stavbnega 
zemljišča se šteje graditev primarnih in sekundarnih komunalnih objektov in 
naprav, ki so namenjena za komunalno in individualno potrošnjo.« Tako pravi 
zakon, zato občine, pričakujejo, da bo vprašanje rešeno v zakonu in se ne 
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morejo strinjati s tem, da plačilo prispevka za ureditev uveljavljajo po redni 
sodni poti. 

Ko občine sprejemajo zazidalne načrte, sprejmejo tudi predračun stroškov 
za ureditev stavbnega zemljišča. Ustrezni stroški za posameznega investitorja 
so torej znani, zato bi želeli zavrniti trditve, da je pogodba o plačilu dela 
stroškov za ureditev stavbnega zemljišča lahko predmet izsiljevanja s strani 
občine vse dotlej, dokler investitor ne bi privolil v njene pogoje glede plačila 
prispevka pa tudi zato', ker ne želimo, da bi občine kot eni izmed celic naše 
družbenopolitične ureditve že vnaprej nalepili etiketo izsiljevalca. Občine le 
žele, da bi vsi graditelji prispevali skladno s koristmi, ki jih pridobijo.. Pri 
tem ne izključujemo tega, da nekateri graditelji, ki lahko izkoriščajo sedanje 
stanje, močno zagovarjajo mnenje, da sprejem predlaganih dopolnitev ne bi bil 
potreben. 

Končno bi zbor opozoril tudi na to, da je odbor za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo sprejel predlog republiškega sekretariata 
za urbanizem za ureditev obravnavanih vprašanj. Predlog utrjuje nekatere 
obveznosti občine, zlasti roke za ureditev, dejanske stroške ter način in rok 
plačila. S predlogom se strinjamo, ker vidimo v njem potrditev stališč, ki so 
jih zastopale občine, ko so predlagale, da se sprejmejo omenjene zakonske 
spremembe. Besedilo osnutkov je povzeto tudi v poročilu odbora za družbeno- 
ekonomske odnose tega zbora. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi vas opozoriti 
na to, da je vprašanje zelo pereče in da ga ne moremo odlagati, ker ga že 
predolgo rešujemo. Ne bi radi sprejeli odgovornosti pred občani, ki bodo zaradi 
tako neurejenih razmer enkrat vendar morali seči v žep in zagotoviti sredstva 
za ureditev naših naselij. Odložitev rešitve tega vprašanja bi pomenila odložitev 
za letošnjo gradbeno sezono, delno pa tudi za naprej. 

Glede na to, da predlagane rešitve predstavljajo dopolnitev zakonske re- 
gulative na tem področju in da bodo, upoštevajoč razpravo na seji republiškega 
zbora, tudi poznejše sistemske izpopolnitve zakonodaje na tem področju do- 
ločale urejanje stavbnega zemljišča v smislu zakonske iniciative, predlagam, da 
obravnava zbor oba osnutka po skrajšanem postopku in ju sprejme. 

Predsednik Tone Bole: K osnutku zakona sta pismeni poročili pred- 
ložila tudi zakonodajno-pravna komisija in naš odbor za družbenoekonomske 
odnose. Odbor za družbenoekonomske odnose daje osnutkoma zakona amand- 
maje in hkrati predlaga, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku kot 
zakonski predlog. Prosim poročevalca odbora, tovariša Jožkota Rozmana, če 
želi še ustno obrazložiti stališče odbora. 

Jožko Rozman: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne bi menil, 
da se moram oglasiti, ker je predsednik delegatov občin dovolj prepričljivo 
povedal, čemu predstavniki občin hitijo s sprejetjem tega zakona. Ker pa je 
naš odbor za ekonomske in družbene odnose sprejel dva amandmaja in ker je 
dal predlog gospodarskemu zboru, da predloženi, zakon sprejme, zakonodajno- 
pravna komisija pa je proti, mi dovolite nekaj besed o tem, zakaj je tudi 
v poročilu odbora za družbenoekonomske odnose slutiti previdnost, ki nekoliko 
spreminja vso stvar. 

Kot vam je znano, je gospodarski zbor o tem zakonu že razpravljal in je 
na predlog odbora za družbenoekonomske Odnose zavrnil predlog za izdajo tega 
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zakona. Takrat je naš odbor sicer priznal, da problemi obstajajo, da so stvari 
nerešene, vendar je bil proti parcialnemu reševanju, še posebej zato, ker so 
obstajala -nasprotja med predlagateljem in republiškim sekretariatom za urba- 
nizem. Odbor je menil, da je rešitev možno najti in sprejeti v okviru zakonov 
s področja stanovanjske graditve, ki so prav sedaj v pripravi in jih bo potrebno 
sprejeti v prvi polovici leta. 

V zvezi s predlogom zasedanja delegatov občin iz novembra 1971. leta je 
naš odbor ponovno razpravljal v tem marcu in zavzel stališče, da naj gospo- 
darski zbor o zakonu razpravlja in da naj ga sprejme po skrajšanem postopku. 
Hkrati je odbor predložil dva amandmaja, zakonodajno^pravna komisija pa je 
ostala na svojem prvotnem stališču, to je, da tega področja ne kaže urejati 
s parcialnimi rešitvami, pač pa v okviru zakonodaje, ki bo sprejeta v prvi 
polovici letošnjega leta. Pri tem je potrebno imeti pred očmi tudi zakon, ki 
smo ga zadnjič sprejeli glede prepovedi prometa z zemljišči za dobo 6 mesecev. 

Kljub temu, da je zakonodajno-pravna komisija vztrajala na svojem sta- 
lišču, je naš odbor za družbenoekonomske odnose sprejel sklep, da predlaga 
gospodarskemu zboru sprejem tega zakona po skrajšanem postopku. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste obrazložitev poročila odbora. Pro- 
sim za mnenje predstavnika izvršnega sveta. 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! O tej proble- 
matiki smo že razpravljali v zvezi z zakonom o prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča. Glede na to, da smo se lotili nove zakonske ureditve celotne zem- 
ljiške politike, smo ves čas zagovarjali stališče, ki ga zagovarja tudi zakono- 
dajno-pravna komisija, to je, da v tem trenutku tega vprašanja ne kaže urejati 
za krajše obdobje in na nov način. Amandma, ki ga sedaj predlaga odbor za 
družbenoekonomske odnose, nedvomno predstavlja bistveno izboljšano varianto 
tega dela zemljiške politike v primerjavi s prvotnim predlogom, ki ga je dalo 
zasedanje delegatov občin. 

Menim, da gre v celotni zadevi za naslednji premislek. Nedvomno je to 
vprašanje, ki ga je treba urediti, ostaja pa odprto vprašanje, ali ga je treba 
na predlagani način urejati prav v tem trenutku. Glede na to, da urejamo 
celotno področje zemljiške politike na novo, smo menili, da v tem trenutku 
sprejemanje takega zakona ni potrebno, čeprav nikakor nismo želeli nasproto- 
vati dejstvom, zaradi katerih so se občine odločile za takšno zakonsko iniciativo. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Mikoš, mnenje izvršnega sveta torej 
je, da se strinja z zakonodajno-pravno komisijo? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Stane Simšič kot predstav- 
nik zakonodajno-pravne komisije. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V imenu zakonodajno-pravne komisije sem dolžan opozoriti zbor na stališča, 
ki jih je komisija zavzela do tega vprašanja na svojih dveh sejah in sicer 
prvič že oktobra lani in drugič decembra. Zakonodajno-pravna komisija meni, 
da je vprašanje aktualno, da ga je treba urediti, vendarle vztraja, da je kom- 
pleks vprašanj pametneje urediti hkrati in ne parcialno. Razen tega naša komi- 
sija meni, da ne delamo nobene škode, če to problematiko nekoliko obširneje 
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in temeljiteje proučimo, saj smo na zadnji seji našega zbora že tako sprejeli 
zakon o prepovedi prometa z zemljišči, tako da se v tem pogledu ne morejo 
dogajati špekulacije. Zato predlagam zboru, da sprejme stališča zakonodajno- 
pravne komisije, s katerimi se strinja tudi predstavnik izvršnega sveta. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? Tovariš 
Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da se ne glede na stališča odbora za družbenoekonomske odnose vsi 
strinjamo, da je problematiko s tega področja treba urejati in urediti. Da je 
tako, izhaja že iz tega, da je urejanje zakonodaje na tem področju že v pro- 
gramu in da mora biti zadeva predložena skupščini že v letošnjem prvem 
polletju. Zaradi tega menim, da ni prav, če jo v sedanjih razmerah urejamo le 
za dobo 4 mesecev in sicer z vložki, ki so v bistvu zelo enostranski in poskušajo 
področje urejanja lastniško-pravnih zadev prenašati v upravni postopek, kot 
je ugotovila zakonodajno-pravna komisija, namesto da bi se stvar izvajala na 
podlagi pogodb in na podlagi obveznosti in pravic obeh partnerjev. 

Moram reči, da lahko takšno reševanje problematike v posameznih pri- 
merih resno ogrozi izvajanja določenih investicij, ker je to vezano na izdajo 
gradbenega dovoljenja. Poudarjam, da ni nobenih normativov, kaj in do kakš- 
nega obsega lahko občina zahteva po upravnem postopku, ne glede na to, da 
lahko pride v takšnem primeru za posamezne investitorje celo do milijardnih 
škod. Prav zaradi tega menim, da ni primerno, in da niti ni potrebno, da bi 
se to vprašanje reševalo parcialno. Menim, da je bila obrazložitev delegatov 
občin omejena le na individualne graditelje, čeprav se predlog zakona nanaša 
na vse investitorje. Obrazložitev predlagatelja je mnogo preozka in prešibka, da 
bi se lahko takšen zakon sprejel po skrajšanem postopku. 

Zaradi tega menim, da je treba celo zadevo odložiti, problem sicer regi- 
strirati, predlog zakona pa odložiti do konca letošnjega prvega polletja, ko bo 
predložena nova zakonodaja s tega področja, ki bo urejala celoto in ki bo 
zajamčila enake pravice obema partnerjema, ko se bosta pogajala o urejanju 
določenih materialnih vprašanj. Ponovno poudarjam, da nima nihče nič proti 
temu, da se omenjena problematika uredi. Predloženi način pa ni pravilen in se 
zaradi tega z njim ne morem strinjati. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Bil sem na zasedanju delegatov občin in moram reči, da občinske skupščine že 
dalj časa želijo rešiti to vprašanje, vendar ustrezne rešitve ni bilo. 

Menim, da je včasih treba sprejeti tudi parcialne rešitve, čeprav razumem 
prejšnjega govornika, ki je rekel, da se zadeva delno nanaša tudi na družbeni 
sektor. Ali je zadeva s predlogom zadana pravilno rešena, naj presodijo stro- 
kovne institucije, opozarjam pa na to, da je vprašanje izredno pereče, kar je 
poudaril tudi predstavnik zasedanja delegatov občin. 

Predsednik Tone Bole: Se kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Lado 
Skraban. 
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Lado Skraban : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Rad bi opo- 
zoril, da je skupščina pred časom sprejela zakon o urejanju in oddajanju stavb- 
nega zemljišča, ki natanko določa, v kakšnih pogojih in na kakšen način se od- 
daja zemljišče v krajih, kjer je to v pristojnosti občinskih skupščin. Zakon 
določa, da se za zemljišče, na katerem se namerava graditi, izdela izračun 
stroškov za komunalno ureditev, ki ga mora potrditi občinska skupščina. To 
pomeni, da so stroški za ureditev omejeni in da v ta namen ni možno predvi- 
devati milijardnih ali milijonskih zneskov. 

Tako predvideno in določeno zemljišče se oddaja na natečaju, na katerem 
je določena izklicna cena, vsebuje pa vse tiste elemente, o katerih sem govoril 
in ki. jih mora interesent plačati, izogne pa se le tisti, poudarjam, tisti, ki 
uveljavlja prednostno pravico oziroma je lastnik zemljišča, lahko pa ima rezer- 
vat tudi kakšna delovna organizacija. To pomeni, da gre le za navedene 
primere in ne za novo urejanje zadeve. V uvodni obrazložitvi sem povedal, da je 
to samo dopolnitev sedanjega sistema oddajanja in urejanja stavbnih zemljišč 
ne pa novo urejanje. Prav tako sem poudaril, da po predlogu, ki ga je pripravil 
republiški sekretariat za urbanizem, izdaja gradbenega dovoljenja ni vezana 
toliko na sklenitev pogodbe, kolikor na soglasje komunalnih družbenih organi- 
zacij, da bodo določen objekt priključile na komunalne naprave. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo besedo? Tovariš Jože Eržen, 
prosim! 

Jože Eržen: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Takoj uvodoma 
moram reči, da nismo za hitri postopek v nobenem primeru. Lahko bi se 
pogovarjali o tem, ali se sprejme zakonska iniciativa oziroma morebiti skrajšani 
postopek, če je to nujno, hitri postopek pa ne pride v poštev. Osebno moram 
reči, da za hitri postopek pri tako pomembni stvari ne morem glasovati, ker 
menim, da je treba poprej opraviti konzultacije, ki so po mojem mnenju 
bistvene. 

Danes ne more več nihče, tudi gospodarska organizacija ne, nabavljati 
zemljišča. To pomeni, da mora tovarna, ki hoče graditi objekt, iti prek občine, 
kjer se o teh stvareh lahko dogovorijo. Pred kratkim sem imel tak primer, 
postopek pa je opravila občina, saj kdo drugi tega tudi ne sme. Zavzemam 
se za to, da sprejmemo sklep, da se v roku, v katerem velja zakon o prepovedi 
prometa z zemljišči, zadevo kompleksno prouči in predlaga ustrezna rešitev. 

Ce bomo zadevo uredili v šestih mesecih, ne bomo ničesar zamudili, če 
pa bi reševanje še naprej zavlačevali, pa se strinjam, da bi bila nestrpnost 
občine upravičena. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo besedo? Ugotavljam, da nihče, zato 
končujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej moramo glasovati o po- 
stopku. Odbor predlaga, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Kdor je za tak postopek, naj glasuje! (6 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? 
(31 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je zbor obravnavo po skrajšanem postopku zavrnil. 
Prosim tovariša sekretarja zbora, da pove, ali postopek teče naprej. 



206 Gospodarski zbor 

Sekretar Boris Saj in a: Teče naprej, kot da obravnavamo osnutek 
zakona, s tem da amandmaji odbora postanejo le pripombe, ki naj jih upošteva 
predlagatelj v naslednji fazi, to je pri pripravi predloga zakona. Kolikor pa 
zbor meni, da je to potrebno drugače rešiti oziroma osnutek zakona zavrniti, 
moramo o tem ponovno razpravljati. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Z razlago se ne bi strinjal. V tem primeru menim, 
da je lahko osnutek kvečjemu zakonska iniciativa. Zakonski osnutek ne more 
biti, če je tak postopek zavrnjen. 

Predsednik Tone Bole: Za pravo tolmačenje prosim predstavnika 
zakonodajno-pravne komisije tovariša Simšiča. 

Stane Simšič: Tovariš: predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da se zbor mora odločiti, ali sprejme predloženi osnutek kot predlog 
zakona ali pa se odloči, da ga sprejme kot zakonsko iniciativo oziroma predlog 
za izdajo zakona. 

Predsednik Tone Bole : Stvar mi ni povsem jasna. Ali je tolmačenje 
pravilno, da pozneje ne bi bilo nesporazumov? 

Sekretar Boris Saj ina : Zasedanje delegatov občin nam je predla- 
galo predlog za izdajo zakona, s predlogom, da se obravnava po skrajšanem 
postopku kot osnutek zakona. Odbor je dal že svoj predlog, da se osnutek 
obravnava kot predlog zakona. Tako govorimo o dveh skrajšanjih. Skrajšanje, 
ki ga predlaga odbor, smo zavrnili, ničesar pa nismo rekli, če se strinjamo s 
predlogom zasedanja delegatov občin, da obravnavomo to kot osnutek zakona. 
Poslanci se morajo odločiti o tem, ali bodo sploh obravnavali zakonsko inicia- 
tivo1, ki jo je dalo zasedanje delegatov občin in ki je združilo prvo in drugo 
fazo postopka za sprejem zakona. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da moramo glasovati o osnutku 
zakona. Prosim še zakonodajno^pravno komisijo, da pove, če je moje tolmačenje 
pravilno. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glasovati moramo o osnutku zakona. Ce osnutka ne sprejmemo, potem velja, 
kot je rekel tovariš sekretar zbora. V imenu zakonodajno-pravne komisije 
menim, da bi bilo prav, če izvršnemu svetu naložimo, da v okviru predpisov, 
ki jih mora pripraviti do konca prvega polletja, reši tudi to vprašanje. To 
pomeni, naj zbor predloženega akta ne sprejme kot osnutek zakona, temveč naj 
ga zavrne in hkrati da nalogo izvršnemu svetu v omenjenem smislu. 

Predsednik Tone Bole: Dajem predlog zakonodajno-pravne komisije 
na glasovanje. 

Kdor je za, naj glasuje! (36 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 
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Ugotavljam, da je predlog zakonodajno-pravne komisije sprejet z večino 
glasov. 

Prehajam na zadnjo točko dnevnega reda, to je na predlog 
odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v nekatere svete raz- 
iskovalnih zavodov in določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo 
svojega predstavnika v svete. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja. Naš zbor 
daje le mnenje k tem imenovanjem. 

Kdor je za predlog komisije, naj glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom odloka. 
Imamo še predlog soglasja k imenovanju direktorja vodogradbenega labo- 

ratorija v Ljubljani. Predlog soglasja je predložila komisija za volitve in imeno- 
vanja. Kdor je za potrditev tega imenovanja, naj glasuje! (42 poslancev glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom odloka. 
Končujem razpravo in se zahvaljujem za sodelovanje na 35. seji zbora. 

(Seja je bila končana ob 13.45.) 



GOSPppABSKf ZBOR 

36. seja 

(10. februarja 1972) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslancil Pričenjam 
36. sejo gospodarskega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije in 
obveščam, da je 7 poslancev opravičilo svojo odsotnost. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 35. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz 

delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za 
posamezne namene splošne in skupne porabe; 

4. predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 
1971 izločeni na posebne račune; 

5. predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks; 
6. predlog zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah; 
7. predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972; 
8. predlog zakona o davku na kreditne sklade bank v letu 1972; 
9. predlog zakona o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije za 

gospodarske investicije; 
10. predlog zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga 

in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971; 
11. predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih 

kreditov na področju turizma v SR Sloveniji; 
12. predlog zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije 

pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov; 
13. predlog odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija prevzame v letu 1972 

za obdobje 1972—1982 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske 
kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov; 
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14. predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slo- 
venije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodar- 
skih dejavnosti za leto 1972; 

15. predlog zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča; 
16. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika ter člana odbora za 

družbenoekonomske odnose našega zbora; 
17. predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo 

republiškega izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta 
in za imenovanje republiških sekretarjev in 

18. predlog o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev. 
Ali se gospodarski zbor strinja s predloženim dnevnim redom? (Ni pri- 

pomb.) 
Ugotavljam, da se zbor strinja s predloženim dnevnim redom, 
Na današnjo sejo sem razen predstavnikov izvršnega sveta in gospodarske 

zbornice povabil še predstavnike republiškega sekretariata za finance, repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo, predstavnike zavoda SR Slovenije za 
planiranje, predstavnike Zveze sindikatov Slovenije in predstavnika komisije 
za volitve in imenovanja. 

Predstavnike pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 35. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo pripombe k zapisniku? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam, da pripomb ni in da je zapisnik 35. seje odobren. 

Pred prehodom na obravnavo nadaljnjih točk dnevnega reda predlagam, 
da prekinemo sejo in da na skupni seji z ostalimi zbori skupščine poslušamo 
uvodno obrazložitev izvršnega sveta k predlogom aktov in ukrepov družbeno- 
ekonomske politike za leto 1972. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupno z republiškim, 
soeialno-zdravstvenim in prosvetno-kultumim zborom od 9.20.) 

Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! V dogovoru 
s predsedniki ostalih zborov prosim podpredsednika izvršnega sveta tovariša 
Toneta Tribušona, da da uvodno obrazložitev k predlogu aktov in ukrepov 
družbenoekonomske politike za 1972. leto. 

Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet vam je 
sredi oktobra predložil izčrpen pregled gospodarskega položaja ob koncu leta 
1971 z vsemi bistvenimi problemi, ki spremljajo in pogojujejo gospodarska 
gibanja tudi v 1972. letu, in hkrati terjajo popolnoma določeno politiko in 
ukrepe za njihovo reševanje. Tako politiko in smer ukrepanja smo tedaj opre- 
delili v našem poročilu, kjer smo nakazali poglavitne smeri, cilje in načine 
uresničevanja postopka stabilizacije, zmanjševanja primanjkljajev v plačilni 
bilanci in zboljšanja likvidnosti gospodarstva. Opredelili smo se za celovit pro- 
gram, ki zajema tako ekonomsko politiko in sistemske spremembe kot reše- 
vanje strukturnih neskladnosti z razvojno politiko. Republiški in gospodarski 
zbor sta tako usmeritev potrdila in 19. oktobra sprejela svoja stališča. Potem 
so prišli tudi sklepi 3. konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem 
razlikovanju. 

14 
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O uresničevanju teh stališč in sklepov smo vas seznanili v našem poročilu 
23. decembra, ko sta republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti skup- 
ščine SR Slovenije obravnavala predlog družbenoekonomskih in bilančnih iz- 
hodišč za financiranje splošne .in kolektivne porabe v letu 1972. Ta družbena 
in ekonomska bilančna izhodišča so pomenila sestavni del že dogovorjene 
politike in njene delne konkretizacije na področju osebne, splošne in kolektivne 
porabe v razmerah, ki so nam bile znane in smo jih ob izdelavi predloga lahko 
predvideli. Zbora sta v njih vsebovano usmeritev potrdila in dala s svojimi 
sklepi in stališči predlog za izdelavo predpisov za uresničevanje take usmeritve. 

Danes predlagamo konkretne dogovore in predpise za uresničevanje že 
sprejete politike. K predpisom ste prejeli obrazložitev predlogov ukrepov druž- 
benoekonomske politike na področju splošne in kolektivne porabe v letu 1972. 
Danes se že tretjič pojavljamo pred vami z isto snovjo, čeprav v bolj določni 
obliki, zato menimo, da ni potrebno obširno razlagati osnov politike, ki ste jo 
že pred meseci potrdili. Hkrati je bila ta politika v vsej konkretizaciji v zad- 
njem času obrazložena na izvršnem odboru Socialistične zveze, na posvetu s 
predsedniki občinskih skupščin, na zboru delegatov občin in tudi objavljena v 
dnevnem časopisju. Zato se bomo danes omejili le na ponovitev nekaterih po- 
udarkov v naši politiki in na nekatera vprašanja, ki so morda sporna, ali pa so 
bila v zadnjih razpravah v skupščinskih odborih posebej poudarjena. 

Predvsem želimo pravilno ovrednotiti vsa področja združenega dela ter 
postaviti potrebna razmerja med posameznimi področji družbene reprodukcije. 
Predvidevanja, okviri, razmerja in instrumenti, ki jih vsebuje predloženo gra- 
divo, naj bi dejansko zagotavljali uresničevanje smeri dogovorjene politike. 

Kar predlagamo, pomeni naš prispevek k usmeritvi gospodarskih gibanj in 
še zlasti porabe na vseh področjih. To pomeni približevanje k postopni stabili- 
zaciji v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Kot je videti iz obrazložitve, 
je letos predvidena za 7 do 8 '%> manjša nominalna rast družbenega proizvoda 
v primerjavi z lanskim letom, kar pomeni, da bi imeli letos nominalno rast 
družbenega proizvoda za okrog 20 '%>. Vsota osebnih dohodkov naj bi se gibala 
na ravni 18'°/», splošna in kolektivna poraba pa na ravni okrog 16l0/o nad po- 
prečjem lanskega leta. V tem je torej ena od bistvenih značilnosti predloga, da 
namreč počasneje povečujemo osebne dohodke ter splošno in kolektivno porabo, 
kot raste družbeni proizvod in akumulacija. To je eden izmed glavnih vzvodov 
za stabilizacijo. Predvidevamo namreč, da bi se bruto akumulacija dvignila 
za 28'%, medtem ko bi se družbeni proizvod v primerjavi z lanskim letom 
povečal za 20 °/o. 

Naslednja bistvena usmeritev je zmanjšanje obremenitve gospodarstva. V 
ta namen znižujemo stopnjo prispevka iz osebnega dohodka na ravni republike 
za 0,62 točke, če pa upoštevamo vračanje sredstev v gospodarstvo iz sredstev 
splošne uporabe prek prelivanja in izravnavanja v gospodarstvu, pa znaša 
znižanje stopnje 0,81 točke. Ob upoštevanju čistih obremenitev gospodarstva, 
pri rasti bruto dohodka gospodarstva z okrog 21 °/o v primerjavi z letom 1971, 
je letošnja obremenitev večja le za 9 °/o. To pomeni, da rastejo stroški gospo- 
darstva v obliki prispevka iz osebnega dohodka bistveno počasneje od prispev- 
kov in davkov občanov za financiranje skupnih družbenih potreb. 

Tako razbremenjevanje gospodarstva sicer v danih razmerah po obsegu ne 
pomeni, mnogo, vendar je sama usmeritev politike v razbremenjevanju gospo- 
darstva izredno pomembna. Vsi znani, tudi najnovejši podatki kažejo, da v letu 
1972 prenašamo iz prejšnjih let še vedno močno neusklajena gibanja, ki naj bi 
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bila z začasnimi, predvsem administrativnimi ukrepi, samo pridušena, pri čemer 
poglavitni vzroki inflacije, nelikvidnosti, primanjkljajev in psihoze porabe še 
niso obvladani. 

Devalvacija ob koncu leta 1971 odpira še nove probleme. Z devalvacijo je 
opravljena občutna prerazdelitev stroškov, dohodkov in akumulacije. Ta pre- 
razdelitev je opravljena s 3/s znotraj samega gospodarstva, predvsem na škodo 
industrije in v korist nekaterih storitev. Del akumulacije se odliva iz gospo- 
darstva skozi povečana dinarska odplačila inozemskih dolgov in obresti iz prejš- 
njega obdobja, del pa se preliva k prebivalstvu, predvsem prek višjega vred- 
notenja deviznih nakazil naših delavcev iz tujine. Vse to seveda povzroča težave 
v gospodarstvu. Zmanjšanje akumulacije v posameznih delih gospodarstva bo 
moralo nadomestiti predvsem gospodarstvo samo, tako da bo povečalo proiz- 
vodnjo in produktivnost dela ter izvoz. Del tega pa je potrebno nadomestiti z 
razbremenitvijo gospodarstva uvoznih stroškov in davčnih bremen. Gre torej za 
povečan napor gospodarstva in za določeno nujno razbremenitev, sicer bomo 
doživeli izredno resen pritisk na povišanje cen. To okoliščino poudarjamo pred- 
vsem zaradi tega, ker stabilizacije ni mogoče doseči brez izrednih naporov 
gospodarstva samega, pa tudi ne brez čvrste, selektivne politike omejevanja 
porabe, ki se mora v celoti gibati počasneje, kot raste družbeni proizvod. Prav 
tako pa je jasno, da takega položaja ne morejo reševati nekateri kratkoročni 
ukrepi, ki se nazadnje vedino izkažejo kot neustrezni in neučinkoviti. Zato še 
vedno vztrajamo pri dolgoročnem stabilizacijskem programu, ki naj bi zajel 
daljše časovno obdobje. To bi omogočilo reševanje vprašanj, ki so se kopičila 
že nekaj let. 

V zadnjem času je bilo na področju dolgoročnega in kratkoročnega reše- 
vanja problemov v zvezi s stabilizacijo že marsikaj storjeno. Predvsem je treba 
upoštevati, da smo se dogovorili o zunanjetrgovinskem in deviznem sistemu in 
o sistemu in politiki cen za naslednje dolgoročnejše obdobje. Seveda pa bo treba 
načelne medrepubliške sporazume o posameznih delih sistema čimprej kon- 
kretizirati. Dogovoriti se moramo tudi o odprtih vprašanjih v zvezi z razvojno 
politiko Jugoslavije. 

Za letos tudi še niso sprejeti vsi potrebni ukrepi. Nismo se še dokončno do- 
govorili o kreditno monetarni politiki. Niso še sprejeti ukrepi, ki morajo nujno 
spremljati devalvacijo, ni še določena operativna politika cen za letošnje leto 
in ni še definiran proces odmrzovanja cen. V takem položaju prihaja do mino- 
gih zahtev za različne kompenzacije in do zmotnega prepričanja, da bodo cene 
državi zamrznjene, tako nastale deficite pa pokrivali s kompenzacijami. To 
bi pomenilo, da smo reševanje temeljnih vzrokov samo odložili, sistem pa bi 
obremenjevali še z dodatnimi administrativnimi ukrepi in prelivanji. 

Vse to je treba imeti pred očmi danes, ko sprejemamo nekatere ukrepe, ki 
naj prispevajo k postopni stabilizaciji, po drugi strani pa nam tudi nekatere 
nejasnosti v tem trenutku narekujejo izredno previdno ravnanje v porabi. 
In še nekaj. V tem trenutku maramo biti v konkretizaciji dogovorjene po- 
litike dosledni ob upoštevanju že znanih predpostavk, med letom pa le-te 
lahko doživijo določene spremembe. To pomeni, da bo moral izvršni svet 
spremljati vsa dogajanja in po potrebi med letom predlagati določena pri- 
lagajanja morebitnim novim razmeram. 

Splošna in kolektivna poraba je v predlogu letošnje politike močneje ve- 
zana h gibanju gospodarstva, vendar tako, da zagotovijo dogovorjena soraz- 
merja v delovanju in razvoju tako družbenih služb kot gospodarstva. V tem 

14* 
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okviru predlog letošnje politke že vsebuje ndkatere elemente socialnega pro- 
grama, ki ima namen zmanjševati razlike. Glede tega vsebuje naša politika 
naslednje postavke: 

— nižji osebni dohodki naj rastejo hitreje kot višji; 
— otroški dodatek naj se bistveno poveča — za 87:0/o — da s tem poma- 

gamo družinam z manjšimi dohodki in z več otroki; 
-—■ pokojnine naj se povečajo za 21'%»; 
— valorizirajo naj se prejemki borcev; 
— začenjamo zbirati sredstva za kmečke pokojnine; 
— socialne podpore iz republiškega proračuna naj rastejo hitreje od druž- 

benega proizvoda; 
— investicije na področju negospodarstva se omejujejo izključno na šolstvo 

in zdravstvo. 
Seveda bi želeli, da bi bil socialni program obsežnejši, vendar ga razpolož- 

ljiva sredstva in razmere žal omejujejo. 
Eno od pomembnih vprašanj je, kako zagotoviti uresničevanje predvidene 

politke oziroma kakšna so jamstva, da se taka politika uresniči. Prav zato, 
da bi nakazano politiko uresničevali, smo vanjo vključili dogovore in predpise, 
ki so danes pred vami. 

Pri osebnih dohodkih v gospodarstvu za zdaj ničesar ne spreminjamo. Pred- 
lagamo, da merila samoupravnih sporazumov ostanejo količinsko na isti ravni, 
kot so bila zasnovana, pri čemer se zaradi inflacije že sama po sebi zaostrujejo. 

Predlagamo, da počakamo na zaključne račune delovnih organizacij in jih 
analiziramo'. Tedaj bomo ugotovili stvarni način delitve dohodka. Te ugotovitve 
bomo posredovah skupščini, hkrati pa bomo na njihovi podlagi — če bo 
potrebno —• tudi ukrepali oziroma predlagali ukrepe. Ena od teh možnosti je 
brez dvoma ta, da še zaostrimo progresivno lestvico. Če bo izplačevanje osebnih 
dohodkov na podlagi samoupravnih dogovorov zavzelo obseg, ki bi ogrozil 
uresničevanje sprejete politike, je možno, da bi predlagali tudi prepoved iz- 
plačevanja osebnih dohodkov nad višino, določeno v samoupravnih sporazumih. 

Naši izračuni za financiranje osebnih dohodkov delavcev v proračunskih 
ustanovah in samoupravnih skupnostih slonijo na predpostavki, da bomo zago- 
tovili izpolnitev samoupravnih sporazumov v višini 95 %>. Pri tem menimo, da 
bi se morale tudi delovne organizacije, ki razpolagajo z večjimi sredstvi iz 
kakršnihkoli virov, držati te meje. Na podlagi podatkov, s katerimi trenutno 
razpolagamo, bi s tem zadostili načelu, da se morajo osebni dohodki v gospo- 
darstvu in družbenih službah gibati za iste poklice v medsebojni odvisnosti in 
v približno enaki višini glede na določila samoupravnih sporazumov. 

Predlagamo, da se prispevki gospodarstva, ki gredo v splošno porabo, opre- 
delijo z navzgor omenjenimi zneski. Vse, kar bi preteklo nad temii zneski, se 
začne zbirati na posebnem računu za posege v gospodarstvu. Porabniki teh pri- 
spevkov lahko trošijo med letom le toliko, kolikor jim dovoljujejo predvideni 
okviri. Ce bi gospodarski razvoj povzročil, da bodo dohodki iz teh virov nižji, 
se morajo vsi prilagoditi nižjim dohodkom, če pa bi nastali presežki, se le-ti 
uporabijo šele potem in tako, kot bi to določila skupščina. 

So pripombe, ki smo jih slišali v skupščinskih odborih, naj ne bi dopustili, 
da bi se med letom oblikovali presežki nad zneski, omejenimi z zakonom. Zato 
je bilo tudi predlagano, naj se po preteku prvega polletja 1972 ugotovijo gospo- 
darska gibanja in višina sredstev, zbranih iz posameznih davkov iz osebnih 
dohodkov, ter se tedaj, če se pokažejo presežki, predlaga znižanje stopnje 
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prispevka iz osebnega dohodka. Izvršni svet v načelu sprejema tako pobudo, 
vendar meni, da iz tehničnih razlogov skoraj ne pride v poštev. Gre namreč za 
to, da je to mogoče ugotoviti šele ob koncu julija vsakega leta, tako da znižanje 
stopnje lahko sprejme skupščina šele v tretjem četrtletju tekočega leta. Kakšen 
je dejanski učinek znižanja stopnje tako pozno, pa je treba seveda presoditi. 
Razen tega presežek sredstev doteka na poseben račun za posege v gospodar- 
stvu, o njegovi uporabi pa odloča skupščina. 

Občinskim skupščinam in samoupravnim skupnostim v občini ne postav- 
ljamo nobenih omejitev, ker želimo, da same določajo svojo politiko, davke 
in prispevke, seveda s politično obveznostjo, da se morajo vključiti v splošne 
okvire stabilizacijske politike. Končno so tu še možnosti, da se predvsem v okvi- 
ru občin začne uresničevati politika financiranja skupnih družbenih potreb, ki je 
določena v XXI. dopolnilu k zvezni ustavi. To seveda pomeni, da so za uresniče- 
vanje skupno sprejete politike odgovorni ne le federacija oziroma republika, 
pač pa vsi dejavniki v naši samoupravni skupnosti. 

V naši politiki in bilancah se srečujemo tudi z vrsto podedovanih obvez- 
nosti, ki jih moramo letos poravnati. Iz odpravljene izvenproračunske bilance 
federacije dobimo v letošnjem letu okrog 41 milijard starih din dohodkov, 
hkrati z njimi pa okrog 75 milijard starih din obveznosti za leto 1971 in 1972. 
Primanjkljaj znaša približno 33 milijard starih din, ki ga moramo seveda 
pokriti iz tekoče proizvodnje in s tekočim dohodkom. V ta namen bi uporabili 
tudi presežke iz preteklega leta. Presežki iz republiškega proračuna v višini 
okoli 10 milijard din se seveda uporabijo brez obveznosti vračanja, presežki 
ostalih uporabnikov družbenih sredstev v višini 17 milijard starih din pa se 
uporabijo kot obvezno posojilo. Presežki, ki nastajajo iz dejanskih presežkov 
in iz imobiliziranih sredstev na podlagi omejevanja porabe po zveznem zakonu, 
so rezultat inflacijskih gibanj, zato ne morejo rabiti za razširjanje dejavnosti 
kateregakoli porabnika, pač pa je edino smotrno, da rabijo za kritje dolgov. 
Nedopustno bi bilo, da bi take presežke v inflacijskem obdobju uporabili za 
končno porabo, za pokrivanje izdatkov pa dodatno obremenili gospodarstvo, kar 
bi bilo v nasprotju z vsako ekonomsko logiko. 

Zvezni zakon, sprejet v novembru lani, je določil, da se do 15. novembra 
lanskega leta ugotovljene obveznosti družbenopolitičnih in samoupravnih skup- 
nosti lahko pokrivajo tudi iz teh presežkov. Po podatkih službe družbenega 
knjigovodstva smo ugotovili, da obstaja pri občinskih skupščinah skoraj prav 
toliko obveznosti, ki so ugotovljene po zveznem zakonu, kot presežkov, zato 
predlagamo, da se ti presežki, ki nastajajo pri proračunih občinskih skupščin, 
uporabijo za kritje njihovih obveznosti po zakonu in ne za kritje obveznosti 
izvenproračunske bilance federacije. 

Poglavitni namen vseh sprejetih predpisov pa tudi naše politike je, da se 
pokrijejo stare obveznosti. Zato je taka izjema v proračunih občinskih skupščin 
očitno razumna in utemeljena. 

Vseh drugih izjem, za katere tudi obstajajo predlogi, izvršni svet ne bi 
mogel sprejeti, ker so v nasprotju z začrtano politiko, z naravo obstoječih 
presežkov in z zveznim zakonom. 

Spremenjeni odnosi med republiko in federacijo se v finančnem pogledu 
kažejo predvsem v izrednem povečanju obveznosti republike za različne inter- 
vencije v gospodarstvu in v prenosu dela starih obveznosti federacije na repu- 
blike. Vse to povečano finančno poslovanje bo SR Slovenija vodila prek poseb- 
nega računa za izravnavanja v gospodarstvu, prek katerega so se tudi doslej 
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izvajale podobne naloge republike. Zaradi že omenjenega prenosa izvenpro- 
računske bilance federacije in zaradi nekaterih novih potreb po usmerjanju 
gospodarskega razvoja, na primer pri stimulaciji izvoza, stimulaciji naložb v 
kmetijstvu, turizmu, prometu in drugje, bo pomen posegov v gospodarstvo 
prek posebnega računa precej povečan. 

Razprave v odborih skupščine so pokazale, da je struktura porabe sredstev 
za posamezne namene dokaj pisana, saj vključuje obveznosti po že sprejetih 
republiških predpisih, po prenosu izvenproračunske bilance federacije, kot tudi 
obveznosti na podlagi predlogov zakonov, ki so v razpravi. Izvšni svet sprejema 
pobudo, da s predloženim odlokom še ne opravimo dokončne razdelitve vseh 
sredstev, temveč da se le odobrijo izplačila za tiste namene, za katere že obsta- 
jajo zakoni in odloki. Nerazporejena sredstva se tako povečajo in bi se poraba 
odobrila šele kasneje, ko bomo sprejeli ustrezne dokumente. Hkrati pa izvršni 
svet meni, da ne more sprejeti pripomb k postavkam, ki se nanašajo na dode- 
litev sredstev za študije in raziskave, ker gre za konkretno aplikativne raz- 
iskave s posameznih področij gospodarstva. Financiranje takih raziskav pa je 
eden od namenov zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodar- 
stvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Obstoječi sistem pospeševanja in izravnav v gospodarstvu, ki ga izvajamo 
z enoletnim finančnim načrtom posebnega računa, v razmerah tako povečanih 
dolgoročnih in vsebinsko znatno zahtevnejših nalog v prihodnje ne bo več 
ustrezal. Zato bo potrebno že letos na novo opredeliti obseg, cilje in načine 
pospeševanja in izravnav v gospodarstvu, v skladu s spremenjeno vlogo repu- 
blike in v skladu s cilji družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije v 
srednjeročnem planu, to je z ustavnimi dopolnili. 

Ob nekaterih ukrepih, ki jih predlagamo na področju izvoza, kmetijstva in 
prehrane ter turizma in ki se nanašajo bodisi na izboljšanje razmer v plačilni 
bilanci bodisi na reševanje vprašanja prehrane in tudi socialnih razmer v slo- 
venski družbi, pa bi rekli naslednje: 

1. Na področju pospeševanja izvoza, ki sodi na podlagi medrepubliškega 
dogovora predvsem v pristojnost federacije, predlaga izvršni svet kot dopolnilni 
republiški ukrep sprejem zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za 
izvoz. 

S prenehanjem obveznosti federacije, da med drugim zagotavlja nadome- 
stilo za obresti za kredite za izvoz blaga in za zaloge blaga, pripravljenega za 
izvoz, se je zvišala obrestna mera s 1. julijem 1971. leta za izvoznike na konver- 
tibilna področja za 4Zvezni izvršni svet je novembra lani sprejel na podlagi 
predhodnega medrepubliškega dogovora odlok o znižanju obrestne mere Na- 
rodne banke Jugoslavije za reesikontne kredite za izvoz blaga in storitev, s 
čimei- so se bistveno zboljšali pogoji za kratkoročne kredite za izvoz blaga in 
storitev. S tem odlokom pa še ni bilo rešeno vprašanje nadomestila za obresti 
pri kreditih za zaloge blaga pripravljenega za izvoz. 

S predloženim zakonom bo SR Slovenija zagotovila iz republiških sredstev 
nadomestilo za del obresti tako za kredite za izvoz blaga kot tudi za kredite za 
zaloge blaga, pripravljenega za izvoz, za dobo od 1. julija do 26. novembra, to 
je za čas, ko gospodarske organizacije niso dobivale nobenega nadomestila za 
obresti pri teh kreditih, in sicer v takem obsegu, kot so ga uživale do 30 ju- 
nija 1971. 

Po preliminarnih računih bodo potrebna sredstva v ta namen znašala 
okoli 30 milijonov dinarjev. 
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Izvršni svet v tem trenutku še nima možnosti, da bi predložil tudi zakonski 
predpis o nadomestilu za del obresti za izvozne kredite za leto 1972, ker pogoji 
kreditiranja in spodbujanja izvoza na ravni federacije še niso v celoti določeni. 
Se vedno je v obravnavi predlog projekcije kreditno-monetarne politike, s ka- 
tero naj bi se razširilo tudi področje reeskonta. Pričakujemo, da bo med drugim 
sprejet predlog SR Slovenije, da se v prihodnje reeskontirajo tudi krediti za 
zaloge blaga pripravljenega za izvoz, kar bi seveda vplivalo tudi na benefici- 
ranje obrestne mere pri takih kreditih. 

Ko bodo sprejeti ukrepi ekonomske politike na področju kreditiranja izvoza 
na zvezni ravni, bo izvršni svet vprašanje ponovno proučil in po potrebi pred- 
lagal dodatne republiške ukrepe. Z njimi bo zagotovil, da bodo tudi pri kreditih 
za zaloge blaga, pripravljenega za izvoz, gospodarske organizacije uživale na- 
domestilo za del obresti, ki je že uvedeno pri kreditih za izvoz blaga in storitev. 

V ta namen je izvršni svet že predvidel posebno rezervo v finančnem na- 
črtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti v letu 1972. 

Razen tega bo izvršni svet pri selektivnem usmerjanju republiške kvote 
primarne emisije v letu 1972 dal prednost usmerjanju teh sredstev v republiški 
reeskont kreditov za izvoz blaga in storitev in za zaloge blaga, pripravljenega 
za izvoz. 

2. Hkrati z drugimi zakonskimi predlogi, kot so zakon o združevanju kme- 
tov in zakon o starostnem zavarovanju kmetov, ki jih je izvršni svet predložil 
s področja kmetijstva skupščini v zadnjem obdobju, predstavlja predlog zakona 
o nadomestilu dela obresti in o udeležbi SR Sloveniji pri nekaterih kreditih v 
kmetijstvu in o osnovni predelavi kmetijskih izdelkov zaokrožitev osnovnega 
sistema in politike na področju kmetijstva, kot je bila opredeljena s skupščinsko 
resolucijo iz leta 1968. 

Predlog zakona pomeni za slovenske razmere in možnosti v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju prilagojeno politiko, ki jo bo republika izvajala v 
usmerjanju razvoja kmetijstva. 

Predlog zakona izhaja iz srednjeročnega programa razvoja kmetijstva ter 
predpostavlja, da je usmerjanje in pospeševanje kmetijstva na osnovi finančne 
pomoči SR Slovenije v obliki nadomestila za del obresti in udeležbe pri neka- 
terih kreditih potrebno zlasti za večanje proizvodnje, za zagotavljanje naložb 
za modernizacijo, za smotrnejše izkoriščanje obstoječih naravnih virov in pro^ 
izvodnih zmogljivosti v obeh sektorjih, pa tudi na področju proizvodnje kme- 
tijskih pridelkov za večjo in boljšo domačo oskrbo ter za izvoz. 

Predlog izhaja iz načela, kako krepiti reproduktivno sposobnost kmetijstva, 
vnaša tudi pomembno novost, ki odstranjuje slabosti neposredne državne inter- 
vencije. Sporazumevanju kmetijskih delovnih organizacij, bank in hranilno- 
kreditnih služb prepušča odgovornost za neposredne investicijske odločitve v 
proizvodno usmeritev na podlagi rentabilnosti proizvodnje, tržnosti in družbe- 
nih potreb v okviru srednjeročnega programa. Z uveljavljanjem hranilno-kre- 
ditnih služb kmetijskih in gospodarskih delovnih organizacij zakon stimulira 
tudi razvoj kmečkega hraniIništva. V okviru sporazumevanja med bankami, 
hranilno-kreditnimi službami ter kmetijskimi delovnimi organizacijami pod 
vodstvom gospodarske zbornice SR Slovenije pa zagotavlja tudi ustrezno regio- 
nalno lokacijo sredstev in uveljavljanje regionalnih vidikov razvoja glede na 
komparativne prednosti posameznih regij oziroma njihovih specifičnih pro- 
izvodnih usmeritev. 
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Obveznosti, ki se oblikujejo na tem področju za SR Slovenijo, so dolgo- 
ročne in izvirajo iz spoznanja, da bo morala biti republika na tem področju 
dalj časa aktivna. 

3. Z zakonom o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kre- 
ditov na področju turizma v SR Sloveniji uvajamo predvsem stimuliranje 
potencialnih investitorjev za gradnjo turističnih objektov ter hkrati in z istimi 
sredstvi tudi stimuliranje dajalcev kredita. Obenem selektivno usmerjamo 
družbena sredstva predvsem v gradnjo in kompletiranje turističnih centrov, 
omogočamo pa tudi pospeševanje zasebnega gostinstva in tako imenovanega 
kmečkega turizma. 

Bistvena razlika v primerjavi z dosedanjo zvezno zakonodajo je v tem, da 
dajemo naša sredstva anticipativno, kar daje takojšnji največji učinek in ne 
ustvarja obveznosti republike za naslednja leta. Z določilom, da o višini sred- 
stev za ta namen odloča republika za vsako leto sproti, v okviru srednjeročnega 
načrta preprečujemo, da bi obveznosti republike prekoračile njene možnosti. 

Z zakonom predlagana stimulacija je sicer za 38 % nižja, kot je bila do- 
sedanja zvezna in republiška skupaj. Vendar ne smemo pozabiti, da je turizem 
ob devalvaciji močno okrepil svoje gmotno stanje, pa tudi da se je v letu 1972 
povečala retencijska kvota od 40 l0/o na 45'%. 

Ob koncu bi želel reči še naslednje. Že pri oblikovanju politike, zlasti pa pri 
konkretnih odnosih in predpisih, smo bili izpostavljeni mnogim zahtevam. 
V federaciji predlagajo, da se splošna in kolektivna poraba omejita na porast 
v višini 14 °/0 v primerjavi z letom 1971. Omejitev na 14®/o pa ne velja po 
besedilu osnutka resolucije o ekonomski politiki v primeru, da je poraba do- 
govorjena s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori v skladu z XXI. 
ustavnim amandmajem. Za te dogovore in sporazume velja splošna omejitev, 
da morata splošna in kolektivna poraba rasti počasneje od družbenega proiz- 
voda in da mora biti obremenitev gospodarstva v letu 1972 manjša od one v 
letu 1971. Pri nas je vrsta takih družbenih dogovorov in samoupravnih spo- 
razumov že sprejeta. Med letom pa lahko nekatere dogovore in samoupravne 
sporazume še dopolnimo. Zato menmio, da se z našimi 16 % dosledno vključu- 
jemo v splošna stabilizacijska prizadevanja. 

Po drugi strani obstaja zahteva po 100%> uresničitvi samoupravnih spora- 
zumov, ki pa seveda ni stvarna. Interesne skupnosti zahteva jO', da presežki 
iz leta 1971 ostanejo njim, s čimer bi pokrivali svoje neposredne potrebe. So 
pa tudi zahteve za večje prelivanje sredstev v gospodarstvu, pa tudi povsem 
razumljive zahteve za večjo razbremenitev gospodarstva. Vse te zahteve so 
protislovne in jih ni mogoče izpolniti, ne da bi resneje škodovali našim naporom 
za postopno stabilizacijo, ali pa da ne bi ogrozili potrebnega ravnotežja v 
družbi. 

Zato je moral izvršni svet iz načelnih in bilančnih razlogov zavrniti vrsto 
amandmajev, ki so bili predlagani v zadnjem času. Izvršni svet pa meni, da so 
sicer možne spremembe nekaterih ukrepov, vendar moramo povedati, da če 
nekomu damo več, moramo drugemu vzeti. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Za uresničitev predlagane politike bo po- 
trebna huda bitka. V tem trenutku nimamo še vseh elementov, ki bi dajali 
popolno jamstvo, da bodo uresničena gibanja v predvidenih okvirih, Nekatere 
elemente bo treba še preveriti ah izpopolniti, gotovo pa je, da sta skupščina in 
izvršni svet pa tudi vsi drugi dejavniki v slovenski družbi pripravljeni pri- 
spevati svoj delež k stabilizacijski politiki v Jugoslaviji, torej k uresničevanju 
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osnovnih ciljev ekonomske politike v letu 1972. Menimo, da je izredno po- 
membno, da v tem trenutku s sprejetjem predlaganih ukrepov tako priprav- 
ljenost in voljo tudi odločno izrazimo. 

Predsedujoči Tone Bole: Končujem skupno sejo in dovolite, da ob- 
vestim poslance o naslednjem: republiški zbor bo takoj nadaljeval sejo v mali 
dvorani, socialno-zdravstveni zbor čez pol ure v veliki dvorani izvršnega 
sveta, prosvetno-kulturni zbor prav tako čez pol ure v veliki dvorani magi- 
strata, gospodarski zbor pa bo nadaljeval sejo v tej dvorani. 

(Skupna seja je bila končana ob 9.50, ločena seja gospodarskega zbora pa 
se je nadaljevala ob 9.55.) 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da nadaljujemo z delom. 

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

Na poslansko vprašanje Egona Prinčiča, ki ga je postavil izvršnemu svetu 
na zadnji seji našega zbora, bo odgovoril tovariš Ivo Klemenčič. 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Odgovor izvršnega sveta na poslansko vprašanje tovariša Egona Prinčiča 

o prevozu brazilske železne rude iz Bakra v Linz za avstrijsko železarno VOEST. 
Za prevoz tega tovora je pot prek luke Bakar in od tod po kopnem do 

Linza najugodnejša tako z geografskega kot tudi z drugih vidikov. Zato je 
avstrijska železarna že doslej prevažala dve tretjini potrebnih količin po tej 
poti, tretjino pa je dobivala prek Hamburga. V letu 1971 je prek Bakra pre- 
peljana količina rude dosegla skoraj milijon ton, kar predstavlja okrog 6 %> 
celotne količine prepeljanega tovora na progah združenega železniškega trans- 
portnega podjetja Ljubljana v tem letu. Ker po dosedanji pogodbi določena cena 
ni več pokrivala stroškov železniškega prevoza, je skupnost jugoslovanskih želez- 
nic v dogovoru z avstrijskimi železnicami zahtevala njeno zvišanje. Ob tem je 
VOEST iskal ugodnejše rešitve in tako je prišlo do pogajanj med avstrijsko 
železarno in reškim Transjugom na podlagi kombinirane prevozne poti po 
železnici od Bakra do rečnih pristanišč na Dravi oziroma Donavi ter dalje po 
vodni poti do Linza. Ker gre v tem primeru za mednarodni tranzitni posel, 
pri katerem" sodeluje železniško podjetje, bi se morala upoštevati določila 
zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic, kakor tudi določila njenih inter- 
nih samoupravnih aktov, ki glede določanja cen jasno opredeljujejo pristojnosti 
skupnosti jugoslovanskih železnic kakor tudi pravice drugih zainteresiranih 
železniških transportnih podjetij. 

Izvršni svet razpolaga s podatki, da združeno železniško transportno pod- 
jetje Ljubljana kot zainteresirani partner ni imelo možnosti sodelovati pri 
omenjenih pogajanjih niti ni bilo zahtevano njegovo soglasje. Prav tako ni bila 
vključena skupnost jugoslovanskih železnic v okviru njenih z zakonom dolo- 
čenih pristojnosti. Gre tudi za primer, ko je neko podjetje nudilo storitve tuji 
firmi, s katero je drugo domače podjetje že pred sklenitvijo pogodbe, kar ne- 
dvomno predstavlja akt nelojalne konkurence. 
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Na podlagi tega izvršni svet ugotavlja, da v ,postopkih železniškega trans- 
portnega podjetja Zagreb in reškega Transjuga niso bili spoštovani zakonski 
predpisi, samoupravni akti in poslovni običaji, ter je prepričan, da bodo pri- 
stojni organi poskrbeli za vse potrebne ukrepe, da se zadeva uskladi z veljav- 
nimi zakonskimi normativi. 

Predsednik Tone Bole: Ali tovariša Egona Prinčiča odgovor izvršnega 
sveta zadovoljuje? 

Egon Prinčič: Iz dosedanje razprave in iz tega, kar sem izvedel iz 
odgovora, se vidi, da gre za resno vprašanje, ki ga je potrebno rešiti v okviru 
pristojnih in pravih mest. Zato menim, da bi bilo prav, da pristojni izvršilni 
ali upravni organi SR Slovenije in SR Hrvatske skupaj z železnico skušajo 
najti potrebno in pravilno rešitev tega vprašanja tako, da se spor ne bi razrastel 
v nezaželene nepotrebne razsežnosti, da bi se odvrnila nepotrebna škoda za 
jugoslovansko gospodarstvo ter da bi se obdržali dosedanji tokovi blaga na 
bakarsko luko, ter za hrvatske in slovenske železnice. 

Dajem to sugestijo, sicer pa se z odgovorom strinjam. 

Predsednik Tone Bole: Na poslansko vprašanje tovariša Stojana 
Makovca, ki ga je postavil na zadnji seji zbora, bo odgovoril tovariš Uroš 
Markič, predstavnik republiškega sekretariata za gospodarstvo. 

Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V Tedenski tribuni št. 3 z dne 19. januarja 1972. leta je bil objavljen članek 
»Jugoslavija, kje so tvoja polja. Rusko zelje z albansko marmelado«. 

V članku se navaja količinski uvoz nekaterih kmetijskih pridelkov oziroma 
proizvodov iz teh pridelkov v času januar—avgust 1971. 

V zvezi s člankom sprašuje poslanec gospodarskega zbora skupščine SR 
Slovenije, tovariš Stojan Makovec, ali smo res uvozili vse, kar je navedeno 
v omenjenem članku in kdo je tak uvoz dovolil oziroma kdo bo za nesmotrnost 
takega uvoza odgovarjal. 

Odgovor: Podatki o količinskem uvozu uvozu 38 proizvodov, ki so nave- 
deni v članku, so statistično točni. Po veljavnih predpisih smejo gospodarske 
organizacije 23 od teh proizvodov uvažati s sredstvi globalne devizne kvote. 
Za 10 proizvodov je določen blagovni kontingent, za 5 proizvodov pa velja 
prost uvoz. Nobeden med navedenimi proizvodi ni na režimu dovoljenja. Na 
uvoz viskija, džina, drobovja in kombiniranih začimb pa je od 17. decembra 
1971. leta potrebno soglasje zveznega sekretariata za zunanjo trgovino. 

Sredstva globalne devizne kvote, ki so na voljo gospodarskim organiza- 
cijam, smejo le-te uporabiti za uvoz.tistih surovin in drugega reprodukcijskega 
materiala ter blaga široke porabe, katerih uvoz ni prost oziroma ni vključen 
v druge uvozne režime. Članek omenja naslednje proizvode, ki so bih lahko 
uvoženi za sredstva globalne devizne kvote: fižol, ajda, suhe slive, jabolka, bo- 
rovnice, lubenice, kumare, čebula, paprika, paradižnik, kislo zelje, mleta pa- 
prika, mleko v prahu ah v konservah, pivo, viski, bonboni, makaroni, salama, 
marmelada, džem, zmrznjene ribe in ribe v konservah. 

Nekatere proizvode lahko uvažajo gospodarske organizacije le v mejah 
blagovnih kontingentov, ki jih določa zvezni izvršni svet. Med proizvodi, na- 
štetimi v članku, spadajo pod ta uvozni režim pšenica, koruza, riž, južno sadje, 
banane, sveže mleko, kava, goveje meso, svinjska mast, surovo maslo. 
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Od proizvodov, ki jih članek omenja, velja režim prostega uvoza za nekatere 
začimibe, sita, rešeta, metle, za v članku naštete živali ter za drobovje, za katero 
pa je od decembra lani, kot sem že omenil, potrebno soglasje. 

Ce pogledamo vrednostni obseg obravnavanega uvoza kot ga navaja članek, 
potem odpade od vsega uvoza kmetijskih in živilskih proizvodov, v času od 
januarja do avgusta lani na uvoz proizvodov po uvoznem režimu globalne 
devizne kvote 3,7na prost uvoz 0,7 °/o in na proizvode, za katere je določen 
blagovni kontingent, 34,2 l0/o. Skupaj 38,6'%». Preostalega dela uvoza kmetijskih 
pridelkov in proizvodov na podlagi le-teh članek ne obravnava. 

Nosilec blagovnega kontingenta za uvoz večine osnovnih kmetijskih in 
živilskih proizvodov je zvezna direkcija za rezerve živil, ki je pooblaščena, da 
prek javne licitacije ali zbiranja ponudb določi najustreznejšega uvoznika. 
Tako smo prek zvezne direkcije za rezerve živil v 1971. letu realizirali celotni 
ali pa pretežni del uvoza pšenice, koruze, ječmena, rži, soje, riža, kave, slad- 
korja, surovega in rafiniranega olja, svinjske masti, surovega masla, svežega 
mleka, mleka v prahu in morske soli in sicer zaradi intervencije na trgu 
in za potrebe zveznih blagovnih rezerv. 

Lahko torej ugotovimo, da so bili kmetijski in živilski proizvodi, ki jih 
navaja omenjeni članek, uvoženi v skladu z uvoznim režimom, ki je veljal lani. 
Izvajanje režima pa sta na ustreznih mestih kontrolirali narodna banka in 
carina. Za smotrnost uvoza tistih proizvodov, katerih uvoz je prost ali v režimu 
globalne devizne kvote, pa odgovarjajo gospodarske organizacije, ki so blago 
uvozile. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš poslanec Makovec je izrazil željo, da 
se mu posreduje pismeni odgovor. 

Na dodatno vprašanje poslanca Janeza Stera, ki ga je postavil izvršnemu 
svetu na zadnji seji zbora, bo odgovoril predstavnik službe družbenega knji- 
govodstva, tovariš Mile Seliškar. 

Mile Seliškar: V zvezi s postavljenim vprašanjem poslanca gospo- 
darskega zbora tovariša Janeza Stera, ali lahko služba družbenega knjigo- 
vodstva, centrala za SR Slovenijo, predloži podatke o vseh primerih, ko so se 
iztožend zahtevki zasegali iz več žiro računov delovnih organizacij, dajemo 
naslednje pojasnilo: 

Po določbah zakona o knjigovodstvu delovnih organizacij in zakona o službi 
družbenega knjigovodstva smejo uporabniki imeti pri službi en sam žiro račun, 
s tem, da ima lahko žiro račun tudi temeljna organizacija združenega dela 
v sestavu delovne organizacije, ki ni pravna oseba, če je s statutom ail s po- 
godbo na podlagi statuta tako določeno. Po dočbah zakona o službi družbenega 
knjigovodstva, ki temelji na določbah temeljnega zakona o podjetjih, poravna 
služba družbenega knjigovodstva obveznosti delovne organizacije tudi iz sred- 
stev temeljnih organizacij združenega dela v njenem sestavu. 

Organizacijske enote službe družbenega knjigovodstva na območju SR 
Slovenije ravnajo po zakonu in po navodilih pri vnovčevanju terjatev iz 
naslova sodnih odločb o dovolitvi izvršbe, izvršljivih odločb o kaznih za pre- 
krške, izvršljivih odločb in nalogov pristojnih organov, nalogov za porav- 
navo obveznosti do proračunov in skladov ter akceptnih nalogov. Pri tem 
pripominjamo-, da je bilo glede zaseganja sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela, ki so pravne osebe, navedena dopolnitev sprejeta šele z 
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zveznim uradnim listom št. 50/71 z veljavnostjo od 12. novembra 1971 dalje, 
medtem ko je glede sredstev temeljnih organizacij združenega dela, ki niso 
pravne osebe, tak postopek veljal že poprej. 

S kontrolo postopkov predhodne kontrole pri. podružnicah ugotavljamo, 
da podružnice pri rubežu sredstev ravnajo po zakonu in po navodilih. Ker 
spada rubež sredstev temeljnih organizacij združenega dela v reden postopek 
kontrole, služba družbenega knjigovodstva o tem ne vodi posebne evidence 
in z navedbo vseh konkretnih primerov ne bi mogli v tem roku ustreči zahtevi, 
postavljeni v poslanskem vprašanju. 

Glede pritožb o neenotnem postopku izterjave in rubežu sredstev po prej 
navedenem postopku vas obveščamo, da smo pritožbe nekaterih delovnih orga- 
nizacij iz SR Slovenije preverjali pri sedežih službe družbenega knjigovodstva 
v drugih republikah in dobili pojasnila, da v konkretnih primerih izterjava 
zaradi visoke nelikvidnosti in zaradi vrstnega reda — ni bila mogoča. Po drugi 
strani pa sedeži SDK v celotni državi ravnajo oziroma so dolžni ravnati enotno. 
Pripominjamo tudi, da po statutu službe družbenega knjigovodstva nimamo 
pravice nadzorstva nad delom drugih republiških central, da pa jih o ugotov- 
ljenih morebitnih nepravilnostih na njihovem območju obveščamo. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Tovariš Ster, ali vas odgovor za- 
dovoljuje? 

Janez Ster: Tovariš predsednik, ne vem, kakšne pravice še imam, 
glede na to, da so to bila že dodatna vprašanja. Z odgovorom ne morem biti 
zadovoljen, razumem pa predstavnika SDK, da za druge republike centrala 
za SR Slovenijo ne more opravljati kontrole oziroma, da na njih delo ne more 
vplivati. 

Postavil bi vprašanje, ali ima gospodarski zbor pravico, da na dnevni red 
postavi omenjeno problematiko in da na to sejo povabim naše zvezne poslance, 
katere naj zbor zadolži, da razpravo p-reneso v zvezno skupščino. S konkretnimi 
podatki za posamezne delovne organizacije lahko postrežem, da v nekaterih 
drugih republikah podjetja, ki so visoko nelikvidna, povsem normalno opravljajo 
uvoz, delijo osebne dohodke itd., kar je vsekakor v nasprotju z ukrepi o 
likvidnosti. Glede Slovenije bi povedal le to, da sem prav včeraj v podjetju 
podpisal tožbo, ki se nanaša na delovno organizacijo združenega podjetja, ki 
je pravna oseba, in da bom kmalu videl, če se bo SDK res držala predpisov, 
ki jih je navedla. Tukaj bom o tem javno poročal. 

Predsednik Tone Bole: Je to vprašanje, ki je naslovljeno na mene? 
Tovariš Ster, menim, da je tvoj predlog nedvomno takšen, da zasluži vso po- 
zornost. Predlagal bi naslednje: 

— da služba družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo pripravi infor- 
macijo o tej problematiki, ki naj bo zelo konkretna; 

•— da se informacija posreduje članom našega zbora in zveznim poslancem, 
ki naj to vprašanje postavijo pred zvezni gospodarski zbor. 

Menim, da je s tem ustrezno predlogu tovariša Janeza Stera. 
Na vrsti je poslansko vprašanje tovariša Janeza Eržena in skupine poslan- 

cev, ki ga je postavil izvršnemu svetu na zadnji seji. Na to vprašanje bo od- 
govoril tovariš Karmelo Budihna. 
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Karmelo Buđihna: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Mislim, 
da ni -treba čitati vprašanj, ker so jih poslanci že dobili z gradivom za sejo. 

Pireden odgovorim na posamezna vprašanja, naj ugotovim, da so na splošno 
vsi problemi, ki jih poslanec Eržen nakazuje v svojih vprašanjih, še vedno 
v proučevanju v ustreznih medrepubliških komitejih. Zaradi tega dokončne 
rešitve še niso sprejete, z izjemo cen umetnih gnojil, povrtnine in sadja, kar je 
že objavljeno v Uradnem listu, in še za nekatera krmila. 

Odgovori na konkretna vprašanja: 
K vprašanju l.a: Septembra 1971 je bil na medrepubliškem komiteju za 

področje tržišča dosežen sporazum o reformi dotedanjega sistema premij in 
regresov. V okviru tega sporazuma je bilo doseženo soglasje, da mleko v 
bodoče premirajo republike. Dogovorjeno je bilo tudi, da republike pred- 
pišejo minimalne odkupne cene mleka, za katere bi se predhodno dogovorile 
v tem smislu, da bi bile za vso državo po možnosti enotne. Meninra, da naj bi 
se minimalna odkupna cena za mleko od sedanjih 0,40 din za maščobno enoto 
dvignila na okrog 50 par. Taka predpisana minimalna odkupna cena bi veljala 
tako za družbeni kot za privatni sektor proizvodnje. 

Vprašanje l.b: Premija, ki bi jo določila republika in ki bi se izplačevala 
iz republiških sredstev, bi bila prav tako enotna za oba sektorja proizvodnje, 
znašala pa naj bi okoli 0,20 din za liter odkupljenega mleka. 

Vprašanje l. c: Družbena proizvodnja mleka je v sekundarni delitvi bolj 
obremenjena od zasebne proizvodnje, razen tega pa je še prezadolžena. Iz teh 
razlogov da SR Slovenija že od leta 1969 prispevek za delno odplačilo anuitet; 
v letu 1971 pa je s skupščinskim odlokom za nekatere proizvajalce mleka 
določila enoletni odlog plačila anuitet. Zaradi pomembnosti deleža proizvodnje 
družbenega sektorja v skupni proizvodnji mleka in ker imajo mlečne farme 
razen proizvodnje pomembno vlogo v smeri izboljšanja celotne govedoreje, je 
potrebno proučiti še morebitne dodatne razbremenitve, na področju družbene 
proizvodnje mleka in s tem pospešiti modernizacijo. Dodatna intervencija naj 
bi se oblikovala v višini od 0,15 do 0,20 dinarja za liter mleka. Pri vsem 
tem pa bodo organizacije združenega dela morale izboljšati tudi svojo produk- 
tivnost in si tako tudi same ustvariti boljše pogoje za vključitev v opisani sistem 
cen in premij. 

Zvišanje minimalnih odkupnih cen mleka bi imelo za posledico zvišanje 
maloprodajnih cen konsumnega mleka. Zato bi občinske skupščine morale — 
kot že doslej — konsumno mleko premirati. Ce bi premija znašala 0,20 din 
— doslej je znašala 0,10 din — bi bila cena konsumnega mleka le dobrih 
11,5 "»/o višja od sedanje cene. 

K vprašnju 2: V medrepubliških komitejih in zveznih organih se bo te dni 
razpravljalo tudi o vplivu nove paritete dinarja v kmetijski proizvodnji in 
obravnavah se bodo predlogi, s katerimi naj bi se olajšal položaj kmetijstva, 
predvsem proizvodnja mesa in mleka, s tem, da bi se kmetijskim proizvajalcem 
omogočila ugodnejša cena krmil, ki jih uvažamo. Tako se proučujejo možnosti, 
da bi se pri uvozu koruze uvedle določene uvozne olajšave, določen del cene pa 
naj bi. subvencionirala tudi zvezna direkcija za rezervo živil. Podobne olajšave 
se pripravljajo tudi za intervencijski uvoz drugih krmil. Z omenjenimi olaj- 
šavami bi se dosegel ustrezen blažilni učinek pri stroških proizvodnje nekaterih 
osnovnih živil. Nekatera nakazana vprašanja so bila med tem že rešena, kot je 
to primer z umetnimi gnojili, sojo, ribjo moko ipd. 
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K vprašanju 3. a: Izvršni svet SR Slovenije meni, da je potrebno postopno 
zmanjševati primarno emisijo tako po obsegu kot tudi po namenu. Obdržati 
bi bilo treba le nujen obseg reeskonta za najpomembnejše naloge gospodar- 
skega razvoja, kot je izvoz blaga in storitev, ter za reeskontno kreditiranje 
proizvodnje in prometa, ki je podvržen izrazito sezonskim oscilacijam. 

Izvršni svet meni, da je reeskontno politiko potrebno obdelovati na ravni 
republik in avtonomnih pokrajin, ne pa na ravni federacije. Izvršni svet se 
strinja, da se iz reeskonta kreditirajo pšenica, sladkorna pesa in oljarice, kar 
je tudi že sklenjeno. Ne strinja pa se s predlogi SR Makedonije, da se reeskontno 
kreditira tudi tobak. 

K vprašanju 3. b: Iz odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev 
SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti za leto 1972, ki je v obravnavi danes v skupščini, je 
razvidno, da so anuitete od kreditov, danih iz tako imenovanega državnega 
kapitala v kmetijstvu, del dohodka tega računa. Iz tega odloka je tudi razvidno, 
da je za kmetijstvo namenjenih nad 152 milijonov dinarjev. V tej vsoti je 
vsebovanih tudi okrog 50 milijonov dinarjev ali točno 49,9, ki so določeni 
za namene iz zakona o nadomestilu za del obresti in udeležbi SR Slovenije 
pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pri- 
delkov, ki je prav tako danes v razpravi v tej skupščini. 

K vprašanju 3. c: Trenutno še ni dosežen sporazum o kreditno-monetarni 
politiki na ravni federacije. Zato tudi še ni mogoče govoriti o konkretni politiki 
SR Slovenije na tem področju. Pripravlja pa se zadevna projekcija, ki bo vse- 
bovala tudi vso pomembnejšo proizvodnjo s sezonskimi karakteristikami, med 
katere sodi zlasti kmetijska proizvodnja. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Prosim tovariša Eržena, da pove, če ga 
odgovor zadovoljuje? (Eržen : Me zadovoljuje.) 

S tem je lista odgovorov izčrpana. Prosim tovariše in tovarišice poslance, 
če želijo postaviti nova poslanska vprašanja. Besedo ima tovariš Martin Gobec. 

Martin Gobec: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Prek javnih 
komunikacij obveščanja ste najbrž z vprašanjem, ki ga bom postavil, že vsi 
seznanjeni. Gre za vprašanje, ki je za nas, za šmarsko občino, izredno težko. 

V osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah se je med poukom zrušil strop v 
učilnici, s čimer je bila seznanjena vsa slovenska javnost. Le zaradi izredne 
sreče in prisebnosti učiteljice ni prišlo do najhujšega. Komisija zavoda za 
raziskovanje materiala iz Ljubljane je ugotovila, da sta obe stavbi — ena je 
nekdanje sodišče — v sto letih popolnoma dotrajali in da bi bila obnova zelo 
draga ter da je edina ustrezna in ekonomsko pravilna rešitev novogradnja šole. 
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah za gradnjo nima sredstev, ker gradi novo 
šolo v Podčetrtku, zanjo pa bo porabila tudi vsa sredstva iz občinskega samo- 
prispevka za gradnjo šol. 

Postavljam naslednje vprašanje: Kako zagotoviti pouk 640 učencem — 
prihodnje leto jih bo zaradi prešolanja že blizu 800 — kako priti do sredstev 
za novogradnjo? 

Sola v upravnem središču Kozjanskega je ostala brez prostorov, edino, 
kar lahko nudimo otrokom tega ekonomsko zaostalega področja, pa je znanje, 
ki jim bo odprlo vrata v svet, če jim že domačih ne moremo odpreti. Le znanje 
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lahko odpravi socialno diferenciacijo, pri tem pa lahko pomaga samo širša 
slovenska družbena skupnost. 

Zanima me tudi, ali je ustrezni odbor pri izvršnem svetu razpravljal o 
rešitvi tega problema in ali je izvršni svet v proračunu republiške izobraževalne 
skupnosti predvidel materialna sredstva za gradnjo. Menim, da je problem 
šmarske šole in nekaterih drugih prerasel v nacionalno vprašanje, o katerem 
moramo razpravljati tudi v tem zboru. Naša republika ga zmore in mora 
rešiti, saj gre za prihodnost naših otrok. Hitro in uspešno rešen šmarski primer 
bo potrdil samoupravno moč naše družbe in mlademu rodu vlil vero in 
zaupanje vanjo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postavit poslansko vprašanje? 
Tovarišica Mara Zlebnik, prosim! 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ker je emisijska 
politika za leto 1972 zelo pomemben del vseh nalog, ki smo si jih zastavili 
v zvezi z ukrepi za gospodarsko stabilizacijo in v zvezi s pospeševanjem 
izvoza za letošnje leto, je seveda zelo pomembno, kdaj in kako bodo dokončani 
dogovori med republikami o tem vprašanju. 

Kolikor mi je znano, dogovori še potekajo. Sliši pa se tudi, da dogovori 
odstopajo od načel, ki so bila sprejeta že poprej, zlasti glede podpore izvozu. 
Zato bi želela postaviti naslednji vprašanji: 

1. Kdaj bo predvidoma v okviru komiteja za monetarna vprašanja končan 
dogovor o emisijski politiki za leto 1972? 

2. Ali bodo v dogovoru upoštevana že sprejeta načela emisijske politike, 
in sicer zlasti v tem smislu, da bo iz emisije predvsem dana podpora izvozu 
in da se sredstva emisije ne bi uporabljala tam, kjer se lahko uporabijo kva- 
litetna sredstva iz ustvarjenega dohodka? 

Ce je možno, bi želela odgovor že danes. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, če lahko 
ugodi zahtevi tovarišice Zlebnikove, da dobi odgovor že na današnji seji. 

Davorin Cvilak (iz klopi): Dvomim, da bi lahko odgovorili že danes, 
bom pa pismeno odgovoril še pred prihodnjo sejo zbora. Na naslednji seji zbora 
pa bomo dali ustni odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Je takšen predlog sprejemljiv? 

Janez S ter (iz klopi): Tovariš Dolenc naj da odgovor, saj je v tem 
komiteju predstavnik SR Slovenije. 

Davorin Cvilak (iz klopi): Morebiti je tak predlog sprejemljiv. V 
nadaljevanju seje naj bi en član, ki je v komiteju sodeloval, dal odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Predlog je sprejet. Ob kateri uri bo dan od- 
govor, bomo še sporočili. 

Kdo še želi postavit poslansko vprašanje? Tovariš Stane PUngerčar, prosim. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Z resolucijo o službi družbenega knjigovodstva je bilo v organih naše 
skupščine sprejeto načelo, naj bi bile naloge te službe v prihodnje kakovostne 
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in seveda tudi poceni. Razumljivo je, da je za izvedbo takega cilja potrebno 
izpeljati organizacijo dela in modernizacijo poslovanja. Obveščen sem, da je 
v načrtu, da se v to službo vključi več elektronskih centrov. Trenutno imamo 
v SR Sloveniji en računalniški center. Poznavalci razmer trdijo, da ta ni 
popolnoma izkoriščen in da so še proste zmogljivosti. Na podlagi teh ocen 
postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 

1. Ali je v situaciji, ko obstoječi računalniški center ni popolnoma iz- 
koriščen, potrebno za službo SDK ustanoviti več posebnih centrov? 

2. Ali bi bili s postavitvijo novih računalniških centrov za SDK doseženi 
cilji, ki smo jih postavili v resoluciji, to je ekonomičnost, kakovost, pocenitev 
uslug, oziroma ali bodo novo postavljene zmogljivosti v celoti izkoriščene? 

3. Ce ne, kako se opravičuje taka investicija? 
Nimam želja, da bi dobil odgovor še danes, na naslednji seji pa prosim za 

odgovor, pismeni odgovor pa še pred sejo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Tovariš Janez Miklavc, prosim! 

Janez Miklavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Janez Eržen je na zadnjem zasedanju tega zbora postavil tri vprašanja, 
ki se nanašajo na kmetijsko problematiko. Drugo vprašanje zadeva posledice 
zveznega odloka o zamrznitvi cen. S tem v zvezi hi želel postaviti danes pred 
ta zbor vprašanje, ki izvira iz razgovorov, ki so jih imeli predstavniki mesne 
industrije v moji volilni enoti. Zato sem dolžan ponovno opozoriti na zelo 
težak položaj mesno-predelovalne industrije, ki je nastal zaradi neusklajenih 
cen in tržnih odnosov. 

Proste cene surovin nasproti zamrznjenim cenam mesa in izdelkov zna- 
šajo že okrog 85 ®/<r vseh stroškov. Pri tem razmerju je očitno, da bi bilo 
potrebno cene na drobno oblikovati zelo fleksibilno, predvsem glede na raven 
odkupnih cen surovin v določenem obdobju. Nikakor ne kaže odločati z opozo- 
rili in zahtevami slovenskih proizvajalcev, čeprav je njihov delež na vplivanje 
oziroma oblikovanje cen na drobno razmeroma skromno. 

Nižje cene mesa na drobno v Sloveniji, izjemo Kopra, v primerjavi z dru- 
gimi jugoslovanskimi večjimi potrošnima, središči to stanje še bolj Zaostrujejo. 
To spravlja mesno industrijo v še težji položaj, saj prodaja meso po slabših 
pogojih, čeprav mora surovine nabavljati v enakih ali podobnih pogojih kot 
ostali jugoslovanski predelovalci. Ce upoštevamo še višjo kakovost mesa na 
slovenskem trgu, je to nesorazmerje še bolj očitno. 

Predstavniki mesne industrije, ki so organizirani v ustreznem sporazumu, 
že nekaj mesecev opozarjajo na neugodne posledice takega stanja in na težave, 
ki utegnejo nastopiti. 

Ze danes se dogaja, da surovino prevzemajo podjetja iz drugih republik, 
ki jo lahko bolje plačajo. S pretiranim poudarjanjem izvoza ob razmeroma 
majhni ponudbi surovin bomo osiromašili domačo oskrbo, zlasti v času po- 
letne sezone. 

Nastopajo tudi problemi v delovnih kolektivih, ker gre za določeno socialno 
diferenciacijo v živilsko-predelovalni panogi nasploh. Proizvajalci oziroma 
kolektivi na neugodne ekonomske razmere, v katerih so se znašli, ne morejo 
učinkovito vplivati, zmogljivosti se ne izkoriščajo dovolj, kolektivi so odgovorni 
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za dobro gospodarjenje, ne morejo pa določno ali pa odločno vplivati na 
rešitve. 

Položaj slovenske mesne industrije v primerjavi z jugoslovansko je že 
tako tradicionalno slabši in težji, v prihodnje pa bo še bolj zapleten. Podrob- 
nosti ne bi navajal, zato bi tovarišu predsedniku zbora izročil nekaj podatkov 
za eno naših največjih mesnih industrij z namenom, da bi olajšal delo strokov- 
njakom, ki bodo pripravljali odgovor. Podobno pismo je bilo izročeno tudi 
predstavnikom gospodarske zbornice in predstavnikom izvršnega sveta. Pro- 
blemi, ki so zapopadeni v tem pismu, predstavljajo po svoji vsebini splošne 
probleme te panoge. 

Prosim izvršni svet za naslednje odgovore: 
1. Ali je obveščen o težavnem položaju mesncnpredelovalne industrije in 

podpisnikov slovenskega sporazuma o oblikovanju cen mesa in mleka nasploh 
ter o nižjih maloprodajnih cenah v SR Sloveniji glede na Jugoslavijo, kakor 
tudi o posledicah takega stanja na bodočo preskrbo? 

2. Kakšni ukrepi so predvideni za rešitev oziroma ublažitev nastalih vpra- 
šanj in kdaj jih je mogoče pričakovati v republiškem ali zveznem merilu? 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Tovariš Milavc, odgovor želite na 
prihodnji seji (Da). Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima 
tovariš Stojan Makovec. 

Stoj a n Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije postavljam naslednje poslansko 

vprašanje. 
Že več let je znano, zlasti na Primorskem, da obrtniki, predvsem osebni 

avtoprevozniki, ne odjavljajo oziroma sploh ne zaprosijo za obrtno dovoljenje 
v matični republiki oziroma občini, temveč jih iščejo v sosednji republiki 
Hrvatski, z utemeljitvijo, da so davčne obveznosti v teh občinah občutno 
nižje ter da je davčna politika liberalnejša. 

Zanima me, če je že kaj storjeno oziroma kaj namerava izvršni svet 
storiti, da bi se poenotila davčna politika med SR Hrvatsko in SR Slovenijo. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi postaviti poslansko vpra- 
šanje? Tovariš Jože Lesar, prosim! 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši .poslanci! Izvrš- 
nemu svetu bi rad postavil naslednje vprašanje: 

Obveščen sem, da elektrogospodarska podjetja dosegajo delitev osebnih 
dohodkov na ravni, za katere je po sprejetem zakonu potrebno plačevati davek. 
Po drugi plati so omenjena podjetja predložila oziroma najavljala zaključek 
poslovnega leta z nekaj milijardno izgubo. Kakor sem obveščen, je ta vloga 
že na skladu gospodarskih rezerv. 

Vprašujem izvršni svet, ali ve za to nesorazmerje in hkrati predlagam, 
da to stanje analizira in da ustrezen odgovor, če ni mogoče danes, prosim za 
odgovor na prihodnji seji. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Tovariš Ivan Gole, prosim! 

15 
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Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije želim postaviti dve poslanski 

vprašanji: 
Zaradi nelikvidnosti v našem gospodarstvu, ki je za nekatere delovne 

organizacije postala že nerešljiv problem, postavljam izvršnemu svetu naslednje 
vprašanje: Kakšno je dejansko stanje nelikvidnosti gospodarstva v naši re- 
publiki, in če se to stanje od zadnjih podatkov ni bistveno izboljšalo, kateri 
so vzroki, da se stanje ne izboljšuje? 

Drugo vprašanje. Znano nam je, da je elektro kovinsko predelovalna indu- 
strija, predvsem mislim na delovne organizacije, ki izdelujejo tako imenovano 
serijsko opremo — v neenakopravnem položaju glede na tujo konkurenco, s 
katero se srečuje na domačem in tujem trgu. Vprašanje se glasi: 

Kaj je izvršni svet že storil in kaj še namerava storiti, da bi se zagotovila 
večja finančna sredstva za kreditiranje serijske opreme v omenjeni panogi? 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Prosim, tovariš Franc Petauer! 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršnemu svetu, predvsem republiškemu tržnemu inšpektoratu, želim postaviti 
naslednje vprašanje. 

Potrošniki Slovenije so bili ob koncu meseca januarja oziroma v februarju 
izredno razočarani nad postopkom elektrogospodarstva, ki je povišalo cene 
svojih storitev za 20 °/o. Res je, da v dokumentu, ki ga predlagajo v obračun 
za porabo tekovine, ne piše, da gre za podražitev tekovine, temveč da je to 
prispevek na neki drugi prispevek. Ker mi ni znano, da smo v tem domu ah 
kjerkoli drugod obravnavali vprašanje dovoljevanja za podražitev, ker še vedno 
velja odlok o zamrznitvi cen, ki je bil sprejet 26. novembra lani, postavljam 
naslednje vprašanje: 

Kako to, da noben organ v SR Sloveniji ni odgovoril na takšno povišanje 
in da je dopustil, da se v širši javnosti vodenijo ukrepi, ki jih sicer vsi pod- 
piramo? Podpiramo jih tudi zato, ker menimo, da je elektrogospodarstvo 
sestavni del gospodarstva in da ni proračunska ustanova, ki ima možnost, da 
se na kakršenkoli način izogne predpisu o zdržanju cen, ki je bil sprejet 
26. novembra preteklega leta. 

Za odgovor bi prosil, po možnosti, takoj. 

Predsednik Tone Bole: Ali lahko predstavnik izvršnega sveta takoj 
odgovori? Besedo ima tovariš Ivo Klemenčič. 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na vprašanje tovariša poslanca Franca Petauerja moram pripomniti naslednje. 
V lanskem juniju je skupščina sprejela zakon o prispevku na porabljeno elek- 
trično energijo v višini 20% in sicer za financiranje razširjene reprodukcije 
v elektrogospodarstvu. To je republiški zakon, ki določa prispevek in ne 
pomeni povišanja cen. Takrat je skupščina SR Slovenije sprejela tudi predlog 
izvršnega sveta, da se za široko potrošnjo začne pobirati prispevek s 1. ja- 
nuarjem 1972. leta, in ne kot v ostalem gospodarstvu že s 1. julijem 1971. leta. 

Jasno je, da zakon opredeljuje ta prispevek kot takso oziroma davek in ne 
kot del cene. Distribucijska elektrogospodarska podjetja imajo nalogo zbirati 
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ta prispevek, morajo pa ga prikazati ločeno od računa za porabljeno električno 
energijo. Zato se zvezni odlok o zamrznitvi cen na prispevek ne nanaša. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Petauer, slišali ste odgovor pred- 
stavnika izvršnega sveta. Vas odgovor zadovoljuje? Prosim, besedo ima tovariš 
Franc Petauer. 

Franc Petauer: Odgovor me ne zadovoljuje. Ko smo razpravljali 
o uvedbi tega prispevka za investicijsko dejavnost v elektrogospodarstvu, 
nismo govorili, da je to davek niti da je to taksa, temveč da so to strogo 
namenska sredstva. Sedaj, ko velja omenjeni odlok, menim, da se ta nanaša 
tudi na to gospodarsko panogo in da se praviloma, dokler velja odlok, ne 
morejo zbirati dodatna sredstva. Zbiranje teh sredstev lahko imenujemo tudi 
cena tokovine, saj ima taksno zbiranje sredstev le nekoliko drugačno ime. 
Mogoče bi lahko isto trdili za nešteto drugih delovnih organizacij ali blagovnih 
skupin, pri katerih so bile cene pravilno postavljene, vendar niso bile uveljav- 
ljene. Nekatere od teh organizacij so danes že toliko prizadete, da posamezni 
obrati, poslujejo že z izgubo, saj gre včasih za proizvode, ki jih ne sme zmanj- 
kati, kot je to primer s kruhom, mlekom itd. Menim, da tega predpisa tudi 
elektrogospodarstvo ne bi smelo izigrati, toliko bolj pa me preseneča, da izvršni 
svet podpira takšno ravnanje. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Petauer, če. sem prav razumel, po- 
novno zahtevate odgovor na prihodnji seji. (Da.) 

Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
končujem to točko dnevnega reda in predlagam, da nadaljujemo z 9. točko 
dnevnega reda. Ker vzporedno z našo sejo poteka tudi razprava v republiškem 
zboru, so me predstavniki izvršnega sveta zaprosili, da v našem zboru spre- 
menimo vrstni red obravnavanih točk. Tako bi sejo nadaljevali z 9. točko 
dnevnega reda, pozneje pa bi se vrnili na tretjo in ostale točke. Se zbor 
strinja s takšno spremembo? (Se strinja.) 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o prevzemu sredstev, prayic in obveznosti federacije za gospo- 
darske investicije. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava v smislu 294. in 296. člena poslovnika naše skupščine po skraj- 
šanem postopku in ne glede na roke. 

Želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne 
želi.) 

Obveščam zbor, da smo k predlogu zakona prejeli poročilo odbora za 
finance ter poročilo zakon oda jno-pravne komisije. Zeli poročevalec odbora za 
finance še ustno obrazložiti stališča svojega odbora, glede na to, da ima odbor 
načelne pripombe k predlogu zakona? Besedo ima tovarišica Mara Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V zvezi z 
načelno razpravo je bil naš odbor nekoliko skeptičen glede na to, da daje 
predpis zelo velika pooblastila za stvari, ki v tem trenutku še niso docela 
razčiščena. Zato smo tudi v poročilu povedali, da bomo o zakonu ponovno 
razpravljali in da bomo sklepe prenesli na zbor. Po ponovni obravnavi na 

15* 
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današnji seji odbora nas je predlagatelj prepričal o nujnosti sprejema tega 
zakona, oziroma nujnosti tega, da v času, ko stvari še niso docela razčiščene, 
pravno uredimo to snov, saj je povezana z vrsto drugih zadev, ki jih obravna- 
vamo že na današnji seji zbora oziroma jih bomo obravnavali na prihodnjih 
sejah. 

Zato odbor za finance kljub načelnim pomislekom predlaga, da se zakon 
sprejme. Odbor tudi nima pripomb k amandmaju zakonodajno-pravne komisije 
k temu zakonu, predlaga pa, da zbor na današnji seji, ne glede na sprejem 
zakona, sprejme tudi poseben sklep, s katerim bi naložili izvršnemu svetu, 
da po razčiščenju vseh odnosov iz prevzema sredstev, pravic in obveznosti 
federacije za gospodarske investicije, najkasneje pa do 30. junija letošnjega leta, 
predloži skupščini popolno informacijo o tej zadevi. Se pravi, da predloži 
skupščini SR Slovenije najkasneje do konca prvega polletja vse podatke o 
razčiščevanju tega prenosa. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišica Žlebnikova, če sem prav razumel, 
je vaš zbor upošteval tehtnost predloga predlagatelja in hkrati oblikoval sklep, 
ki spremlja ta zakon. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Rudi Vavpotič! 

Rudi Vavpotič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Iz nekaterih 
spoznanj o uporabi teh sredstev bi v načelni razpravi o zakonu opozoril, da 
se na nerazvitih področjih Jugoslavije v zadnjem času gradijo s temi sredstvi 
tovarne, ki se verjetno tudi v 10 letih, spričo obstoječe konkurence drugih 
republik, ki imajo 10 ali 20-letno tradicijo, ne bodo mogle uveljaviti. Menim, 
da bi si morali v vseh republikah zagotoviti nekakšen pregled nad porabo 
sredstev v tem smislu, da bi vedeli, za katere investicije je šlo, kakšne programe 
imajo in kdaj bodo te investicije pravzaprav samostojno zakorakale v življenje. 
To je vprašanje, ki v tem trenutku ni finančnega, temveč predvsem moralnega 
in političnega značaja. Poznam konkretno dve tovarni elektronske industrije, 
ki se na tem področju gradita iz sredstev za nerazvite, imajo pa enak program 
kot nekatere druge tovarne, ki jih v Jugoslaviji že imamo. Verjetno je to 
škodljivo in sicer ne zaradi konkurence, temveč zaradi tega, ker tovarni ne 
bosta mogli zagotoviti tako tehnoloških kot drugih prednosti, ki jih drugi že 
imajo na tržišču. 

V zvezi s tem bi mogoče v okviru predlaganega sklepa opredelili politiko, 
da se sredstva racionalno trošijo in sicer za tiste panoge, ki nam jih v Jugo- 
slaviji primanjkuje in ki imajo določeno komparativno prednost. Menim, da bi 
tako lahko nerazvitim najhitreje pomagali. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog izvrš- 
nega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek sprejet. 
Prehajam na obravnavo zakona v podrobnostih, kjer bomo odločali tudi o 

predlaganih vloženih amandmajih. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 

naslovu zakona. Prosim poročevalca odbora, da zavzame stališče do tega amand- 
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maja. (Odbor se strinja.) Dajem amandma zakonodajno-pravne komisije na 
glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj dvigne 

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

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje sklep, ki ga je predložil naš odbor za finance. Kdor 

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

Predlagam, da imamo sedaj kratek odmor, ki bi trajal 15 minut, okoli ene 
ure pa bi imeli opoldanski odmor. 

Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik T o n e Bole: Prehajam na 10. t o č k o dnevnega reda, 
to je na obravnavo predloga zakona o nadomestilu za del obresti za kredite 
za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971. leta. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa našega zbora 
o sprejemu osnutka zakona, ki ga je naš zbor sprejel na 33. seji dne 23. de- 
cembra lani. 

Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo v smislu 296. člena našega 
poslovnika, to je ne glede na roke. Prosim predstavnika izvršnega sveta, če 
mogoče želi še ustno obrazložiti predlog zakona. (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Želita poročevalca še ustno 
obrazložiti stališča odbora oziroma komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam načelno razpravo1. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
končam razpravo in prehajam na glasovanje oziroma obravnavo amandmajev 
k posameznim členom. 

Prehajam na obravnavo amandmajev odbora k naslovu zakona in k 
1. ter 4. členu predloga zakona. Z amandmaji se strinja zakonodajno^pravna ko- 
misija. Ali se predstavnik izvršnega sveta strinja z amandmaji? (Se strinja.) 

Dajem amandmaje na glasovanje. Kdor je za amandmaje, naj dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k naslovu, k 1. in k 4. členu soglasno 
sprejeti. 

Prehajam na obravnavo amandmaja odbora, da se doda nov 4. a člen. 
Z amandmajem se strinja zakonodajno-pravna komisija. Prosim predstavnika 
izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja. 

Davorin Cvilak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Izvršni svet 
v tem trenutku še nima možnosti, da predloži zakonski predpis o nadomestilu 
za del obresti za izvorne kredite za 1972. leto, ker pogoji kreditiranja in 
spodbujanja izvoza na ravni federacije še niso v celoti dogovorjeni in znani. 
Se vedno je v obravnavi predlog projekcije kreditno-monetarne politike, s 
katero naj bi se določilo tudi namene reeskonta. Pričakujemo, da bo med drugim 
sprejet predlog SR Slovenije, da se v bodoče reeskontirajo tudi krediti za 
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zaloge blaga, pripravljenega za izvoz, kar bi seveda vplivalo tudi na bene- 
ficiranje obrestne mere pri kreditih. 

Ko bodo sprejeti ukrepi ekonomske politike na področju kreditiranja 
izvoza na zvezni ravni, bo izvršni svet ponovno proučil to vprašanje in po 
potrebi predlagal dodatne republiške ukrepe, ki bi pospešili oziroma omogočili 
večje pospeševanje izvoza. Z njim bo zagotovil, da bodo tudi pri kreditih za 
zaloge blaga, pripravljenega za izvoz, gospodarske organizacije uživale nado- 
mestilo za del obresti, kakršno je že uvedeno pri kreditih za izvoz blaga in 
storitev. To je v glavnem vzrok, zakaj je izvršni svet prosil poslance, da 
razumejo situacijo in sprejmejo predloženi zakon. 

Razprave o kreditno-monetarni politiki se že precej dolgo vlečejo, dalj kot 
bi bilo dopustno. Pričakujemo, da bodo razgovori končani do konca februarja 
in da bomo takrat vedeli, pri čem smo. 

Predsednik Tone Bole: Prosim poročevalca odbora za proizvodnjo 
in blagovni promet, da zavzame stališče do stališča predstavnika izvršnega 
sveta. Besedo ima tovariš Jože Eržen. 

Jože Eržen: Čeprav je bila v poročilu odbora dana utemeljitev, zakaj 
se predlaga amandma, bi v zvezi s stališči izvršnega sveta želel navesti povsem 
na kratko nekatere dodatne razloge ter zavzeti stališče do predloga pred- 
lagatelja. 

Odbor je menil, da se s predloženim zakonom ureja to vprašanje za ob- 
dobje, ko ni bilo zveznih predpisov na tem področju, to je, ko so bile odprav- 
ljene stimulacije za kreditiranje izvoza, in sicer med 1. junijem in 26. novem- 
brom 1971. Z inovacijo, ki jo je zvezni izvršni svet sprejel za obdobje od 26. 
novembra naprej, ni enake kakovosti, kot je bila v predhodnem obdobju, 
kajti s tem zakonom nadomeščamo zvezne predpise. Zato je bil odbor mnenja 
— tako je oblikovan tudi amandma, če ste ga pazljivo prečitali — da je 
potrebno ustvariti enake pogoje tudf po 26. ^novembru in da naj predloženi 
amandma velja toliko časa, dokler se ne nadomesti z drugimi ukrepi. Komisija, 
ki je v odboru oblikovala amandmaje, meni — in s tem pa sta bila oba 
odbora popolnoma soglasna — da je predloženi amandma potrebno sprejeti. 
V imenu odbora vztrajam pri predloženem amandmaju. 

Predsednik Tone Bole: Dajem na glasovanje amandma na novi 4. a 
člen, ki se glasi: »Organizacijam združenega dela se prizna nadomestilo za del 
obresti za kredite za izvoz blaga in storitev ter za zaloge blaga, pripravljenega 
za izvoz, tudi po 26. novembru 1971. leta, če znaša obrestna mera poslovnih 
bank več kot 4'%. 

Nadomestilo ne more znašati več kot 3 % na leto.« 
Kdor je za amandma odbora, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma o novem 4. a členu soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz 
blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971 soglasno sprejet. 
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Tovariš sekretar zbora me je obvestil, da izvršni svet prosi, če lahko 
preidemo na 12. točko dnevnega reda in da bi se na 11. točko vrnili pozneje. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SE Slovenije pri neka- 
terih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa našega zbora z 
dne 23. decembra lani, ko smo obravnavali osnutek tega zakona. 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon v smislu 296. člena poslovnika 
skupščine, to je ne glede na roke. Želi predstavnik izvršnega sveta še ustno 
obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam načelno razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, končujem razpravo 
in prehajam na obravnavo zakona v podrobnostih, kjer bomo odločali o pred- 
loženih amandmajih. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet našega zbora je dal amandma k 
4. členu predloga zakona. Z amandmajem se strinja zakonodajno-pravna komi- 
sija. Se predstavnik izvršnega sveta strinja z amandmajem? (Da.) 

Dajem amandma k 4. členu na glasovanje. Kdor je za amandma, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o nadomestilu za del obresti in o 
udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi 
kmetijskih pridelkov soglasno sprejet. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija prevzame v letu 1972 za ob- 
dobje 1972—1982 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite 
v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet. Zeli predstavnik izvršnega sveta 
še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

K predlogu odloka ste prejeli poročilo odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam načelno razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
končujem razpravo in dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne 
komisije za novo 4. točko, ki ureja pričetek veljavnosti odloka. 

Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije sprejet. 
Na glasovanje dajem predlog odloka v celoti. 
Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija pre- 

vzame v letu 1972 za obdobje 1972—1982 za nadomestilo dela obresti za neka- 
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tere investicijske kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pri- 
delkov, soglasno sprejet. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za 
izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih de- 
javnosti za leto 1972. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da ga 
obravnavamo v smislu 296. člena poslovnika skupščine, to je ne glede na 
roke. Želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

K predlogu odloka ste prejeli poročilo odbora za finance, poročilo odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet ter poročilo zakonodajno^pravne komisije. 
Želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno obrazložiti svoja stališča? 
(Ne želita.) 

Pričenjam načelno razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože 
Eržen. Prosim. 

Jože Eržen: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ker sem v uvodnem 
referatu tovariša podpredsednika izvršnega sveta pri pazljivem poslušanju 
opazil nekatere stvari, za katere se mi zdi, da bi morale biti predmet tega 
odloka, bi najprej postavil predlagatelju nekaj vprašanj. 

V obrazložitvi zakona o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije 
za gospodarske investicije in v ekspozeju tovariša Tribušona je bil govor tako 
o obsegu kot tudi o obveznostih, ki postanejo republiške obveznosti. Moram 
pripomniti, da je bilo tako v referatu kot v obrazložitvi poudarjeno, da stvari 
niso povsem jasne in dokončne, temveč da se iz dneva v dan spreminjajo. 
Rečeno je bilo naslednje: 

Pravice oziroma sredstva, ki se prenašajo iz federacije — navajal bom za- 
okrožene številke — znašajo 41 milijard starih dinarjev ali 418 milijonov 
novih dinarjev. Tako piše v 2. točki odloka, ki govori o sredstvih. Hkrati je bilo 
danes prvič uradno navedeno število, da znašajo obveznosti nekaj nad 70 
milijard ter da se pričakuje razlika okoli 33 milijard. Tovariš Tribušon je 
v referatu, ko je nadalje govoril o tem vprašanju, navedel, da bi se razlika 
krila tudi s posebnim računom republike, ki še ni dokončen in ki ga danes 
sprejemamo. Omenjeni so bili tudi presežki proračunov iz preteklega leta — 
navedeno je bilo 11 milijard — ter presežki dohodkov ostalih udeležencev 
pri prispevkih iz gospodarstva v znesku okrog 17 ali 18 milijard starih dinarjev. 

Ce nameravamo presežke — tako proračunske kot ostalih udeležencev 
na prispevkih, kar je bilo izrecno rečeno v uvodnem referatu — prenašati na 
dohodke tega posebnega računa in če želimo, da bi bili morebitne večje ob- 
veznosti, ki jih prenašamo iz federacije, potem bi pričakoval, da bi bili le-ti 
vneseni v dohodke tega računa. S tem bi postalo popolnoma jasno to, kar je 
bilo v uvodnem referatu deklarirano in ne bi bila možna nobena razprava 
o tem, v kakšne namene bodo sredstva porabljena. 

Glede obveznosti o višini 33 milijard je pri izdatkih za zdaj prikazan le 
tisti del, ki je povsem zanesljiv, to je 13,5 milijarde, za razliko, ki znaša okoli 20 
milijard, pa menim, da ne bi bilo oportuno', da jih tu navajamo, saj smo vsi 
prepričani, da bodo obveznosti najmanj tolikšne, če ne večje. V tem primeru 
izdatkov ne bi bilo potrebno izkazovati kot nekaj dokončnega, temveč jih 
rezervirati za morebitne povečane obveznosti. 



36. seja 233 

V tem smislu bi najprej želel odgovor, zakaj izvršni svet, če so stvari 
toliko jasne, teh prognoz, oziroma projekcij ni vnesel v ta račun? Ce ni tehtnih 
razlogov za to, potem bi si dovolil predlagati, da ta sredstva vnesemo v dohodke 
in jih rezerviramo za sicer še ne povsem jasne obveznosti, ki pa bodo 
zanesljivo nastale. 

Rad bi obrazložil ta predlog. Prepričan sem, da bodo obveznosti takšne, 
o kakršnih je govoril tovariš podpredsednik izvršnega sveta, če ne še večje. 
Sprejeli smo sklep, da jih je treba razčistiti do julija meseca, in če je to tako, 
je že danes jasno-, da bo primanjkljaj znašal 20 milijard S din. Zato bi bilo 
nujno, da se takoj sprejme obveznost, da gre med dohodke del sredstev iz 
presežkov in imobiliziranih sredstev, ker se sicer bojim, da bo pritisk porabe 
takšen, da bomo v času, ko bomo obveznosti razčiščevali, lahko prišli do novih 
obremenitev. Prosim najprej za odgovor, preden bi se odločil za predloge. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da po 
možnosti odgovori na vprašanja tovariša Jožeta Eržena. 

Davorin Cvilak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Na vpra- 
šanje, ki ga je postavil tovariš poslanec Jože Eržen, bi pojasnil naslednje. 

V dohodkih je pod 1. 4. 2. in 1. 4. 3. računano s presežki in sicer 107 milijo- 
nov dinarjev iz presežkov, ki izvirajo iz republiškega proračuna ter 170 mili- 
jonov dinajrev iz imobiliziranih sredstev vseh interesnih skupnosti razen 
imobiliziranih presežkov občin. Za slednje vam je znano, da izvršni svet pred- 
laga, da z njimi gospodarijo občine, in sicer tako, da bodo prenašale te presežke 
predvsem na račun občinskih skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Neka- 
tere občine so zniževale stopnje že med letom, kar je bilo dopustno po veljav- 
nem zveznem zakonu. 

Tovariš Jože Eržen pravilno opozarja, da je med podatkom, ki ga je 
navedel tovariš podpredsednik, in podatkom na izdatkovni strani razlika 135 
in pol milijarde. Številka ustreza le znesku, ki je bil ugotovljen — kot vam 
je znano — ob sprejemu zakona o prenosu obveznosti iz federacije in sicer 
v dokumentacijskem gradivu k temu zakonu. Tam je bil primanjkljaj oziroma 
presežek obveznosti federacije, ki se prenaša na SR Slovenijo, opredeljen s 
13 in pol milijarde, pod težo teh izhodišč pa je bil seveda sprejet tudi ome- 
njeni zakon. 

Ze pol leta oziroma zdaj že več se stvari primopredaje ne odvijajo tako, 
kot bi bilo treba, glede na to, da se določene stvari s strani nekaterih republik 
in pokrajin ponovno postavlja vprašanje, češ da predloženi obračuni niso 
zanesljivi. Podatki, ki so priloženi kot dokumentacija k zakonu, o katerem 
smo prej razpravljali, kažejo, da je 25 milijard le približen podatek za leto 
1971 o presežku obveznosti nad sredstvi. Moram reči, da je izvršni svet mnenja, 
da v račun, ki se objavlja, sedaj ne bi bilo oportuno vnašati številke, katere 
SR Slovenija nikoli ni priznavala, da pa je zelo velika nevarnost — in v tem 
smislu razumem tudi razpravo tovariša Eržena — da pri 13,5 milijarde ne bo 
mogoče ostati. 

V zvezi s tem bi poudaril, da je številke pod dohodki 1. 4. 2. in 1. 4. 3. 
ugotovila služba družbenega knjigovodstva kot imobilizirana sredstva prora- 
čuna na dan 31. 12. Služba družbenega knjigovodstva nas je, navajajoč dolo- 
čene predpise, opozorila na to, da bo dokončni obračun presežkov šele na- 
pravljen in da ga je za leto 1971 komaj mogoče pričakovati okoli 15. 2. 
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Po neki projekciji izhodišč, ki so bila predmet razprave v novembru, so 
presežki znašali okrog 66 milijard. Groba projekcija glede na gibanje dohod- 
kov je takrat kazala okrog 26 milijard presežkov pri občinah in interesnih 
skupnostih na ravni občin, okrog 10 milijard v republiškem proračunu, v 
republiški izobraževalni skupnosti okrog 7 milijard ter okrog 23 milijard 
v zdravstvenih skupnostih. 

Teh obračunov, tovariši poslanci, izvršni svet še nima, saj jih od službe 
družbenega knjigovodstva pred 15. 2. ni mogel zahtevati zaradi tega, ker ta 
služba po predpisih še ves januar prazni račune za priliv sredstev, ki pa se 
odražajo na dokončen obračun presežkov, okoli 15 dni pa rabijo službe, da 
bi v smislu zakona o imobilizaciji sredstev dokončno ugotovile višino sredstev 
vseh tistih, ki jih zakon prizadene. 

Ker se sredstva v smislu imobilizacije razen za občine ne morejo uporab- 
ljati v druge namene, računamo, da bo imobiliziranih sredstev več. Če bodo 
obveznosti večje kot 13,5 milijarde, bo o tem še veliko razprav. Odprta so 
namreč vprašanja, s kakšnimi ključi se prenašajo nekdanje obveznosti fede- 
racije na republike. 

Vsi si želijo ključe, ki bi jih razbremenjevali, kako pa jih je določiti, da bi 
bili še opravičljivi, je drugo vprašanje. Že skoraj 7 mesecev teče razprava in 
kljub temu, da smo vprašanje postavljali na vsakem zasedanju komiteja za 
finance, na žalost stvari nismo pripeljali do kraja. Včeraj smo dobili gradivo 
iz zveznega izvršnega sveta, v katerem je sekretariat za finance po vseh raz- 
pravah predlagal izvršnemu svetu šest oziroma sedem točk sklepov, kako naj se 
izvršni svet opredeli do odprtih vprašanj. Primopredaja se namreč zavlačuje že 
tako dolgo, da se pojavljajo že vprašanja, ali se to morda ne dela namenoma. 

Razumel sem intervencijo tovariša Jožeta Eržena — da se čisto po knjigo- 
vodsko izrazim — da nima pripomb k dohodkovni strani računa. Pri izdatkih 
je tovariš Eržen opozoril na razliko v poziciji 2. 50, ker je bila že danes izražena 
rezerva, češ da je številka prenizka. Zato nastopa določen saldo, sredstva pa 
so že sedaj vsa razdeljena, tako da uporabniki, ki bi jih dobili, od tega ne 
bodo odstopili. Izravnavo pa je potrebno vsekakor doseči. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Jože Eržen. 

Jože Eržen: Smisel je takšen, kot je povedal tovariš podpredsednik. 
Dopuščam, da je možen tudi lapsus v poslušanju referata. Smisel utemeljitve 
sem razumel tako, da imamo razen predložene bilance sredstev za pokrivanje 
morebitnega primanjkljaja na razpolago 20 milijard. Razen imobiliziranih 
sredstev, ki so navedena pod 1.4. 2. in ki se po naključju ujemajo s presežki. 
Ce pa je tako, da gre za ista sredstva in če smo že pri prejšnjem zakonu, 
ki smo ga sprejeli, ugotavljali 24 milijard primanjkljaja, potem je več kot 
jasno, da grozi nevarnost velikih primanjkljajev tega računa in seveda s tem 
tudi nevarnost dodatnih obremenitev med letom. Ce so vsa sredstva, kot je to- 
variš podpredsednik navedel, dejansko razdeljena, potem se mi zdi, da nimamo 
odgovora na vprašanje, kako bomo reševali morebitne večje obveznosti, ki jih 
danes uzakonjujemo. 

Predloga nimam, moram pa reči, da sem zaskrbljen zaradi problema, ki se 
pri tem pojavlja. 

Predsednik Tone Bole: To se pravi, tovariš Eržen, da nimaš konkret- 
nega predloga. 
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Jože Eržen: Ce bi bil znan dodatni vir, bi dal predlog, da se to vnese 
kot dohodek in da rezerva. Ker pa vidim, da dodatnih virov dejansko ni in 
da je bilanca izravnana, ko je vsak primanjkljaj hkrati primanjkljaj teh sred- 
stev. Kako jih v tem primeru pokrivati, nimam predloga, menim pa, da je s 
tem predložena bilanca močno dvomljiva. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Cvilak, če sem vas prav razumel, 
izvršni svet ni dolžan, da se pozicije 2. 50 v višini 135 milijonov dosledno drži, 
kolikor pa se prognoza ne bi uresničila, nastane vprašanje, od kod pokrivati 
saldo. 

Davorin Cvilak (iz klopi): Na predlog amandmajev, ki jih je repu- 
bliškemu zboru predložil odbor za finance in proračun in ki jih izvršni svet 
sprejema, se določene pozicije v izdatkih, ki pa niso obveznosti, prenašajo 
pod rezervo, tako da bo rezerva večja, kot je navedeno v poziciji 2. 9. Takšen 
je znesek pod 2. 2, to je 43 milijonov, za kritje izgub elektrogospodarstva in še 
nekatere druge pozicije, tako da bo rezerva znašala namesto 27 milijonov okoli 
130 milijonov. Zelo utemeljena je skrb tovariša Eržena, kaj bo, če bodo obvez- 
nosti večje kot 13,5 milijarde. Ce sredstev ne bo, se izdajo obveznice, vendar se 
naš izvršni svet ne nagiba k takšnim rešitvam, temveč se zavzema za to, da se 
uporabijo imobilizirana sredstva. 

Predsednik Tone Bole: Amandmaji odborov republiškega zbora nam 
še niso posredovani, zato o njih ne moremo razpravljati. 

Kdo še želi sodelovati v razpravi? Ce nihče, prehajam na obravnavo 
amandmaja odbora za proizvodnjo in blagovni promet k točki 2. 22. Zakono- 
dajno-pravna komisija se strinja z amandmajem. Ali se predstavnik izvršnega 
sveta strinja z amandmajem? (Da.) 

Za besedo prosi tovariš Janez Ster. 

Janez Ster: Odbor za finance je bil mnenja, da ne bi sprejeli amand- 
maja, kot ga je oblikoval odbor za proizvodnjo in blagovni promet, temveč v 
besedilu, kot ga predlaga odbor za finance in proračun v republiškem zboru. 
Odbor predlaga, da se sredstva pod 2. 22 prenesejo v rezervo, o njih pa bi 
razpravljal pozneje, saj bo verjetno treba dati nekaj sredstev za pokrivanje 
izgub v elektrogospodarstvu tudi iz teh sredstev, sicer bodo republiške skupne 
rezerve za sanacijo elektrogospodarstva popolnoma izčrpane. O tem, kako bomo 
elektrogospodarstvo sanirali, bomo dobili posebno poročilo, dejstvo pa je, da če 
je elektrogospodarstvo nelikvidno in če ga ne saniramo, da je le-to sposobno 
celotno breme prenesti naprej na premogovnike, premogovnikom pa bi morali 
potem pomagati iz republiških skupnih rezerv. Tega problema se ne bomo 
mogli rešiti. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste amandma, ki ga predlaga odbor za 
finance, sam pa bi postavil neko povsem proceduralno vprašanje. Več nas je 
že obvestilo, da imajo odbori republiškega zbora več amandmajev, gre za okoli 
6 amandmajev, ki imajo vsi isti smisel, namreč, da se sredstva prenesejo v raz- 
pravo, to je v pozicijo 2. 9. 

Predlagam, da pridemo na naslednjo točko dnevnega reda, ko bomo sezna- 
njeni z amandmaji, ki jih bo sprejel republiški zbor, pa se bomo na to točko 
vrnili. 
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Sekretar Boris S a j i n a : Odbor za finance je imel danes zjutraj sejo 
in je najbrž imel pred očmi tudi amandmaje odbora za finance in proračun 
republiškega zbora. Mogoče bi poročevalec odbora lahko o tem poročal? 

Predsednik Tone Bole: Tovarišica Zlebnikova, prosim! 

Mara 2 1 e b n i k : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za fi- 
nance je obravnaval le predložene amandmaje odbora za proizvodnjo in bla- 
govni promet našega zbora in zakonodajno-pravne komisije, medtem ko je bil 
o amandmajih, ki jih predlaga republiškemu zboru republiški odbor za finance, 
sicer obveščen, ni pa jih obravnaval. Pri obravnavi amandmaja našega odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet k poziciji 2. 22 smo ugotovili, da je spre- 
jemljivejše besedilo, ki ga predlaga odbor republiškega zbora, zato smo ga pre- 
vzeli kot svoj amandma. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Cvilak, ali je res, da je republiški 
zbor že odločal o amandmajih ali ne? Prej ste rekli nekaj podobnega. 

Davorin Cvilak (iz klopi): Jaz sem dal, tovariš predsednik, izjavo, 
da je izvršni svet sprejel amandmaje, ki jih je predlagal odbor in ne republiški 
zbor. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da preidemo na 15. točko dnev- 
nega reda in ko bomo obveščeni o besedilu, v katerem je odbor sprejel repu- 
bliški zbor, se bomo k točki spet vrnili. 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 33. seje zbora 
z dne 24. decembra lani, ko smo obravnavah osnutek tega zakona. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne 
želi.) 

K predlogom zakona ste prejeli poročilo odbora za finance in poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam načelno razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
nihče, končujem razpravo in prehajam na glasovanje o amandmajih. 

Zakonodajno-pravna komisija je dala amandma k 4. členu, odbor za finance 
pa amandma k 10. členu. Opozorjen sem, da sta amandmaja redakcijskega 
značaja. Se predstavnik izvršnega sveta strinja s predlaganimi amandmaji? 
(Se strinja.) 

Dajem oba amandmaja na glasovanje. Kdor je za predložena amandmaja, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja soglasno sprejeta. 
Prehajam na glasovanje o zakonu v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj 

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

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika ter člana odbora za družbeno- 
ekonomske odnose gospodarskega zbora. 
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Predlog odloka ste prejeli danes pred pričetkom seje, predložila pa ga je 
komisija za volitve in imenovanja. 

Z odlokom se na lastno željo razrešuje poslanec Štefan Nemec dolžnosti 
predsednika odbora in predlaga za predsednika odbora dosedanji član odbora 
Tone Polajnar, na izpraznjeno mesto člana odbora pa se predlaga poslanec 
Drago Justin. 

Zeli predstavnik komisije za volitve in imenovanja še ustno obrazložiti 
predlog? (Ne želi.) 

Dajem predlog odloka v razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče ne želi sodelo- 
vati v razpravi, jo končujem in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je 
za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o razrešitvi tovariša Štefana Nemca kot pred- 
sednika odbora soglasno sprejet ter da je sprejet predlog, da se dosedanji član 
odbora tovariš Tone Polajnar imenuje za predsednika odbora, na izpraznjeno 
mesto člana odbora pa imenuje poslanec Drago Justin. 

Dovolite, da se ob tej priložnosti v imenu zbora zahvalim tovarišu Nemcu 
za zelo požrtvovalno in uspešno delo, ki ga je opravljal v tem času. Kot sem že 
prej omenil, se je razrešil na lastno željo, ker sprejema na Jesenicah takšno 
funkcijo, da po lastni oceni ne bi mogel več opravljati obeh funkcij. 

Štefan Nemec: Tudi jaz se zahvaljujem za pomoč, ki sem jo imel 
pri opravljanju dolžnosti. Pri tem mislim predvsem na člane odbora, na sekre- 
tarje in tovariša predsednika zbora. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Prehajamo na 17. točko dnevnega re- 
da, to je na obravnavo predloga predsedstva skupščine SR Slovenije za man- 
datarja za sestavo republiškega izvršnega sveta in za imenovanje republiških 
sekretarjev ter predloga o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 4. februarja prejeli ustrezni 
predlog predsedstva skupščine SR Slovenije o predlaganju možnih kandidatov 
za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ter sklep predsedstva 
in izvršnega odbora republiške konference SZDL Slovenije o predlogu za 
kandidata za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. 

Dodatno ste prejeli predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za 
imenovanje republiških sekretarjev, mnenje komisije za volitve in imenovanja 
k predlogu mandatarja za sestavo izvršnega sveta za imenovanja republiških 
sekretarjev, predlog odloka o izvolitvi in predlog odloka o razrešitvi. 

Na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
skupščine SR Slovenije obravnavajo zbori delovnih skupnosti na svojih sejah 
tako predlog za kandidata za predsednika izvršnega sveta kot tudi predlog 
za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje ter razrešitve republiških sekre- 
tarjev ter sprejmejo mnenja, ki jih posredujejo republiškemu zboru, ki je 
pristojen za odločanje o teh predlogih. 

Pričenjam razpravo o predlogu predsedstva skupščine za izvolitev manda- 
tarja in o predlogu mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanja ter 
razrešitve republiških sekretarjev. Kdo želi besedo? 

Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi, zato jo končujem in 
predlagam zboru, da sprejme naslednje mnenje: 
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Gospodarski zbor je na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah in 
dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na seji dne 10. februarja letoš- 
njega leta razpravljal: 

a) o predlogu predsedstva skupščine SR Slovenije, da se za mandatarja za 
sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije izvoli Stane Kavčič, dosedanji 
predsednik izvršnega sveta; 

b) o predlogu mandatarja Staneta Kavčiča za sestavo izvršnega sveta in 
za imenovanje republiških sekretarjev; 

c) o predlogu komisije za volitve in imenovanja o razrešitvi nekaterih 
republiških sekretarjev. 

Gospodarski zbor se z omenjenimi predlogi strinja. 
Kdor se strinja s predlaganim mnenjem, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je mnenje našega zbora soglasno sprejeto. Obveščam zbor, 

da bom mnenje takoj posredoval predsedniku republiškega zbora. 

Dobil sem obvestilo, da republiški zbor še obravnava predlog odloka o 
finančnem načrtu posebnega računa, zato predlagam, da se vrnemo na 11. toč- 
ko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o nadomestilu 
za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR 
Sloveniji. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 33. seje našega 
zbora z dne 23. decembra 1971, ko smo obravnavali osnutek tega zakona. Izvršni 
svet predlaga, da zakon obravnavamo v smislu 296. člena poslovnika, to je ne 
glede na roke. Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog 
zakona? (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli tudi poročilo odbora za proizvodnjo in bla- 
govni promet ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagam amandma k predlogu zakona o nadomestilu za del obresti uporab- 
nikov investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji in sicer k 3. 
členu, drugi odstavek, ki naj se glasi: »Uporabniki investicijskih kreditov lahko> 
dobijo izjemoma nadomestilo tudi za obnovo prenočitvenih zmogljivosti v 
naravnih zdraviliških krajih in planinskih domovih in kočah v višini zneska 
obresti po 2,5°/o obrestni meri ob odplačilni dobi največ 15 let.« 

Utemeljitev: V Sloveniji je 163 oskrbovanih planinskih domov in koč. V 
njih je 5370 turističnih ležišč, 3150 sob in 2220 skupnih spalnic. Obisk v letu 
1970 je bil 837 246 turistov, od tega 43 275 tujcev. Nočitev je bilo 130 070, od 
tega 114 755 domačih in 15 315 tujih. Večina domov in koč je zastarelih, pre- 
majhnih in dezinvestiranih. Potrebna je modernizacija in povečanje zlasti resta- 
vracijskih ter prenočevalnih zmogljivosti, pa tudi ureditev sanitarij, vode, raz- 
svetljave itd. Obisk predvsem delovnih ljudi z nizkimi osebnimi dohodki in'mla- 
dine iz leta v leto narašča, vse več je organiziranih planinskih tur in izletov 
delovnih kolektivov in šol, zahteve po dobrih uslugah se večajo. 

Ce bodo nadomestila lahko porabljena samo za graditev novih primarnih 
in sekundarnih turističnih zmogljivosti, potem se v 2. členu zakona planinski 
domovi in koče kot povsem nepripravna in nekoristna platonska ornamentika 
lahko mirne duše črtajo. Planinske organizacije so potrebne dolgoročnih nizko- 
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obrestnih kreditov ter družbene pomoči. Izredno pomembne so olajšave pri 
odplačevanju anuitet za investicijsko vzdrževanje, modernizacijo in povečanje 
že obstoječih domov, ki so za sedanji in še pričakovani povečani planinski 
turizem resničen in že obstoječi problem. Domovi, ki jih še ni, lahko končno še 
kako leto počakajo, čeprav bi bih tudi zelo potrebni in koristni. Z obstoječimi 
pa brez usodne škode ni mogoče več odlašati, ker bo sicer propadlo še to, kar 
je in kar so v preteklih obdobjih — v izredno težkih obdobjih — zgradili 
planinci. 

Za uvrstitev planinskih koč v drugi odstavek 3. člena veljajo enaki in še 
veliko ostrejši ter poudarjeni razlogi, kot so v obrazložitvi navedeni za na- 
ravne zdraviliške kraje. Tudi planinska organizacija s svojimi planinskimi 
društvi kot oskrbovanci planinskih postojank ne more poslovati pod tržnimi 
pogoji in pod neposrednem rentabihtetnem računu. Kot društvo po zakonih 
o društvih ne uživajo nobenih ugodnosti, ki so jih pri poslovanju z izgubo in 
pri sanacijah deležne gospodarske organizacije. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Tovariš Franc Cuznar, 
prosim! 

Franc Cuznar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagam amandma k 3. členu zakona, da se v drugem odstavku črta besedilo 
»v naravnih zdraviliških krajih«. Amandma se v bistvu nanaša na širše pod- 
ročje, kar je predlagal tudi tovariš poslanec Papič. Amandma, ki ga predlagam 
in ki ga podpirata še poslanca Janez Ster in Vinko Božič, zahteva, da se v 
drugem odstavku črta besedilo »v naravnih zdraviliških krajih«, tako da bi 
se drugi odstavek tega člena v celoti glasil: »Uporabniki investicijskih kreditov 
lahko dobijo izjemoma nadomestilo tudi za obnovo prenočitvenih zmogljivosti 
v višini zneska obresti po 2,5°/o obrestni meri na leto ob odplačilni dobi največ 
15 let.« 

Predloženi amandma zajema širše področje in menim, da ne bi smeh za- 
pirati vrat vprašanju obnovitve drugih prenočitvenih zmogljivosti, ne glede 
na področja, to je ah gre za planinske domove ali za stare hotele v turističnih 
krajih ipd. Ugovori bodo, ker sem že imel stike s predstavnikom izvršnega 
sveta, vendar se mi zdi, da pri tem ne more obstajati vprašanje sredstev. 
Sredstva so pač takšna, kakršna so namenjena za to področje v prejšnji točki 
dnevnega reda. Tam navajamo, da je za 2,5'9/o regresiranje na razpolago 16 mili- 
jonov 600 tisoč, za 5°/o regresiranje, to je za nove zmogljivosti pa 50 milijonov. 
Razmerje je 100 : 66, kar pomeni, da bomo uporabili 66 °/« sredstev, ki so na- 
menjena za nove gradnje, tudi za obnovo. Menim, da bi pri tem morah biti 
zajeti vsi in ne le zdraviliški kraji, komisija iz 13. člena pa naj opravi selekcijo 
pri zahtevah po vreditiranju, ki bodo predložene. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Franc Pe- 
tauer! 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na predložene amandmaje k 1., 3. in 4. členu dajem naslednja pojasnila. 

V četrti vršit 1. člena naj se črta besedilo »ki so namenjene tujim turistom«. 
Menim, da ni potrebno še posebej poudarjati, da moramo besedilo izločiti in 
izenačiti tako domači kot tuji turizem, če želimo turizem obravnavati kot enotno 
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panogo. Kljub temu mi je povsem jasno, da imamo izreden interes, da pri- 
tegnemo čimveč tujih turistov zaradi priliva deviznih sredstev. 

Ker sem obveščen, da je republiški zbor zavrnil sprejem amadnmaja k 3. 
in 4. členu predlagateljice amadmaja v republiškem zboru, umikam svoj amand- 
ma k 3. in 4. členu. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, 
da nihče. Po razpravi so ostali amandmaji tovariša Papiča k 3. členu, tovariša 
Cuznarja k 3. členu ter amandma tovariša Petauerja k 1. členu. 

Prosim predsednika izvršnega sveta, da zavzame stališče do teh amand- 
majev. 

Franc Razdevšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Amandma je 
nepotreben, ker še vedno menimo, da je predvsem potrebno stimulirati tujski 
turizem. Tako kot stimuliramo izvoz, tako je tudi v turizmu potrebno stimulirati 
predvsem pritok tujih turistov. Zaradi tega gradimo predvsem zmogljivosti, 
ki bodo namenjene tujemu turistu. 

Prek naših mejnih prehodov prihaja nad 30 milijonov tujih turistov na 
leto, mi pa imamo le 5,5 milijona nočitev. V Sloveniji nam nedvomno močno 
manjka novih zmogljivosti, če se hočemo uveljaviti kot dežela stacionarnega 
in ne le tranzitnega turizma. 

Takoj moram povedati, da zaradi tega, ker je bil enak amandma sprejet 
v republiškem zboru, zadeve ne želimo zapletati. Zato predlagamo, da o amand- 
maju odločite po svoji presoji. 

Izvršni svet pa sprejema amandma, ki sta ga predlagala tovariša Ferdo 
Papič in Martin Košir v republiškem zboru, da se v 3. členu za besedilom »v 
naravnih zdraviliščih« doda »in v planinskih domovih in kočah«. 

Nikakor ne bi mogli sprejeti amandmaja, ki ga je dal tovariš Franc Cuznar. 
O tem smo razpravljali že na vseh odborih in tudi na zborih že ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona in osnutka zakona. 

Ravnokar sem povedal, da nam v Sloveniji mo'čno primanjkuje novih 
zmogljivosti, da imamo komaj 55 000 turističnih ležišč, skupaj z zasebnimi tu- 
rističnimi sobami, planinskim domovi in drugimi objekti. To je brez dvoma 
izredno malo, če primerjamo z drugimi, močneje razvitimi turističnimi deželami. 

Te podatke ste imeli zapisane v prejšnjih obrazložitvah pri predlogu za 
izdajo in osnutek zakona, zato jih sedaj ne bi ponavljal. Do leta 1968 smo vsa 
sredstva, ki so bila investirana v turistično gospodrstvo, namenjali predvsem za 
adaptacijo obstoječih objektov, tako da smo v tem obdobju obnovili soraz- 
merno dosti turističnih objektov. Danes nam manjka predvsem novih objektov. 
V predlogu zakona smo glede tega napravili izjemo za naravna zdravilišča, pred- 
vsem zaradi tega, ker so bila naravna zdravilišča doslej pod režimom socialnega 
zavarovanja in se zaradi tega niso mogla približati turističnemu gospodarstvu. 
Zato je prav, da tako izjemo sedaj sprejmemo. 

Tovariš Papič je obrazložil, zakaj kaže vključiti planinske domove. Izvršni 
svet to sprejema, nikakor pa ne bi mogel sprejeti razširitve na celotno turistično 
področje. Menim, da je prav, da pičla sredstva, ki jih imamo, namenimo pred- 
vsem za nove zmogljivosti. Pri novih investicijah gradimo objekte sorazmerno 
visokih kategorij. Najbrž bo naša investicijska politika tudi v prihodnje šla 
predvsem v to smer. 
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Ko bo na razpolago več sredstev, pa bomo nedvomno tudi za obnavljanje 
starih objektov. Pri obravnavi prejšnje točke dnevnega reda smo videli, da je 
za vse nove investicije v letu 1972 na razpolago komaj milijarda starih dinar- 
jev, zato vas prosim, da amandmaja, ki ga je predlagal tovariš Cuznar, ne 
sprejmete. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Razdevšek, za 'majhno pomoč prosim. 
Ni mi bilo popolnoma jasno, ah izvršni svet sprejema amandma tovariša 
Petauerja. 

Franc Razdevšek: V republiškem zboru sem poudaril, da menimo, 
da amandma, ki ga je predložila poslanka Magda Mihelič, ni potreben. Komisija 
in tudi banka bosta dajali sredstva predvsem tistim objektom, ki se bodo 
usmerjali v tujski turizem, saj je banki nedvomno potrebna tudi devizna stimu- 
lacija. Ta pa prihaja predvsem iz tujskega turizma. 

Ker je repubhški zbor amandma sprejel zato1, da ne bi prišlo do usklajeval- 
nega postopka, izvršni svet prepušča, da se tudi gospodarski zbor o tem sam 
odloči. 

Predsednik Tone Bole: Ostali so amandmaji tovariša Ferda Papiča 
k 3. členu, tovariša Cuznarja k 3. členu, ki ga izvršni svet ne sprejema ter 
amandma tovariša Petauerja k 1. členu, s katerim se predstavnik izvršnega 
sveta strinja. 

Prosim pristojni odbor, da zavzame stališča do teh amandmajev. 

Ferdo Papič: V zvezi z amandmajem tovariša Franca Petauerja me- 
nim, da ga glede na razpravo', ki je bila v odboru, lahko sprejmemo. Mienim, da 
bo komisija selektivno reševala ta vprašanja in ni bistveno, ali gre za tuje ali 
za domače turiste. Tako kot predstavnik izvršnega sveta menim, da zadeve ne 
zapletamo, ter predlagam, da zbor amandma sprejme. 

Glede amandmaja, ki sem ga predlagal, moram reči, da je bila Planinska 
zveza nekoliko prepozna, saj bi verjetno to zadevo razrešili že na odboru in 
amandma sprejeli kot svoj. Gre za izredno majhne zneske. Planinska zveza 
lahko v enem letu investira največ 100 do 150 milijonov dinarjev, če temu 
dodamo še 30'°/o bančnih sredstev, znaša skupen znesek komaj 200 milijonov. 
Ce iz tega izračunamo anticipativno obrestno mero, bomo videli, da gre za 
izredno majhna sredstva. Glede na pomembnost nekaterih planinskih koč 
predvsem v visokogorskem svetu menim, da amandma, ki sem ga predlagal, 
lahko sprejmemo. 

Glede amandmaja tovariša Franca Cuznarja moram reči, da nas je večina 
poslancev v začetku bila na stališču, da je beneficiranje obresti potrebno 
razširiti tudi na adaptacijo starih objektov. Pozneje, ko smo ugotovili, da prav- 
zaprav gre le za 1 milijardo S din, kar pomeni 250 postelj za celotno Slovenijo, 
smo to zadevo izločili. Kolikor večina članov odbora meni, da bi bil kljub temu 
potreben ponoven posvet odbora, prosim, da se o tem izrečejo1. 

Predsednik Tone Bole: Poročevalec odbora prosi, da se člani odbora 
odločijo o ponovnem posvetu. 

Jože Eržen (iz klopi): Menim, da sestanek ni potreben. 
16 
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Predsednik Tone Bole: Se pravi, da predsednik odbora ne zahteva po- 
novnega posveta? (Ne.) 

Prosim poročevalca zakonodajno-pravne komisije, da zavzame stališče do 
predloženih amandmajev. Tovariš Gostinčič, prosim! (Ni pripomb k amand- 
maju.) 

Želi še kdo sodelovati v razpravi? Besedo ima tovariš Franc Cuznar. 

Franc Cuznar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne morem se strinjati s pojasnilom predstavnika predlagatelja, kakor tudi ne 
s tovarišem Papičem, ki nas je seznanil z mnenjem odbora. Menim, da vpra- 
šanje sredstev ni odločilnega pomena pri tem, katere kategorije naj izključimo 
in jim s tem onemogočimo olajšave, ki jih predvideva zakon. Vprašanje sred- 
stev je v našem predlogu ločeno na sredstva za obnovo in sredstva za novo- 
gradnje. Ce je že sedaj opravljena tudi selekcija, potem ne vem, kakšno delo 
bo imela komisija iz 13. člena zakona. Menim, da sredstva so in da mora 
selekcijo objektov opraviti komisija. Tudi pri novogradnjah nimamo neome- 
jenih sredstev, zaradi tega bodo morale pri novogradnjah počakati nekatere 
investicije. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Papič kot pred- 
stavnik odbora. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Mo- 
goče me tovariš Cuznar ni prav razumel. Za leto 1972 je predvidena le mili- 
jarda S din. Odbor je menil, da morajo imeti prednost obveznosti, ki so bile že 
prej sprejete, kot na primer za Bernardin. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? Tovariš Franc Razdevšek. 

Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Le nekaj besed bi dodal v pojasnilo tovarišu Cuznar ju. 

Ce gre ob starem objektu za nove zmogljivosti, ima pravico do benefikacije 
tudi stari objekt. Benefikacije ne more dobiti le objekt, ki ne razširja zmog- 
ljivosti, razen nekaterih zdravilišč in planinskih domov. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem amandma tovariša Papiča. Kdor je za amandma, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma tovariša Franca Cuznarja k 3. členu predloga 

zakona. Dajem ga na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (4 poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (23 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (23 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma tovariša Franca Cuznarja ni sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju tovariša Franca Petauerja. 
Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma tovariša Franca Petauerja soglasno sprejet. 
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Prehajam na glasovanje zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
Obveščam zbor, da je po dogovoru prišel čas za glavni odmor. Iz repu- 

bliškega zbora so me obvestili, da je 14. točka pri njih še v razpravi, zato 
predlagam 45 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.50.) 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da 
nadaljujemo delo. Vračam se na 14. točko dnevnega reda, Obrav- 
navo točke smo prekinili zaradi morebitne uskladitve z amandmaji, ki so jih 
dali odbori republiškega zbora. Ker republiški zbor te točke še ni obravnaval, 
predlagam, da jo obravnavamo, kot nam nalaga poslovnik zbora. Morebitne 
razlike v amandmajih bomo usklajevali po postopku, določenem v poslovniku 
skupščine. 

V obravnavi 14. točke smo prišli do razprave, v kateri je zadnji sodeloval 
poslanec Jože Eržen. Prosim poslanca Eržena za pojasnilo. V svojem izvajanju 
ni bil jasen. Ni povedal, ali je bil razpravi jalee ali pa je dal amandma. Sedaj 
se mora odločiti. Ker poslanec Eržen še ni prišel v dvorano, nadaljujemo 
razpravo. 

Kdo še želi sodelovati v razpravi k 14. točki dnevnega reda? 
Vidim, da se je poslanec Eržen vrnil na sejo. 

Tovariš Eržen. Iz tvoje razprave nisem razumel, ali daješ amandma, ali pa 
si le razpravljal. (Poslanec Jože Eržen: Nisem dal amandma.) 

Kdo še želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dovolite, 
da razpravo k 14. točki dnevnega reda končam. 

Prehajamo na obravnavo amandmaja za proizvodnjo in blagovni promet k 
točki 2.22. Ugotavljam, da se zakonodajno-pravna komisija strinja s tem 
amandmajem. Že prej smo razumeli, da se predstavnik izvršnega sveta tudi 
strinja. Vidim, da predstavnik izvršnega sveta, podsekretar v republiškem 
sekretariatu za finance tovariš Cvilak iz klopi potrjuje, da se strinja. 

Dajem amandma k točki 2. 22 na glasovanje. Kdor je za amandma, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k točki 2. 22 soglasno sprejet. 
Prehajam na obravnavo amandmaja odbora za proizvodnjo in blagovni 

promet k točki 2. 8. Obveščen sem, da zakonodajno-pravna komisija nima pri- 
pomb. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove, ali se izvršni svet strinja 
z amandmajem k točki 2.8. (Iz klopi: Da.) Hvala. 

Dajem na glasovanje amandma odbora za proizvodnjo in blagovni promet. 
Kdor je za amandma odbora, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora k točki 2. 8 soglasno sprejet. 
Prehajam na glasovanje o odloku v celoti. Dajem na glasovanje predlog 

odloka v celoti. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

16* 
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Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Sedaj se moramo vrniti na začetne točke dnevnega reda in sicer na 3. 
točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o dolo- 
čitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 
1972 in o določitvi najvišjih zneskov od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in 
skupne porabe. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnavamo 
v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine po skrajšanem postopku in ne 
glede na roke. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne 
želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli mnenje zasedanja delegatov občin, — poro- 
čilo odbora za finance, poročilo zakonodajno-pravne komisije in mnenje pro- 
svetno-kulturnega zbora. Sekretar zbora me je obvestil, da boste mnenje pro~ 
svetno-kulturnega zbora dobili na klopi. Mnenje prosvetno-kulturnega zbora 
bomo razpravljali tudi o njem in o njem odločali. Ali želi .poročevalec odbora 
za finance poslovnika Mara Žilebnik še ustno dopolniti stališče odbora? (Da.) 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za fi- 
nance se je v načelu strinjal z intencijo predlaganega zakona glede limitiranja 
stopnje zneskov republiškega davka in zneskov prispevkov iz osebnega dohodka. 
Odbor je menil, da v trenutku, ko povečujemo napore za stabilizacijo gospo- 
darstva in vseh drugih družbenih tokov, ni mogoče dovoliti ponovne in nenad- 
zorovane rasti sredstev za razne oblike splošne in kolektivne porabe. 

Zato odbor zakon v načelu podpira, imel pa je pomislek k metodi takega 
limitiranja in njegovi usklajenosti s pravkar sprejetimi ustavnimi amandmaji. 
Ker zakonodajno-pravna komisija k temu ni imela pomislekov, odbor meni, da 
lahko umakne svoj načelni pomislek. 

Obenem bi povedala, da se odbor v celoti strinja z amadmaji zakonodajno- 
pravne komisije. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Kdo 
želi sodelovati v razpravi? Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi 
in jo končujem. Do sedaj nismo prejeli amandmaja prosvetno-kulturnega zbora. 
Ali si lahko malo olajšamo postopek, da amandma prečitam, ker je zelo kratek. 
Drugače moramo čakati, da se razdeli. Prosim zbor, da se o tem odloči, obe- 
nem prosim predstavnike odborov, da spremljajo ta amandma, ker bodo morali 
zavzeti do njega stališče. Isto velja tudi za predstavnika izvršnega sveta. 

Prosvetno-kulturni zbor predlaga, da se k 3. členu doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: »Pred začetkom odvajanja presežnih sredstev iz prejšnjega odstavka 
mora izvršni svet predložiti skupščini SR Slovenije poročilo o gibanju v gospo- 
darstvu in predlog za uskladitev zneskov iz 2. člena tega zakona s temi gibanji.« 

Njihova kratka obrazložitev je naslednja: 
»Predlog zakona, s katerim naj se zagotovi relativno zmanjšanje obreme- 

nitve gospodarstva s tem, da se omeji poraba sredstev prek določenega nomi- 
nalnega zneska, najbolj neposredno prizadene področje izobraževanja. Predlo- 
ženi ukrep je izraz očitne težnje, da se proti samoupravnim načelom uveljav- 
lja odvzem dela sredstev interesnim skupnostim kot sistem. Ob visoki stopnji 
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inflacije to pomeni tudi siceršnje zmanjševanje realnega obsega sredstev za 
izobraževanje med letom 1972. Posledice bodoče rasti inflacije bo torej nosilo 
predvsem to področje.« 

Vprašujem pristojni odbor, ali j;im zadostuje tak postopek? Če mienijo1, 
da ne, bomo počakali, da nam amandma posredujejo v pismeni obliki. (Iz klopi: 
Odbor se strinja.) Torej lahko postopek nadaljujemo. 

Sekretar Boris Sajina: Pravkar so nas obvestili iz prosvetno-kultur- 
nega zbora, da bo njihov predstavnik prišel čez 10 minut. Prosvetno-kulturni 
zbor zaseda na Magistratu. V odmoru sem jih obvestil, da bomo obravnavo 
ene točke začeli ob dveh. Ker pa smo tako hitro končali obravnavo predhodnih 
točk, njihov predstavnik še ni prišel. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da ne nadaljujemo obravnave te 
točke brez njihovega predstavnika, da se ne bi naša odločitev napačno razumela. 
Obravnavo 3. točke začasno odložimo. Ko bo prišel predstavnik prosvetno- 
kulturnega zbora, se bomo vrnili na obravnavo 3. točke dnevnega reda. 

Prosim predstavnike odbora, zakonodajno-pravne komisije in izvršnega 
sveta, da med tem zavzamejo stališča do predloženega amandmaja, da se ne bi 
razprava še bolj zavlekla. 

Ker se zbor strinja z mojim predlogom, prehajam na 4. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo predloga zakona o uporabi dohodkov od 
prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in 
sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine po skrajšanem 
postopku in ne glede na roke. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno 
obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

K predlogu ste prejeli mnenje zasedanja delegatov občin, amandma izvrš- 
nega sveta k 3. členu zakona, poročilo odbora za finance našega zbora in 
poročilo zakonodajno-pravne komisije. Prejeli ste tudi mnenje prosvetno-kul- 
turnega zbora. 

Upamo, da bo predstavnik, ki bo prišel v imenu prosvetno-kulturnega zbora, 
zastopal zbor za obe točki. Ali je prisoten predstavnik prosvetno-kulturnega 
zbora? (Ni.) 

Predlagam, da preidemo na 5. točko dnevnega reda, to je na 
obravnavo predloga zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa gospodarskega 
zbora, ko smo na 33. seji dne 23. decmbra 1971 obravnavali osnutek tega zakona. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta, pomočnik republiškega sekretarja za 
finance Marjan Ekart, še ustno obrazložiti zakon? (Ne želi.) 

Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo v smislu 296. člena poslovnika 
skupščine ne glede na roke. 

K predlogu zakona ste prejeli obvestilo izvršnega sveta o popravku bese- 
dila 15. člena zakona, poročilo odbora za finance in poročilo zakonodajno- 
pravne komisije. 

Ali želi poročevalec odbora za finance obrazložiti stališče odbora? (Želi.) 
Besedo ima poročevalec odbora za finance, poslanec Stane Pungerčar. 
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Stane Pungerčar: Danes zjutraj je odbor obravnaval amandmaje 
k predlogu zakona. Cisto na kratko vas bom obvestil o stališču odbora. 

Odbor je sprejel amandma oziroma prispevek, ki ga je dal predlagatelj 
k 15. členu. Nadalje v celoti sprejema vse amandmaje, ki jih je dala zakono- 
dajno-pravna komisija. Sprejema tudi spremembo k 3. in 5. členu, kjer je 
namesto besede »obveznice« sedaj predložena beseda »potrdilo«. Odbor je 
zavrnil amandma, ki ga je dal poslanec Rado Pušenjak, poslanec republiškega 
zbora. To je sicer vnaprejšnja odločitev odbora, ker je o amandmaju infor- 
miran, nismo pa ga prejeli od republiškega zbora. 

Zbor moram opozriti tudi na amandma, ki ga je predložil poslanec Lesar 
Jože. Odbor se sicer ni posebej sestal na sejo, ampak so se člani odbora med 
seboj posvetovali. Posvetoval sem se tudi s predlagateljem tega amandmaja. 
V soglasju s tovarišem Lesarjem, ki je predlagatelj, bi predložil besedilo nje- 
govega amandmaja. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Pungerčar, samo trenutek: 
Amandma tovariša Lesarja je amandma tovariša Lesarja. Amandma tova- 

riša Pušenjaka sploh ne moremo obravnavati, ker o tem zbor ni obveščen. 
Toliko v pojasnilo. 

Stane Pungerčar: Amamndma tovariša Lesarja je odbor po po- 
svetovanju med člani sprejel. Ali bo tovariš Lesar sam obrazložil spremembo 
v predloženem amandmaju ali pa kar jaz preberem, kar smo se dogovorili? 

Predsednik Tone Bole: Kaj je bolj enostavno? 

Stane Pungerčar: V drugem odstavku predloženega amandmaja k 
14. členu zakona se spremeni besedilo tako, da se glasi: 

»Dohodki, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotnic, se razdelijo občinam 
v odnosu na obseg proračunskih potreb občinskih sodišč in javnih tožilstev.« 

Člani odbora za finance sprejemajo tako spremembo in s tem tudi v celoti 
predlagani amandma. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, če bi tovariš Pungerčar še ostal pri 
govornici, da lahko dokončamo postopek v zvezi z amandmajem k 14. členu. 
Ali bi mogoče lahko še enkrat prečital predloženi amandma v celoti? 

Stane Pungerčar: Prebral bom celoten amandma. Amandma se 
nanaša na 14. člen in se glasi tako : »Dohodki od sodnih taks so dohodki re- 
publike. Republika odstopa občinam dohodke od sodnih taks, ki se dosežejo s 
prodajo taksnih vrednotnic enotne izdaje na območju republike in dohodke od 
sodnih taks, ki jih je treba v gotovini plačati pri občinskih sodiščih. 

Dohodki, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotnic, se razdelijo občinam 
v odnosu na obseg proračunskih potreb občinskih sodišč in javnih tožilstev.« 

To je amandma, ki ga predlaga poslanec Lesar. Člani odbora ga spre- 
jemajo. 

Predsednik Tone Bole: Iz amandmaja sem razumel, da se predlaga 
sprememba merila delitve. Predloženo je merilo števila prebivalcev. V amand- 
maju pa se predlaga, da naj bo merilo objektivna poraba sodišč. Slišali ste 
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predlog amandmaja in še pojasnilo tovariša Pungerčarja. Sedaj je to amandma 
odbora. Tovariš Lesar se strinja s tem, da se njegov amandma prekvalificira 
v predlog odbora. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To, 
kar je tovariš Pungerčar predlagal, je predlog odbora, s katerim sem se stri- 
njal. Tako se spremeni moj prvotni predlog, v katerem sem predložil, da naj 
bi se delila sredstva občinam po številu prebivalcev. Mislim, da je predlog 
odbora bolj objektiviziran, ker postavlja v enak položaj vse občinske skupščine 
v tem tako važnem vprašanju. 

Ne bom čital amandmaja, ker ste ga dobili pravočasno. Kljub temu bom 
nekaj dodal. Mislim, da je treba razširiti obrazložitev, zakaj smo prišli do 
predloga, da se spremeni 14. člen. Razmerja, ki so iz priloge obrazložitve amand- 
maja očitna, so sicer izdelana iz podatkov iz leta 1969, vendar pa so po ocenah, 
ki sem jih dobil, te razlike za leto 1970 še večje. Sedaj, ko sprejemamo nove 
takšne tarife, so razlike še večje. Praktično je nemogoče izdelati bilanco glede 
na predvidene nove konstrukcije taks in vira dohodka, ki temelji na sodnih 
taksah, ki so namenjene izključno za pokrivanje stroškov občinskih sodišč. 
Zaradi tega menim, da vnaša stališče odbora za finance bolj objektivna merila 
v to, ker gre za dejansko priznane proračunske potrebe občinskih sodišč v 
odnosu do skupno zbranih sredstev. Ce bo republika iz tega vira zbrala 3 
milijarde S din, bi bila razlika pokrita v istem odnosu, kot je razmerje med 
dohodki in proračunskima izdatki v vseh občinskih sodiščih oziroma javnih 
tožilstvih. Ne postavlja se vprašanje glede tega, ker je bilo rečeno, da se 
priznava nesmotrnost; takšne delitve oziroma takšnega načina pokrivanja pro- 
računskih potreb. Na vidiku je sprememba ustave, ki mora v celoti analizirati 
in tudi rešiti vprašanje financiranja občinskih sodišč in ostale nadgradnje v 
komunah, vendar za mene tako pojasnilo ni zadovoljivo1. 

Mislim, da takšnega stališča ne bi smeli sprejeti in obljubljati nekaj, kar 
bo uresničeno šele jutri ali pa čez eno oziroma dve leti. Kot poslanec in kot 
predstavnik tistih, ki so me izvolili in zaradi katerih sem tukaj, bi vprašal 
zakaj je bilo to vprašanje toliko časa nerešeno? Zakaj je bila takšna diskrimi- 
nacija pri delitvi sredstev za občinska sodišča? Ali smo se zaradi fetišiziranja 
lahko skrivali za parolo, da to rešuje komunalni sistem? Taka je namreč 
obrazložitev, da bo komunalni sistem obravnavan v drugi fazi ustavnih spre- 
memb in da se bo takrat razširilo to tudi na vprašanje financiranja sodstva. 
Tako orientacijo cenim in jo spoštujem, ker je razen tega še rečeno, da bo 
verjetno treba popraviti tudi organizacijo sodišč in jih bolj prilagoditi terenu. 
Vse te napovedi spoštujem, vendar nas to ne opravičuje, da še naprej vztrajamo 
pri sistemu in odnosih, ki so povsem nesprejemljivi. 

Ne bom komentiral priložene tabele, ki je uradni akt organa izvršnega 
sveta. Iz nje je razvidno, da miorajo nekatere občine dodajati tudi po 4-inpol- 
krat več sredstev kot druge oziroma ne pokrivajo niti 15 %> ali 20 a/o proračunov 
občinskih sodišč in občinskih javnih tožilstev oziroma sodnih taks. Le-tem 
moramo dati dotacijo iz svojih proračunov. Seveda zaradi tega ne morejo biti 
krive občine. Druge občine imajo presežek teh sredstev. Presežek teh sred- 
stev uporabljajo za druge namene, kot pa so izrecno usmerjena. Ta sredstva 
iz taks in vrednotnic, bi se morala usmerjati za potrebe pravosodnih ustanov. 

Vsi se strinjamo, da naj bo komunalni sistem vsekakor vključen v celotno 
pokrivanje potreb občinskih sodišč. Pri tem se je hkrati pozabilo na finančno 
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konstrukcijo, kako naj se to izvede. To seveda ni prav. Menimo, da se to godi 
po krivdi in ne po zaslugi nekaterih občin, kjer so večji centri. Tam so advokati 
tisti, ki kupujejo koleke, sestavljajo tožbe in tako dalje. To so vprašanja, 
ki jih zakonodajalec, ki je predlagal takšno konstrukcijo zakona, že takrat 
ni upošteval. Čudno se mi zdi zaradi tega, ker sem danes že slišal nekatere 
pripombe: »Tovariš Lesar, ali se splača spremeniti zakon za eno leto?« Mislim, 
da ne moremo imeti takšnega odnosa do razlik v dohodkih občin od sodnih 
taks, ki so tukaj dovolj očitne. Predlog si prizadeva, da vsaj delno prispeva k 
naporom za ureditev celotnega novega komunalnega sistema v naše republike. 
Zaradi tega sem se pri oblikovanju predloga skušal izogniti temu občutljivemu 
problemu. Pri mojem predlogu — kar je ugotovil predsednik našega zbora 
malo prej — ne gre za nobeno funkcionalno spremembo, ampak samo za 
spremembo v tehniki delitve sredstev. 

Mislim, da je glede na obrazložitev, ki je napisana v prilogi amandmaja, 
ki ga predlagam v imenu tovarišev poslancev Miomirja Delevića, Ferda Papiča, 
Karla Lutarja, Janeza Kučana, Cvetka Dopliharja, Jožeta Slaviča, Albina Ku- 
reta, Alojza Zokalja, Martina Gobca, Jožka Rozmana, Stojana Makovca, Mira 
Repiča in Vinka Božiča, naš predlog več kot utemeljen. 

Tudi za tehniko organov, ki se ukvarjajo v eni ali drugi obliki z zbiranjem 
sredstev ali pa z njihovo delitvijo, ne bo nastala nobena dodatna obremenitev. 
Nasprotno', trdim, da bo njihovo delo enostavnejše in lažje. Lažje je ugotoviti, 
kakšni so občinski proračuni, ki so za letošnje leto že sprejeti in glede na to 
proporcionalno razdeliti ta sredstva, kakor pa ugotavljati, koliko se je kje pro- 
dalo takšnih vrednotnic. 

Prosim poslance za razumevanje in predlagam, da bi podprli predloženi 
amandma. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi v zvezi 
s sprejemom amandmaja? Amandmaje sprejemamo po členih, tako kot so pred- 
loženi. Ce nihče ne želi sodelovati v razpravi, dovolite, da jo končam. Opo- 
zarjam zbor, da prehajamo na obravnavo zakona o podrobnostih, v kateri 
bomo odločali tudi o vloženih amandmajih. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se v 1. členu med vrste repu- 
bliških dohodkov doda nova 10. točka, ki se glasi: »davek od dohodka bank«. 
Ali se odbor za finance strinja z omenjenim amandmajem? 

Stane Pungerčar: V imenu odbora izjavljam, da se v celoti stri- 
njamo s predlogom zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Tone Bole: Ugotavljam, da se izvršni svet strinja s 
predlaganim amandmajem, kot je razvidno iz poročila zakonodajno-pravne 
komisije. Amandma dajem na glasovanje. Kdor je za amandma, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržali 
(Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k novi 10. točki 
1. člena. 

Prehajam na obravnavo amandmajev, ki jih je dala zakonodajno-pravna 
komisija. Prvi je povezan s pravkar obravnavanim amandmajem. Predlaga 
se, da se doda nov 11. člen. Ali se poročevalec odbora strinja? (Da.) 

Na glasovanje dajem amandma zakonodajno-pravne komisije, da se v za- 
konu doda nov 11. člen. Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije, 
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naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel nov 11. člen. 

Prehajam na glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 
posameznim določbam 1. člena zakona. Obveščeni ste, da so amandmaji re- 
dakcijske narave. 

Ali se odbor strinja s temi amandmaji? (Da.) Dajem amandma na glaso- 
vanje. Kdor je za amandmaje k 1. členu, naj dvigne roko ! (Vsi poslanci dvignejo' 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor 
soglasno sprejel predlagane amandmaje k 1. členu zakona. 

Prehajam na obravnavo amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 9. 
členu zakona. Ali se poročevalec odbora strinja? 

Sekretar Boris Saj ina: Zakonodajno-pravna komisija je svoj amand- 
ma k 9. členu umaknila. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da amandmaja ni več. Zaradi tega 
o njem ne bomo glasovali. 

Prehajamo na amandma odbora za finance našega zbora k 14. členu. Obraz- 
ložitev amandmaja je dal poslanec Lesar. Odbor je, kot ste slišali, amandma 
dopolnil. Poslanec Lesar se kot predlagatelj strinja z novo oblikovanim amand- 
majem. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališča do amand- 
maja. Besedo ima republiški sekretar za pravosodje in občo upravo, Bojan 
Skrk. 

Bojan Skrk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Mi- 
slim, da preloženega amandmaja ne bi mogli sprejeti. To stališče izvršnega 
sveta bom utemeljil. 

Najprej bi vas seznanil s tem, da je republiški zbor sprejel zakon o sodnih 
taksah, ki v 10. členu ureja to vprašanje na enak način, kot je to urejeno v 
14. členu zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, na katerega 
je dan amandma. 

Predlagatelj je torej pri pripravi predloga zakona upošteval tudi ta predlog, 
ki je bil dan od predstavnika neke občine na zboru delegatov občin. Predlog 
se je sicer glasil malo drugače in sicer: »Sodne takse, katere se pobirajo na 
območju enega okrožnega sodišča, se zbirajo na račun službe družbenega 
knjigovodstva in se potem odstopajo občinam v razmerju, v kakršnem občine 
tega območja financirajo iz svojih proračunov sodišča in občinska tožilstva.« 

Moram reči, da je bilo govora o tem tudi ob sprejemanju zakona o sodnih 
taksah, kar je pravilno povzel tudi tovariš Lesar. Na sejah vseh skupščinskih 
teles je bilo zavzeto stališče, da naj se financiranje vseh sodišč, torej ne samo 
okrožnih, ampak tudi občinskih, prenese na republiko. Ta stvar se je iz dveh 
razlogov odložila. Zdelo se nam je, da bi bilo o takem načelnem vprašanju, 
ki je zelo pomembno za funkcioniranje pravosodja, primerneje odločati v drugi 
fazi ustavnih sprememb, ko bomo razpravljali o celotnem pravosodnem sistemu. 
Sprememba v financiranju bi se sprejela ravno v času sprejema republiškega 
in tudi občinskih proračunov. Tudi zaradi tega bi bilo to tehnično nemogoče. 
Drži trditev poslanca Lesarja, da republika ni s tem nič prizadeta. Z amand- 
majem se drugače razporejajo sredstva, ki so namenjena občinam. Poudarjam, 
da so tudi občine v taki situaciji, da so pripravile svoje proračune. 
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S sprejemom amandmajev bodo nekaterim občinam odvzeti viri dohodkov, 
s katerimi računajo. Tako bodo zašle v težaven položaj. Iz teh razlogov izvršni 
svet ni v ničemer menjal določb doslej veljavnega zakona o sO'dnih taksah. 
Upošteval je, da bo v drugi fazi ustavnih sprememb rešeno tudi to vprašanje. 

Posebej moram poudariti, da trditev, da so sodne takse namenjene za 
financiranje sodišč, ne drži. Sodne takse so le en vir dohodkov, ki jih republika 
odstopa občinam. Imamo tudi upravne takse. Te se v celoti odstopajo občinam. 
Po tej logiki torej republika nima vira za financiranje uprave. Vse to skupaj 
so dohodki družbenopolitičnih skupnosti. Vsako leto, ko se sprejema zakon o 
višini in stopnjah davkov in taks, se tudi ureja, kateri davki in takse so do- 
hodki. občinskih proračunov, kateri pa so dohodki republiškega proračuna. 

Mislim, da bi bilo tudi sicer napačno, če bi se postavili na stališče, da so 
sodne takse namenjene za to, da se z njimi financirajo pravosodni organi in 
da se bodisi v republiškem ali pa v občinskih proračunih prikažejo le kot vir 
financiranja pravosodnih organov. 

Končno bi vas opozoril, da bo takšen amandma, kot je bil predlagan, 
če ga bo zbor sprejel, po mojem mišljenju občine prizadel. To pa zaradi tega, 
ker je verjetno pomotoma predlagano, da se le dohodki, ki se dosežejo s prodajo 
taksnih vrednotnic, razdelijo občinam. V prvem odstavku 14. člena ne govo- 
rimo samo o taksnih vrednotnicah, ampak tudi o sodnih taksah, ki jih je treba 
plačati v gotovini. Zdi se mi, da tudi stilistično nov tretji odstavek ni najbolj 
posrečeno oblikovan. Verjetno bi bilo primerjnejše, če bi se amandma ven- 
darle sprejel, da bi se odstavek glasil takole: 

»Dohodki od sodnih taks iz drugega odstavka tega člena se zbirajo pri 
centrali službe družbenega knjigovodstva in delijo med občine v takšnem 
razmerju, v kakršnem posamezne občine financirajo občinska sodišča in ob- 
činska javna tožilstva.« 

To sem navedel v pojasnilo. Iz vseh razlogov, ker gre vendarle za dokaj 
nerazčiščeno vprašanje, se kot predstavnik izvršnega sveta z amandmajem ne 
strinjam. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Škrk, če sem pravilno razumel, iz- 
vršni svet amandmaja ne sprejema. Prosim predstavnika zakonodajno-pravne 
komisije, da zavzame stališče do amandmaja, ki ga je predložil odbor. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakonodajno-pravna komisija do tega amandmaja še ni zavzela svojega stali- 
lišča, ker ga še ni imela. Poudarim pa lahko naslednje: 

Zakonodajno-pravna komisija je imela k financdranju pravosodnih organov 
v občinah isto pripombo kot odbor. Glede na amandma pa predlagam, da 
se mi da nekoliko časa, da se posvetujem z drugimi člani zakonodajno-pravne 
komisije. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Simšič, zahtevate čas za razpravo v 
komisiji. 

Poslanec Ferdo Papič želi besedo. 

Ferdo' Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predvsem se bom omejil na pripombe republiškega sekretarja za pravosodje 
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in občo upravo, ki je nekatere zadeve postavil v drugačno luč kot pa mi, ki smo 
predlagatelji tega amandmaja. 

Mislim, da občinske skupščine s sprejemom tega amandmaja ne bodo pri- 
zadete, razen dveh, ki sedaj dobivajo toliko več sredstev. Mislim, da tu ne gre 
toliko za obliko ali je amandma stilistično v redu, ampak gre predvsem za to, 
da se sredstva porazdelijo tam, kjer se ustvarjajo. Razpon dohodkov iz tega vira 
je tako velik, da so na primer stroški občinskih sodišč ali javnih tožilstev tudi 
4 do 5-krat višji kot pa so občinski dohodki iz sodnih taks po dosedanji ureditvi, 
ki naj bi po predlogu izvršnega sveta ostala nespremenjena. 

Mislim, da je občinam, ki še našo sprejele proračunov, zelo lahko, če bomo 
imeli kakšnih 10 milijonov din višje dohodke, da to porazdelimo. Ni nobene 
bojazni, da občinskim proračunom te zadeve ne bi uspelo rešiti. Ce pogle- 
damo podatke iz leta 1969, vidimo, da je poseben primer le v Ljubljani, ki 
je izjema od vseh ostalih. Ljubljana je tedaj dobivala okoli 625 milijonov S din 
dohodkov iz sodnih taks, občinsko sodišče pa jo je stalo okoli 228 milijonov 
5 din. Mislim, da je poglavitno in nerešeno vprašanje v tem. Verjamem, 
da se bo med letom reševalo tudi to vprašanje. Moram reči, da je na zad- 
njem sestanku predsednikov občinskih skupščin pri predsedniku izvršnega 
sveta nekaj razpravljalcev ostro nastopilo proti temu, da se občinska sodišča 
financirajo iz republiškega proračuna. 

Ta zadeva še ni razčiščena in je vprašanje, kakšen bo končni rezultat. 
Mislim, da je čas, da začnemo enkrat pravičneje razdeljevati te'dohodke. V 
tem je tudi osnovni cilj in namen tega amandmaja. Zaradi tega je potrebno, 
da pogledamo bilance in vidimo, koliko dobi posamezna družbenopolitična 
skupnost iz posameznih proračunskih virov, koliko zmore financirati. Tedaj 
ne bodo težave, kot so sedaj, da imajo v bogatejši regiji sodniki za 20, 30 ali 
40 % višje plače kot drugje. 

Predsednik Tone Bole: Ker je predstavnik zakonodajno-pravne ko- 
misije zahteval posvetovanje s svojo komisijo, predlagam, da nadaljujemo 
delo. Ko bo zakonodaj no -pravna komisija končala delo, se bomo vrnili na to 
točko. 

Prosim tovariša Skrka, če se sedaj lahko udeleži seje zakonodajno-pravne 
komisije. Mogoče bo z dobrim nasvetom pomagal, da pozneje ne bi prišlo 
do ponovne razprave glede besedila. 

Predlagam zboru, da nadaljujemo delo. Dajem na glasovanje redakcijske 
amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 12. in 15. členu zakona. 

Kdor je za amandma k 12. in 15. členu, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje zakonodajno-pravne 
komisije k 12. in 15. členu zakona. Ne moremo še glasovati o zakonu v celoti, 
ker moramo čakati na stališča zakonodajno-pravne komisije. 

Predlagam, da se vrnemo na obravnavo točk, ki smo jih odložili zaradi 
obrazložitve predstavnika prosvetno-kulturnega zbora. To sta 3. in 4. točka 
dnevnega reda. 

Obveščen sem, da je predstavnik prosvetno-kulturnega zbora prisoten. 
Prosim, da še dodatno obrazloži pismeno mnenje in amandma, ki izhaja iz tega 
mnenja. 
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Dr. Aleksandr a Kornhauser: Tovarišice in tovariši poslanci! Pro- 
svetno-kulturni zbor prosi, da sprejmete naslednjo obrazložitev amandmajev. 

Najprej bi obrazložila njegov amandma k predlogu zakona o določitvi 
stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972, to 
je k 3. točki dnevnega reda seje vašega zbora. Prosvetno-kulturni zbor pri 
amandmaju, ki vam je bil že dostavljen, vztraja in ga najbrž ni treba 
ponovno obravnavati. 

Na predloženem amandmaju pa zbor vztraja iz naslednjih razlogov: če 
pogledamo obrazložitev predlogov ukrepov družbenoekonoske politike na pod- 
ročju splošne in kolektivne porabe v letu 1972, potem v prvem odstavku na 
strani 5 beremto naslednje: »Če bo mled letom prišlo do neskladja med gospodar- 
skimi gibanji in posameznimi oblikami porabe, bo izvršni svet skupščine SR 
Slovenije o tem obvestil skupščino in predložil ukrepe za dosego ciljev začrtane 
politike.« 

Zato je poslancem prosvetno-kulturnega zbora nerazumljivo, zakaj pred- 
stavnik izvršnega sveta amandma zavrača. Če namreč primerjamo besedilo iz- 
vršnega sveta z besedilom, ki ga predlaga prosvetno-kulturni zbor, potem ne gre 
za prav nič drugega kakor za identični prenos politike izvršnega sveta v za- 
konsko dikcijo. Nekateri člani prosvetno-kulturnega zbora so zaradi odklonil- 
nega stališča predstavnika izvršnega sveta izrazili bojazen, da morda sploh ni 
ustrezne pripravljenosti za resnično realizacijo politike, ki je začrtana v 
obrazložitvi. 

Prosvetno-kulturni zbor poudarja, da s svojim amandmajem prav nič 
ne prejudicira tega, kako bi se odločali takrat, ampak želi zakonsko zagotoviti, 
da obravnavamo vsa gibanja in da sprejmemo vrsto ukrepov, če bo inflacija 
večja od planirane. Takšni ukrepi bodo v takem primeru potrebni na vseh 
področjih, ne pa samo na področju imobilizacije sredstev oziroma pri spremi- 
njanju stopnje prispevka za izobraževanje. 

Tovariš predsednik! To moje izvajanje se je nanašalo na 3. točko. Ah lahko 
dam obrazložitev še k besedilu amandmajev, ki se nanašajo na vašo 4. točko? 

Predsednik Tone Bole: Izvolite! 

Dr. Aleksandra Kornhauser : K 4. točki je k zakonu o uporabi 
dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, pro- 
metnega davka in sodnih taks, ki so bili izločeni v letu 1971 na posebne 
račune, podaja prosvetno-kulturni zbor naslednja amandmaja, ki se nekoliko 
razlikujeta od prvega predloga. 

K 1. členu naj bi v vrsti po oklepaju, v katerem je citiran Uradni list itd.,, 
dodali: »...ter za odpravljanje socialnih razlik pri izobraževanju mladine 
predvsem na manj razvitih območjih.« 

Menimo namreč, da je v skladu s sprejetimi dokumenti Zveze komunistov, 
Socialistične zveze in tudi naše skupščine odpravljanje socialnih razlik pri 
izobraževanju mladine najmanj takšnega pomena kakor gradnja hitrih cest. 

Zato menimo, da sodi odstavek v ta člen, njegova logična posledica pa je 
potem novi 2.a člen, ki ga predlagamo in ki se glasi: 

»Iz sredstev posebne rezerve se izobraževalni skupnosti SR Slovenije dodeli 
znesek 22 milijonov dinarjev za odpravljanje socialnih razlik pri izobraževanju 
mladine, predvsem na manj razvitih področjih.« 
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Gre za to, da bi zagotovili kritje primanjkljaja pri sredstvih za štipendije. 
S sredstvi, ki so odmerjena s sedanjo nominalno stopnjo, bi namreč lahko 
štipendije zvišali samo za 5'%, to pa pomeni, da bi njihovo realno vrednost 
celo znižali. 

Ce hočemo zagotoviti 18l0/o valorizacijo štipendij in dati nove štipendije za 
dijake prvih razredov srednjih šol, to je za zagotovitev boljše teritorialne 
in socialne strukture in večje štipendije in študentske kredite v celoti, pred- 
vsem na manj razvitih območjih, potem potrebujemo 10 milijonov din oziroma 
milijardo S din. 

Dalje bi zbor opozorila na dodatno dokumentacijo., iz katere je razvidno, 
da se 30 osnovnih šol v Sloveniji podira in da ni možnosti za sanacijo v okviru 
posameznih občin. Od teh šol je 7 takšnih, ki ogrožajo življenje otrok. Zaradi 
tega bi 9 milijonov din iz vseh sredstev namenili prav za sanacijo tistih šol, 
ki so pred tem, da se porušijo, kar se je v enem primeru žal že zgodilo. 
Razen tega bi iz teh sredstev s 40 °/o pokrili stroške prevoza v šolo in naj- 
nujnejše obvezne ekskurzije. Gre predvsem za stroške prevoza v šolo, torej 
predvsem za tiste otroke, ki jih prevažamo v bolj organizirane šole iz manj 
razvitih predelov. Vse dodatne obrazložitve sem pripravljena zboru posredo- 
vati na željo. Ce sem bila kratka, sem bila zato, da ne bi zadrževala seje. 
O tem imam napisane podrobne podatke na osmih straneh. Dostavila jih je 
republiška izobraževalna skupnost. Tako lahko še dodatno utemeljimo naša 
amandmaja s podrobnimi številkami. 

V imenu prosvetno-kulturnega zbora prosim, da bi oba amandmaja obrav- 
navali z razumevanjem in jih sprejeli. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste obrazložitev treh amandmajev. Eden 
zadeva tretjo točko dnevnega reda, dva pa 4. točko dnevnega reda. 

Začnemo pri 3. točki dnevnega reda. Nadaljujemo načelno razpravo. Kdo 
še želi sodelovati v razpravi. Ce nihče, končujem razpravo in prehajam na 
obravnavo po podrobnostih. Predlagam, da prvo obravnavamo amandma, ki ga 
je dal prosvetno-kulturni zbor, le-ta predlaga, da se k 3. členu doda nov 
drugi odstavek, v besedilu, kot ste že bili prej obveščeni. Prosim predstavnika 
odbora, da zavzame stališče do amandmaja prosvetno-kulturnega zbora. Be- 
sedo ima predsednica odbora za finance, poslanka Mara Žlebnik. 

Mara Žlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor je bil na današnji seji sicer informiran o amandmaju, ki ga je predlagal 
prosvetno-kulturni zbor v enakem besedilu, kakor nam je sedaj sporočeno. 
Odbor je menil, da bi bila intencija amandmaja sicer lahko vključena v be- 
sedilo zakona. Odbor je hkrati opozoril zbor, da je naš odbor predložil amandma 
k istemu členu. Odbor se zavzema za spremembo celotnega člena in sicer v tem 
smislu, da se postavi odločnejša zahteva proti novemu ustvarjanju presežkov 
dohodkov v proračunu in pri drugih nosilcih splošne porabe. Zato predvsem 
predlagamo, da se ob analizi gibanj gospodarstva ob polletju predlaga znižanje 
stopenj davkov in prispevkov, kolikor bi se ugotovilo, da nastajajo presežki. 

Ce bo amandma odbora, pri katerem odbor vztraja, sprejet, potem je bese- 
dilo, kot ga predlaga prosvetno-kulturni zbor k drugemu odstavku oziroma 
k zadnjemu odstavku, neusklajeno. 
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Zdi se mi pa normalno, da bomo ob analizi gibanj gospodarstva morali 
pogledati obe plati bilance, se pravi tako dohodke kakor tudi formiranje potreb 
v primeru nastajanja trendov, ki bodo presegali sedanja predvidevanja. To je 
mnenje našega odbora, ki ga pa sedaj nismo ponovno preverili. Zato bi prosila 
člane odbora, da se v primeru, da ne soglašajo s takim mnenjem, še javijo 
k besedi. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišica Zlebnikova! Nisem popolnoma na 
jasnem. Ali to pomeni, da odbor sedaj sprejema amandma? 

Mara Zlebnik: Ne, v takem besedilu ga ne more sprejeti, zato ker 
imamo svoj amandma k istemu členu, ki je v nasprotju z amandmajem pro- 
svetno-kulturnega zbora. Rekla sem, da sprejemamo samo misel, da se to 
ustrezno vgradi. 

Predsednik Tone Bole: Kaj predlagate sedaj, tovarišica Zlebnikova? 
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče? 
Predstavnik odbora za finance predlaga, da razpravo o amandmaju pro- 

svetno-kulturnega zbora povežemo z razpravo o amandmaju k 3. členu, h ka- 
teremu ima odbor za finance čisto poseben amandma. Zato predlagam zboru, 
da sprejmemo predlog, ki ga je dala poslanka Zlebnikova in da amandma 
prosvetno-kulturnega zbora povežemo z amadmajem odbora k 3. členu. Sedaj 
o njem razpravljamo. Zato prehajam na amandmaje, ki jih je dala zakono- 
dajno-pravna komisija, ki nas opozarja, da so redakcijske narave. Njeni 
amandmaji so k naslovu in k 1., 2. in 3. členu zakona. Prosim predstavnika 
zakonodajno-pravne komisije, da potrdi, če so ti amandmaji redakcijske na- 
rave. Tovariš Simšič ima besedo. 

Stane Simšič (iz klopi): So redakcijski. 

Predsednik Tone Bole: Predstavnika zakonodajno-pravne komisije 
sem vprašal, ali so to amandmaji redakcijske narave, tako da vemo, o čem 
glasujemo. Ali so to novi amandmaji? (Stane Simšič : So, ker gre le za 
usklajevanje, da se v raznih zakonih za iste pojme uporabijo isti izrazi.) 

A'li se odbor strinja s predlaganimi oziroma redakcijskimi amandmaji? 

Mara Zlebnik: Da, saj so to tudi naše pripombe. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, če za- 
vzame stališče. Ali se strinja? (Da.) Hvala. 

Dajem na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 1., 2. in 
3. členu zakona. 

Kdor je za amandmaje, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Ugotavljam, da so amandmaji z večino glasov sprejeti. 
Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmaju odbora za finance k 3. členu 

zakona. Preden preidemo na glasovanje, prosim predstavnika odbora za finance, 
da izjavi, ali se amandma prosvetno-kulturnega zbora lahko vključi v vsebino 
amandmaja odbora? Ali morda predstavnik odbora zahteva, da ima odbor o 
tem sejo aH ne? 

Mara Zlebnik (iz klopi): Menim, da seja ni potrebna, dokler ne gla- 
sujemo o našem amandmaju. Ce bo amandma našega odbora sprejet — to sem 
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povedala tudi že prej — bi se lahko amandma prosvetno-kulturnega zbora 
ustrezno vključil, samo ne v predloženem besedilu. 

Predsednik Tone Bole: Moram reči, da mi vaš predlog ni jasen. 
Kako naj vendar glasujemo? Razumem vaše pojasnilo kot obrazložitev, kar 
pa ni uporabno pri postopku glasovanja. 

Mara Zlebnik (iz klopi): Mnenje prosvetno-kulturnega zbora je na- 
slovljeno na osnovno besedilo k predlogu zakona, ne pa na naš amandma, zato 
vse skupaj ni točno. V imenu odbora vztrajam pri našem amandmaju. 

Predsednik Tone Bole: Torej vztrajate pri vašem amandmaju. Prosim 
predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja odbora za 
finance k 3. členu zakona. 

Bojan Skrk: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je razprav- 
ljal o tem amandmaju in predlaga zboru, da ga ne sprejme, čeprav načelno 
nismo bili proti amandmaju, ampak smo proti zaradi praktičnih razlogov, ker 
je vprašanje, kako bi se takšna odločitev lahko izvajala. Mislimo, da ne bi 
bilo primerno, oziroma ne bi bilo učinkovito, da besedilo 3. člena tako spre- 
minjamo. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne ko- 
misije, da zavzame stališče do amandmaja odbora. (Stane Simšič: Nimam 
pripomb.) Prosim predstavnika odbora za finance, če ima glede na stališče 
izvršnega sveta pred prehodom na glasovanje še kaj ustno dopolniti. (Nima.) 

Prehajam na glasovanje o amandmaju odbora za finance k 3. členu zakona. 
Z amandmajem se strinja zakonodajno-pravna komisija, izvršni svet se z 
amandmajem ne strinja. 

Dajem amandmaja odbora k 3. členu na glasovanje. Kdor je za amandma 
odbora, naj dvigne rokoi (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (4 po- 
slanci.) Kdo se je vzdržal? (5 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora z večino glasov sprejet. 
Sedaj prosim tovarišico ZHebnikovo, ker je glasovanje o amandmaju odbora 

k 3. členu končano, da obvesti zbor o tem, kakšno je stališče odbora glede 
amandmaja, ki ga je dal prosvetno-kulturni zbor k 3. členu. 

Mara Žlebnik (iz klopi): Menim, da se lahko tudi mnenje, ki ga je 
dal prosvetno-kulturni zbor, vgradi v naš amandma, ker ne izključujemo, da 
se bo ob analizi gospodarskih gibanj ugotovilo, da so ukrepi za dosego ciljev 
začrtane politke potrebni. Domnevam, da to ni izključeno. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam zboru, da se amandma pismeno 
oblikuje. Odbor naj predlaga nov amandma in na tej podlagi bomo lahko 
izpeljali cel postopek. Predlagam vam, da bi se sedaj odbor sestal in sestavil 
tak amandma. 

Predlagam, da najprej dokončamo ta del postopka. Tovarišica Žlebnikova, 
ali morda predlagate, da se odbor takoj posvetuje o tem dodatku? Zopet smo 
prišli v situacijo, ko moramo ponovno glasovati o tem amandmaju. 
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Mara Žlebnik (iz klopi): Predlagam, da se o tem dogovorimo na seji 
odbora. 

Predsednik Tone Bole: Zdaj smo sprejeli amandma k 3. členu, ki ga 
je dal odbor. Ce hočete isti člen spremeniti, moramo o njem ponovno glasovati. 

Mara 2lebnik (iz klopi): To mi je jasno, kljub temu pa menim, da 
lahko k besedilu, ki smo ga že sprejeli, dodamo še vsebino amandmaja pro- 
svetno-kulturnega zbora in to kot poseben odstavek 3. člena. 

Predsednik Tone Bole: V tem primeru bomo glasovali samo o tem 
odstavku. Ce je tako, mi morate jasno povedati. Zahtevate1, da se odbor sestane 
in da se posvetujete o tem. Prosim, če bi odbor to delo opravil šele potem, 
ko bomo imeli za sabo tudi obravnavo k 4. točki. Tako bo odbor lahko obrav- 
naval amandmaje prosvetno-kulturnega zbora in socialno-zdravstvenega zbora. 
Tovarišica Žlebnikova, prosim, če bi člani odbora še ostali na seji zbora, da 
končamo načelno obravnavo 4. točke. Tudi pri tem zakonu sta amandmaja, ki 
sta naslovljena na naš zbor, o katerih se mora posvetovati in zavzeti stališče do 
njih vaš odbor. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni 
na posebne račune. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine po skrajšanem po- 
stopku in ne glede na roke. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno 
obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

K predlogu zakona smo prejeli še mnenje zasedanja delegatov občin, 
amandma izvršnega sveta k 3. členu zakona, poročilo odbora za finance, poro- 
čilo zakonodajno-pravne komisije, amandma prosvetno-kulturnega zbora k 
1. členu in k novemu 2.a členu, ter amandma socialno-zdravstvenega zbora za 
novi odstavek k 3. členu. 

Predstavnik prosvetno-kulturnega zbora je stališče svojega zbora že ob- 
razložil. Ali želi tudi predstavnik socialno-zdravstvenega zbora še ustno ob- 
razložiti svoj amandma? Besedo ima predstavnik socialno-zdravstvenega zbora 
dr. Bojan Spicar. 

Dr. Bojan Spicar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Gradivo našega zbora vam je bilo razdeljeno pred kratkim, zaradi tega mislim, 
da ne bo odveč, če mnenje socialno-zdravstvenega zbora na hitro preberem. 
Seveda sem pripravljen dati vsa dodatna pojasnila, ki bi bila v zvezi s pred- 
laganim amandmajem še potrebna. 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 13. člena 
odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije na seji dne 10. fe- 
bruarja 1972 obravnaval predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz 
osebnega, dohodka in delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki 
so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune, ki ga je skupščini predložil 
izvršni svet. 
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Zbotr je soglasno ocenil, da v 3. členu predloga zakona predlagana rešitev 
povsem zanemarja dejstvo, da so bile skupnosti zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstveni zavodi dolžni spoštovati družbeni dogovor o izvajanju in financi- 
ranju zdravstvenega varstva za leto 1971, katerega podpisnik je bil tudi izvršni 
svet skupščine SR Slovenije. Ob tem je bilo poudarjeno1, da po 10. členu zakona 
o zdravstvu določa izhodišča za sklepanje pogodb o izvajanju in financiranju 
zdravstvenega varstva družbeni dogovor, ki ga sklenejo izvršni svet skupščine 
SR Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, zdravstvene delovne organi- 
zacije oziroma njihovo združenje, zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
in republiški svet sindikatov Slovenije. Za leto 1971 je bil tak družbeni dogovor 
sklenjen 9. decembra 1970 in na njegovi podlagi so bile v začetku leta 1971 
sklenjene pogodbe med skupnostmi zdravstvenega zavarovanja in zdravstve- 
nimi delovnimi organizacijami. Družbeni dogovor je dolžna upoštevati tudi po- 
sebna arbitraža pri svojih odločitvah v skladu s 101. členom zakona o zdravstvu. 

Po mnenju zbora bi s sprejemom zakona v besedilu kot je bilo predlo- 
ženo skupščini, praktično razveljavili določbe omenjenega družbenega dogovora, 
kar bi imelo za posledico nepopravljivo politično in materialno škodo. Skladi 
zdravstvenega zavarovanja bi namreč po zaključnih računih izkazali znatno 
večje deficite, njihovo pokritje pa bi šlo v breme vseh delovnih organizacij. 
Zbor je pri tem opozoril na določbo četrtega odstavka 71. člena zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva, po kateri 
predpiše skupnost za kritje po zaključnem računu ugotovljenega primanjkljaja 
poseben prispevek. Predpiše se od kosmatih osebnih dohodkov iz delovnega 
razmerja, kar pomeni novo obremenitev gospodarstva in vseh drugih delovnih 
organizacij. Značilnost omenjenega posebnega prispevka je le v tem, da se ne 
všteva v skupno osnovo za obračunavanje prispevkov od kosmatih osebnih 
dohodkov. 

Socialno-zdravstveni zbor je ponovno poudaril, da je sprejeti zvezni Umit 
zlasti prizadel področji zdravstva in zdravstvenega zavarovanja in sicer zato, 
ker sta s 1. 1. 1971 začela veljati republiški zakon o zdravstvu ter zakon o 
zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva. S sled- 
njim zakonom so bile razširjene pravice zavarovancev (uveljavitev obveznih 
oblik zdravstvenega varstva, omejitev participacije, večje pravice iz naslova 
nesreč pri delu in poklicnih bolezni itd.). Limit tudi ne upošteva večjih izdatkov 
skladov zdravstvenega zavarovanja zaradi porasta števila zavarovancev, ne 
upošteva pa tudi prizadevanj za sanacijo zdravstvenih zavodov, glede katere 
so bili sprejeti posebni družbeni dogovori. Zaradi navedenih razlogov je soci- 
alno-zdravstveni zbor na 15. seji dne 28. decembra 1970 sprejel stališča in 
konkretne predloge za ustrezno tolmačenje uporabe sprejetega zveznega limita. 
Zbor je predloge posredoval zveznemu sekretariatu za finance, zveznemu 
izvršnemu svetu in socialno-zdravstvenemu zboru zvezne skupščine. Le del 
teh predlogov je bil uresničen z izdajo ustreznega tolmačenja zveznega sekre- 
tarja za finance. 

Zbor je poudaril, da so minimalne izkazane obveznosti skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja po stanju 15. 11. 1971 posledica dejstva, da zdravstveni 
zavodi računov ne izstavljajo tekoče in se obveznosti skladov zdravstvenega 
zavarovanja znatno povečajo prav proti koncu leta, kar kažejo izkušnje prejš- 
njih let. 

V težnji, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja s predloženim zakonom 
ne bi bile prizadete, če so, oziroma kolikor so dosledno spoštovale sklenjeni 
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družbeni dogovor o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva za leto 
1971, je socialno-zdravstveni zbor sprejel naslednji amandma: 

K 3. členu: doda naj se nov drugi odstavek v besedilu: »Od sredstev po- 
sebne rezerve, ki so se oblikovala iz dohodka skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja, se kot obvezno brezobrestno posojilo uporabijo le tista sredstva, ki so 
se zbrala s preseganjem meril, določenih z družbenim dogovorom o izvajanju 
in financiranju zdravstvenega varstva v letu 1971.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Predsednik Tone Bole: Ker mora odbor za finance zavzeti stališče tudi 
do mnenja oziroma amandmaja socialno-zdravstvenega zbora, predlagam, da 
odbor za finance upošteva amandmaje, ki so bili doslej obravnavani k 3. in 4. 
točki dnevnega reda. To so amandmaji prosvetnb-kulturnega zbora k 3. členu 
zakona, ki ga obravnavamo v 3. točki dnevnega reda — potem je amandma 
prosvetno-kulturnega zbora k 1. členu in za člena zakona, — ki ga obravnavamo 
v 4. točki dnevnega reda. Razen tega je še amandma k 3. členu istega zakona, 
ki ga je sedaj obrazložil predstavnik socialno-zdravstvenega zbora. Prosim, 
da se odbor umakne na sejo. Medtem bomo imeli 15-minutni odmor. Tovarišica 
Zlebnikova! Koliko časa bo trajala seja odbora? Še prej želi besedo tovariš 
Pungerčar. 

Stane Pungerčar: Predlagam, da odbor razpravlja o amandmaju. 
Razumel sem predstavnika izvršnega sveta, da bi se s preformulacijo predloga 
amandmaja, ki ga je dal tovariš Lesar, verjetno dalo razpravljati o tem amand- 
maju. Zahtevam, da na seji odbora razpravljajo tudi v amandmaju k 14. členu 
zakona iz 5. točke dnevnega reda. 

Predsednik Tone Bole: To smo dali v mnenje še zakonodajno-pravni 
komisiji. Predlagaš, da naj to sedaj obravnava tudi odbor za finance. Tova- 
rišica Zlebnikova! Menim, da je sedaj jasno, o katerih amandmajih boste raz- 
pravljali. Za obravnavo imate pet amandmajev. Razen tistih, ki sem jih ravno- 
kar naštel, obravnavajte še amandma k 14. členu zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, ki je sedaj amandma vašega odbora, saj ste ga 
dopolnili. Predlagam, da odbor obravnava te amandmaje in zavzame do njih 
stališče. Po odmoru jih bo zbor ponovno obravnaval. 

(Seja je bila prekinjana ob 15.10 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da nadaljujemo. Sedaj razprav- 
ljamo in odločamo o amandmajih, ki smo jih morali dati v razpravo odboru za 
finance. Nanašajo se na 3., 4. in 5. točko dnevnega reda. Predlagam, da gremo 
po vrstnem redu. 

Pri 3. točki dnevnega reda smo že odločali o novih amandmajih, ki jih je 
dala zakonodajno-pravna komisija k 1., 2. in 3. členu. Odločali smo tudi o 
amandmaju odbora za finance k 3. členu zakona. Prosim predstavnika odbora 
za finance, da zavzame stališče do amandmaja prosvetno-kulturnega zbora in 
do predloga tovarišice Zlebnikove, da se ta amandma dopolni z dodatnim od- 
stavkom. Besedo ima predsednica odbora za finance, poslanka Mara Zlebnik. 
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Mara Zle bn i k : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Obveščam 
zbora, da je odbor po dolgi razpravi sklenil, da amandmaja prosvetno-kultur- 
nega zbora ne more sprejeti. Odbor tudi ni našel primerne rešitve, da bi 
predlagal preoblikovanje amandmaja prosvetno-kulturnega zbora v dodatni 
odstavek 3. člena. 

Zato odbor predlaga, da ostane 3. člen v takem besedilu, kot je že bil 
izglasovan. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da za- 
vzame stališče do amandmaja, ki ga je k 3. točki dnevnega reda dal prosvetno- 
kulturni zbor. 

Marjan Dolenc: Izvršni svet amandmaja, kot sem že povedal na seji 
odbora, ki se je ravnokar končala, ne sprejema.. Ne sprejemamo pa iz podobnih 
razlogov, kot smo že prej zavrnili vaš amandma, čeprav je bil seveda izglasovan. 

Predsednik Tone Bole: Amandma prosvetno-kulturnega zbora k 3. 
členu dajem na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev ni dvignila roke.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne 
roko.) Se je kdo vzdržal? (6 vzdržanih.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov zavrnjen. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče;) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda. K predlogu zakona smo 
prejeli mnenje zasedanja delegatov občin, amandma izvršnega sveta k 3. členu 
zakona — poročilo odbora za finance, — poročilo zakonodajno-pravne komisije, 
amandmaja prosvetno-kulturnega zbora, k 1. in 2.a členu in amandma socialno- 
zdravstvenega zbora k 3. členu. 

Prosim poročevalca odbora, poslanca Staneta Pungerčarja, da zavzame sta- 
lišča do amnadmajev prosvetno-kulturnega zbora in socialno-zdravstvenega 
zbora. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Obveščam vas, da smo upoštevali stališča iz ekspozeja, ki ga je dal 
podpredsednik izvršnega sveta v uvodni razpravi, kakor tudi razpravo o 14. 
točki današnjega dnevnega reda. Odbor ne more sprejeti amandmaja kulturno- 
prosvetnega zbora k 1. členu in niti novega 2.a člena. Prav tako je odbor po 
daljši razpravi o amandmaju socialno-zdravstvenega zbora k 3. členu sklenil, 
da ga ne sprejme oziroma da ga ne podpre. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da 
zavzame stališče do amandmajev prosvetno-kulturnega zbora in amandmaja 
socialno-zdravstvenega zbora. 

Marjan Dolenc: Izvršnemu svetu so bili znani argumenti, ki so 
prevladovali v razpravi obeh zborov in pripeljali do vseh treh amandmajev. 
Tudi mi smo o teh predlogih glasovali in izvršni svet je amandmaje zavrnil. 

17* 
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Mnenje posredujem zboru in predlagam, da sprejme oba člena v besedilu, 
kot ga je prvotno predlagal izvršni svet. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Dolenc! Tu obravnavamo tri amand- 
maje: amandmaja prosvetno-kulturnega zbora k 1. členu in k 2.a členu in 
amandma socialno-zdravstvenega zbora. Ali vaše stališče velja za vse tri 
amandmaje? 

Marjan Dolenc: To velja za oba amandmaja, ki jih je dal prosvetno- 
kulturni zbor in sicer amandma, ki dopolnjuje 1. člen, in tudi za amandma, ki 
ga daje prosvetno-kulturni zbor k 2.a členu. Naše negativno stališče se nanaša 
tudi na amandma socialno-zdravstvenega zbora. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v 
načelni razpravi? (Ne javi se nihče.) Če nihče, končujem razpravo in prehajam 
na obravnavo po členih, kjer bomo odločali tudi o amandmajih. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju prosvetno-kulturnega zbora k 1. čle- 
nu. Kdor je za amandma prosvetno-kulturnega zbora, naj dvigne roko! (Nekaj 
poslancev dvigne roko.) Proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo 
vzdržal? (4 poslanci.) Ugotavljam, da je bil amandma prosvento-kulturnega 
zbora z večino glasov zavrnjen. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju prosvetno-kulturnega zbora, s ka- 
terim se predlaga nov 2.a člen. Dajem amandma prosvetno-kulturnega zbora k 
2. a členu na glasovanje. Kdor je za amandma prosvetno-kulturnega zbora, naj 
dvigne roko. (Nekaj poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (3 poslanci.) Ugotavljam, da je amandma pro- 
svetno-kulturnega zbora z večino glasov zavrnjen. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju izvršnega sveta k 3. členu. Z 
amandmajem se odbor strinja. Strinja se tudi zakonodajno-pravna komisija. 
Dajem amandma izvršnega sveta k 3. členu na glasovanje. Kdor je za amandma, 
naj dvigne roko ! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma izvršnega sveta k 3. členu so- 
glasno sprejet. 

Prehajam na obravnavo amandmaja socialno-zdravstvenega zbora, s ka- 
terim se k 3. členu predlaga nov drugi odstavek. Slišali ste mnenje našega 
odbora in mnenje oziroma stališče izvršnega sveta. Dajem amandma socialno- 
zdravstvenega zbora na glasovanje. Kdor je za amandma socialno-zdravstvenega 
zbora, naj dvigne roko. (Nekaj poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina 
poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (4 poslanci.) Ugotavljam, da je 
amandma socialno-zdravstvenega zbora z večino glasov zavrnjen. 

Dajem na glasovanje nov amandma zakonodajno-pravne komisije k tret- 
jemu odstavku 2. člena in amandma zakonodajno-pravne komisije k drugemu 
odstavku 5. člena. Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
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Ker amandmaja prosvetno-kulturnega zbora in amandma socialno-zdrav- 
stvenega zbora niso sprejeti, bo potreben usklajevalni postopek. 

Zato moramo z republiškim zborom, socialno-zdravstvenim in prosvetno- 
kulturnim zborom izvoliti komisijo, ki naj pripravi predlog za rešitev spornega 
vprašanja. Predlagam, da imenujemo v komisijo 3 člane. Če dovolite, bi jih 
predlagal izmed poslancev našega zbora in sicer tovarišico Zlebnikovo ter tova- 
riša Pungerčarja in Cuznarja. Ali se zbor strinja s tako komisijo? (Da.) 

Sekretar zbora nas obvešča, da se bo komisija sestala jutri ob osmi uri v 
sobi 84. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepov gospodarskega 
zbora, ko smo na 33. seji dne 23. decembra 1971 obravnavali osnutek tega 
zakona. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti zakona. (Ne 
želi.) 

Opozorjen sem bil, da smo že prešli na glasovanje in sicer smo se ustavili 
pri 14. členu tega zakona, kjer je dal amandma odbor za finance na pobudo 
poslanca Lesarja. Prosim poročevalca odbora za finance, poslanca Staneta Pun- 
gerčarja, da pojasni stališče odbora do amandmajev odbora k 14. členu. 

Stane Pungerčar : Odbor je zasedal pred nadaljevanjem te seje 
zbora in se je po razpravi odločil za naslednji amandma: 

Pri 14. členu zakona naj ostane besedilo prvega odstavka nespremenjeno, 
dosedanji drugi odstavek pa se črta. Predlaga se novo besedilo drugega od- 
stavka: »Dohodki od sodnih taks iz prvega odstavka tega člena sie zbirajo pri 
centrali službe družbenega knjigovodstva in delijo med občine v takšnem 
razmerju, v kakršnem posamezne občine financirajo občinska sodišča in občin- 
ska javna tožilstva.« 

Predsednik Tone Bole: Slišali smo amandma, ki ga predlaga odbor za 
finance k 14. členu. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče 
do tega amandmaja. 

Marjan Dolenc: Izvršni svet predlaganega amandmaja ne sprejema 
iz razlogov, ki sem jih navedel že v uvodni razpravi. Ponovno poudarjam, da 
se s tem ne prelivajo sredstva iz republike na občine ali obratno, ampak gre 
s tem amandmajem samo za prelivanje sredstev med občinami. Sedaj teče 
mesec februar, to je čas, ko se pripravljajo občinski proračuni. Zdi se mi, da 
zaradi tega ni primerno uvajati takšne spremembe. Posebej poudarjam, da so 
sodne takse samo eden izmed virov občinskih proračunov, tako kot so tudi 
upravne takse in ostali davki ter prispevki. Nikakor pa niso sodne takse na- 
mensko vezane za finaciranje sodišč. Ce se sprejme ta amandma, bo prišlo 
pri nekaterih občinah, na primer v Ljubljani, do zmanjšanja proračunskih 
virov v višini 400 milijonov S din. Menim, da to lahko povzroči ne samo v 
Ljubljani, ampak tudi pri nekaterih drugih občinah, precejšnje proračunske 
težave. Zato amandmaja ne moremo sprejeti. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne ko- 
misije, da pove mnenje komisije o amandmaju, ki ga je dal odbor za finance. 
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Stane Simšič: Zakonodajno-pravna komisija s pravnega vidika nima 
pripomb k amandmaju. Pridružuje se mnenju izvršnega sveta glede tega, ali 
je res primerno, da sedaj spreminjamo stališče do delitve dohodkov od sodnih 
taks, glede na že pripravljene proračune občinskih skupščin. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika odbora za finance, da 
pove, ali glede na izvajanje predstavnikov izvršnega sveta in zakonodajno- 
pravne komisije še vztraja pri predlogu? (Da.) 

Besedo ima poslanec Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Kljub temu, da se 
je postopek predlaganja amandmaja odvijal prek organov skupščine, menim, 
da moram kot prvi predlagatelj amandmaja dati še nekaj pojasnil. 

Najprej bi odgovoril na stališče izvršnega sveta. Glavni .argument izvršnega 
sveta je, da je republiški zbor tak amandma odklonil. Pri tem me močno moti 
tak argument. Mene kot poslanca tega zbora nič ne zanima, kaj je sklenil 
republiški zbor. Suveren sem v odločanju. Razen tega pa moram izjaviti, da 
informacija sploh ni bila točna. Republiškemu zboru je predložen amandma v 
drugačnem besedilu. Če že imam besedilo, moram reči še to, da je bil republiški 
zbor v veliki dilemi. Kar 31 poslancev je bilo proti oziroma se je vzdržalo. 
Seveda je bil problem v zvezi s proračuni sicer res registriran, vendar je bilo 
besedilo nekoliko drugačno, kot je naše. Zaradi tega je prišlo do takšnih rezul- 
tatov. Toliko v informacijo, če hočemo biti objektivni. 

Imam tudi pripombo glede sklicevanja na občinske proračune. Na svojem 
območju poznam situacijo v štirih občinah. Niti ena od teh občin še nima 
izdelane osnovne konstrukcije proračuna. Tu so predstavniki iz občin, ki lahko 
povedo, kako je pri njih. Tak položaj je povsod, ker se še ne razpolaga z naj- 
osnovnejšimi podatki o tem, kako se bodo formirali dohodki republiškega 
proračuna. 

Menim, da zaradi nekaterih formalnih vprašanj vsebine ne smemo pod- 
rediti formalnemu stališču. Proti temu občutim odpor. Vprašal bi tistega, ki je 
govoril o Ljubljani, kaj je naredila na primer občina Sevnica, ko mora dati 
32 milijonov S din za občinsko sodišče, iz taks pa zbere le 8 milijonov S din. 
Kaj naj naredi na primer občina Jesenice? Kljub temu, da ni med šibkimi 
občinami, pa mora izločati 50 milijonov S din stroškov za sodišče, od taks pa 
zbere le 11 milijonov in pol S din. Še enkrat bi rad poudaril, da imajo številni 
advokati sedeže v Ljubljani in se vozijo na primer na jeseniško sodišče, kjer 
opravljajo svoje delo na sodišču, ki ga mora plačati občinska skupščina Jese- 
nice, denar pa pobira tista občina, v kateri je bil kolek prodan. Kratko in malo 
ne razumem predstavnika izvršnega sveta, kako more zagovarjati tak nesmisel. 
Se enkrat bi poudaril, da bi najrajši postavil javno vprašanje, zakaj izvršni 
svet ni kot odgovoren organ za te zadeve že prej predlagal ukrepov, da se 
uredi to neskladje glede virov financiranja občinskih sodišč. Kaj nam sedaj 
v februarju predlaga rešitve, ko za temeljito razpravo ni več časa. To je njegova 
krivda, da smo že tako daleč prišli pri reševanju te zadeve. To, kar izvršni 
svet uporablja kot svoj glavni argument, bi pomenilo, naj poslanci vtaknemo 
glavo v pesek. 

Glede formulacije amandmaja pa moram kot predlagatelj reči, da v celoti 
podpiram stališče odbora za finance. Drži, da bo to nekatere občine prizadelo. 
Trditev o tem,, ali so to namenska ali nenamenska sredstva za financiranje 
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sodišč, pa za proračune občin ni pomembna. V občinah se bijejo za vsak dinar 
in delno vedo, odkod ga naj vzamejo in kam naj ga vložijo. Izražena je bila 
skrb za tiste občine, ki so imele presežke dohodkov iz sodnih taks. Čeprav 
v zakonu nikjer ne piše, da je njihova uporaba namenska, pa republika vendar 
odstopa takšno sredstvo za pokrivanje stroškov občinskih sodišč. To je jasno, 
drugače tega ukrepa sploh ne bi bilo. Ali je to formalno predpisano, ali se 
sredstva od sodnih taks uporabljajo samo za financiranje občinskih sodišč ali 
ne, po mojem mnenju ne zmanjšuje upravičenosti tega amandmaja. 

Izražena je skrb za tiste občine, ki imajo presežke iz sredstev sodnih taks 
in ki bi morale plačevati od zbranih sredstev na račun nekaterih območij, kjer 
se takse ne prodajajo. Ugotovimo lahko, da so številne občine postavljene v 
slab položaj nasploh tistim občinam, ki so zbrale visoka sredstva. Številne 
občine prekoračujejo potrošnjo po zaslugi tistih, o katerih sem že govoril. Pred 
seboj imate seznam, iz katerega se vidi, da velik del občin ne pokriva niti 15 
ali 20 °/o stroškov za občinsko sodišče iz prodaje taks in vrednotnic. Kakšna 
logika je to? Mislim,, da je najmanj, kar lahko v tem času rečemo, to, kar 
predlaga odbor. To pomeni, da se proračune občinskih sodišč pokriva iz vseh 
zbranih sredstev v republiki. Na te stroške tudi občinske skupščine nimajo no- 
benega vpliva. Postavljeni so normativi in dogovorno s pravosodnimi organi 
republike. Zaradi tega ne morem sprejeti niti enega razloga in argumenta, ki 
jih je navedel predstavnik izvršnega sveta. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v razpravi o tem amand- 
maju? Besedo ima poslanec Rudi Vavpotič. 

Rudi Vavpotič: Pred glasovanjem bi hotel vedeti, kako da na primer 
v Ptuju proračun zagotavlja sodišču 180 milijonov S din, s sodnimi taksami pa 
zberejo samo 58 milijonov S din, to je trikrat manj. Na kakšen način ima 
Maribor 311 milijonov S din stroškov, ki ga pokriva proračun, iz sodnih taks 
pa zbere le 240 milijonov S din. Ljubljana pa ima 228 milijonov S din stroškov, 
zbere pa 625 milijonov S din od taks. Pred glasovanjem bi moral vedeti, zakaj 
takšne razlike. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima Bojan Škrk, republiški sekretar 
za pravosodje in občo upravo. Prosim ga, da bi v svoji razpravi vključil tudi 
pojasnilo tovarišu Vavpotiču. 

Bojan S k r k : Ponovno bi hotel poudariti, da sta republiški sekretariat 
za pravosodje in izvršni svet obravnavala kot varianto tudi rešitev, ki se sedaj 
predlaga. Mislim, da se vsi spominjate, da sem celo v prvi razpravi omenil 
formulacijo, ki se mi zdi primernejša od predložene. 

Izvršni svet je rešitev zavrnil in vztraja pri tem samo zaradi tega, ker 
je zavzel stališče, da ob sprejemanju zakona o sodnih taksah ni primerno 
odločati o tem, ali naj se vsa sodišča in tožilstva financirajo iz republike. 

Izvršni svet je bil mnenja, da ob prehodu iz enega v drugo leto, ko se 
sprejemajo tako občinski kot republiški proračun, vsaka sprememba v meha- 
nizmu dotekanja dohodkov odpira hkrati tudi vprašanje, kako sanirati tiste 
občine, ki bodo imele manj dohodkov. To so bih razlogi, ki so vplivali na to, da 
se izvršni svet ni strinjal s tako rešitvijo in da ni sprejel sugestij, ki jih je dal 
razpravljalec na zboru delegatov občin. 
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2e ves čas se zavedamo, da je popolnoma res to, kar je trdil tovariš Lesar: 
Občinske takse in vrednotnice se pobirajo v središčih, kjer so sodišča, in pred- 
vsem tam, kjer je več advokatov. Ce nekdo angažira advokata v pravdni 
zadevi, ga advokat takoj napoti, naj kupi taksno vrednotnico', ki je potrebna 
za kolkovanje vloge, pritožbe ali česar koli. 

Prepuščam seveda v celoti zboru, da te razloge upošteva ali ne. Ko sem v 
uvodni razpravi omenil, da republiški zbor ni sprejel amandmaja k temu členu, 
sem poudaril, da je bil to amandma, ki je bil dan k zakonu o sodnih taksah, ne 
pa k temu zakonu. Dopuščam možnost, da sem pozabil poudariti, da je bil 
predlog amandmaja malo drugačen. Prerazdelitev naj se ne bi opravila po 
načelu, ki ga je predlagal vaš odbor, ampak po načelu števila prebivalstva po- 
sameznih občin. 

Mislim, da sem s tem odgovoril tudi na vprašanje poslanca Vavpotiča. 

Predsednik Tone Bole: 2eli še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, končujem razpravo in opozarjam zbor, da prehajamo na glaso- 
vanje o 14. členu. Izvršni svet ne sprejema amadmaja našega odbora, zakono- 
dajno-pravna komisija pa opozarja, da s pravne plati nima pripomb, v načelu 
pa podpira mnenje izvršnega sveta. 

Na glasovanje dajem amandma odbora za finance k 14. členu. Kdor je za 
amandma odbora za finance, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora za finance k 14. členu z večino glasov 
sprejet in prehajam na glasovanje o redakcijskih amandmajih zakonodajno- 
pravne komisije k 12. in 15. členu omenjenega zakona. Kdor je za amandmaja 
zakonodajno-pravne komisije, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 12. in 15. 
členu soglasno sprejeti. 

Glede na to, da smo sedaj glasovali o vseh amadmajih, ki so bili dani k 
zakonu, dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Kdor je za predlog, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in to na podlagi sklepa našega 
zbora o sprejemu osnutka zakona, ki smo ga obravnavali na 33. seji dne 23. de- 
cembra 1971. 

Izvršni svet predlaga, da se zakon obravnava v smislu 296. člena poslov- 
nika skupščine, to je ne glede na roke. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še 
ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za finance in poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije. 

Pričenjam načelno razpravo. Kdo želi besedo? Ugotavljam, da nihče ne 
želi sodelovati v razpravi, zato jo končujem in ker ni predložen noben amand- 
ma, prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog, 
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naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 

Opozarjam poslance, da je v prvem odstavku 2. člena tiskovna napaka, o 
kateri nas je obvestil izvršni svet. Besedi »tudi državljani« je treba zamenjati 
z besedama »tuji državljani«. Prosim, da zbor to upošteva. Zato se ni predložil 
amadma, ker to je očitna tiskovna napaka. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnavamo 
v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine, to je po skrajšanem postopku 
in ne glede na roke. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti 
predlog zakona? (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli mnenje zasedanja delegatov občin, poročilo 
zakonodajno-pravne komisije in amandma socialno-zdravstvenega zbora k 5. 
členu. 

Pričenjam načelno razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotav- 
ljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Končujem načelno razpravo in 
dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skraj- 
šanem postopku. Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da se zbor strinja s skraj- 
šanim postopkom. Prehajam na obravnavo zakona v podrobnostih, kjer bomo 
odločali o predloženih amandmajih. 

Prehajam na obravnavo amandmaja zasedanja delegatov občin k 3. členu. 
Prosim poročevalca odbora za finance za mnenje odbora. 

Mara Zlebnik (iz klopi): Odbor se strinja z amandmajem delegatov 
občin. 

Predsednik Tone Bole: Odbor torej sprejema amandma zasedanja de- 
legatov občin. Ali se izvršni svet strinja z amandmajem zasedanja delegatov 
občin? (Da.) Tudi izvršni svet se strinja. Ali se zakonodajno-pravna komisija 
strinja? (Da.) 

Obveščam zbor, da se z amandmajem zasedanja delegatov strinjajo izvršni 
svet, odbor za finance in zakonodajno-pravna komisija. Amandma dajem na 
glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne -roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zasedanja delegatov občin k 3. členu sprejet 
in prehajam na glasovanje o amandmaju socialno-zdravstvenega zbora k 5. čle- 
nu. Prosim predstavnika odbora, da zavzame stališče. (Nima pripomb.) Izvršni 
svet in zakonodajno-pravna komisija tudi nimata pripomb? (Ne.) 

Obveščam zbor, da izvršni svet, odbor in zakonodajno-pravna komisija 
sprejemajo amandma socialno-zdravstvenega zbora, ki ga dajem na glasovanje. 
Kdor je za amandma socialno-zdravstvenega zbora, naj dvigne roko! (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Proti? (Nihče.) Vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. S tem je glasovanje o amandmajih 
končano in prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdo je za 
predlog? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Plroti? (Nihče.) Vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 
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Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o davku na dohodek bank v letu 1972. 

Izvršni svet je potem, ko je predložil predlog zakona o davku na kreditne 
sklade bank v letu 1972 in hkrati predlagal, da se obravnava ta zakon v smislu 
294. in 296. člena poslovnika skupščine, to je po skrajšanem postopku ne glede 
na roke, predlog zakona umaknil in predložil nov predlog zakona o davku na 
dohodek bank v letu 1972. 

Predlog zakona ste prejeli pred pričetkom seje. Iz spremnega pisma je 
razvidno, da je predlog zakona izdelan na osnovi načelnih pripomb in amand- 
majev odbora za finance našega zbora in pristojnega odbora republiškega 
zbora ter zakonodajno^pravne komisije k prej omenjenemu predlogu zakona o 
davku na kreditne sklade bank v letu 1972. Ali želi predstavnik izvršnega sveta 
še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

K sedaj obravnavanemu predlogu zakona o davku na dohodek bank v letu 
1972 še nismo prejeli poročila odbora za finance in poročila zakonodajno- 
pravne komisije, pač pa ste prejeli poročili obeh skupščinskih teles k prejš- 
njemu predlogu zakona, iz katerih so sicer razvidne načelne pripombe, ki jih 
je imel izvršni svet, ko je pripravil sedaj obravnavani predlog zakona. Prosim 
predsednika odbora za finance, da zavzame stališče do sedaj predloženega 
zakona. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede na to, 
da je nov predlog zakona oblikovan približno tako, kakor so dane pripombe 
na seji našega odbora, ko smo imeli pred seboj prvi predlog, se je danes naš 
odbor odločil, da bo predlagal sprejem tega zakona. K temu ga navaja tudi 
dejstvo, da bodo davek — po informaciji, ki jo je dal predlagatelj — uvedle vse 
republike in da so tudi banke sprejele to obveznost. Čeprav gre v bistvu za 
nesistemsko rešitev, je to vendar zakon, ki bo uredil nekatera pomembna vpra- 
šanja, zlasti vprašanja večjih dohodkov za otroško varstvo. Hkrati pa je zakon 
prehodnega pomena, samo za letošnje leto. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste poročilo oziroma stališče odbora za 
finance. Prosim še stališče zakonodajno-pravne komisije. 

Stane Simšič (iz klopi): Ni pripomb! 

Predsednik Tone Bole: Obveščam zbor, da odbor za finance in tudi 
zakonodajno-pravna komisija nimata pripomb k novemu predlogu zakona o 
davku na dohodek bank v letu 1972. Pričenjam načelno razpravo. Kdo . želi 
sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zato jo končujem in 
ker amandmajev ni bilo, dajem na glasovanje zakon v celoti. Kdor je za pred- 
log zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Proti? (Nihče.) Vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon z večino glasov sprejet. 
Ce se ne motim, smo dnevni red izčrpali. Sekretar zbora me je opozoril, 

da nismo usklajeni z republiškim zborom v 3., 4., 5., 10. in 14. točki dnevnega 
reda. O tem nas uradno obvešča republiški zbor. 

Sedaj smo pred izbiro, ali dokončamo usklajevalni postopek danes, ali pa 
bomo to storili jutri po seji enotnega zbora, ko bomo izvedeli tudi za stališče 
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komisije. Komisija vseh zborov se mora sestati. Prosim tovariša sekretarja, 
kaj misli glede na organizacijo usklajevalnega postopka. 

Sekretar Borisa Sajina: Dogovorjeno je, da se jutri ob 8. uri zjutraj 
dobi komisija, ki jo bodo sestavljali po trije poslanci iz vsakega zbora. Potem 
bo seja enotnega zbora. Po končanem enotnem zboru borno nadaljevali sejo 
zbora. To je moj predlog. Morda imate predlog za kako drugačno rešitev. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanka Mara Žlebnik. 

Mara Zlebnik: V medzborovski komisiji ne morem sodelovati, ker 
sem član komisije enotnega zbora delovnih skupnosti, ki ima sejo ob isti uri. 
Isto velja tudi za poslanca Staneta Pungerčarja. 

Predsednik Tone Bole: Strinjam se s tovarišico Zlebnikovo. Prosim jo 
sedaj, če bi mogoče dala predlog za druge tri člane. (Ne želi.) Predlog je bil, 
da se v komisijo za usklajevalni postopek izvolijo tovarišica Zlebnikova in 
tovariša Pungerčar ter Cuznar. V usklajevalno komisijo predlagam tovariša 
Franca Petauerja, Ferda Papiča in Rudija Vavpotiča. Seja bo jutri ob 8. uri 
v sobi 84. 

Dopoldne je bila izražena zahteva, da se nas obvesti o situaciji v kreditno- 
monetarni politiki. Tovariš Cvilak, podsekretar v republiškem sekretariatu za 
finance, je izjavil, da on ne more dati odgovora. Prisoten je tovariš Dolenc. 
Prosim, če nas seznani s situacijo oziroma če odgovori na vprašanje tovardšice 
poslanke Zlebnikove. 

Marjan Dolenc: Na vprašanje, ki ga je postavila tovarišica Zleb- 
nikova o tem, ali je bil dosežen dogovor republik o monetarni politiki 1972 in 
kako bodo ukrepi emisijske politike vplivali na izvoz blaga, moram odgovoriti 
nekoliko bolj obširno. Pri kreditni politiki gre za več problemov, ki jih doslej 
v medrepubliškem komiteju še nismo mogli uskladiti, čeprav so bili opravljeni 
številni intenzivni poskusi. 

Za ponedeljek, 14. februarja, je sklicana ponovna seja komiteja za mone- 
tarni sistem, na katerem bodo predstavniki vseh republik in obeh pokrajin 
že četrtič usklajevali stališča o kreditno-monetarni politiki za letto 1972 po 
predlogu Narodne banke Jugoslavije. Spornih je dvoje bistvenih vprašanj: 

1. Za katere namene se določa uporaba emisije primarnega denarja na 
ravni federacije? Enotna so le stališča, da se reeskontirajo krediti poslovnih 
bank za izvoz blaga in storitev ter za materialne rezerve. Druge republike 
menijo, da se na ravni federacije odloča tudi o izvozu opreme in ladij na kredit, 
o uvozu s klirinškega področja, o kreditiranju proizvodnje in zalog pšenice, 
oljaric, sladkorne pese in tobaka. 

Pri tem se sklicujejo na nekatere sporazume, ki so bili okvirno doseženi 
na ravni federacije, tako glede ekonomske politike kot glede devizno-mone- 
tarnega sistema. Naša republika sicer ne nasprotuje kreditiranju iz emisije 
za izvoz opreme in ladij in za proizvodnjo pšenice, oljaric ter sladkorne pese, 
vendar tako, da bi pogoje za te reeskonte določale republike in da bi se izvajali 
prek republiških narodnih bank. 

Predstavniki SR Slovenije vztrajajo, da bi kreditiranje potekalo neposredno 
od zainteresiranih gospodarskih organizacij in njihovih poslovnih partnerjev 
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tako glede izvoza opreme kakor tudi glede financiranja proizvodnje polje- 
delskih proizvodov. Pri tem se strinjamo, da se reeskontirajo tudi avansi za 
bodoči odkup poljedelskih proizvodov. To pomeni, da se strinjamo tudi z 
reeskontom kreditov za poljedelsko proizvodnjo, vendar tako, da poteka 
skladno s prometom blaga, to je prek mlinov, žitnih podjetij, grosistov in 
podobno, kreditiranje pa prek poslovnih bank in z reeskontom njihovih kre- 
ditov pri republiških narodnih bankah. 

V zvezi s kreditiranjem izvoza opreme nad kreditnim skladom želim 
posebej poudariti, da izjava inženirja Bauma glede sklada za izvoz opreme in 
ladij, ki je bila objavljena v jugoslovanskih in tudi v slovenskih časopisih, da 
je v medrepubliškem komiteju za monetarni sistem že doseženo soglasje repu- 
blik in pokrajin, da bo skladu zagotovljen iz primarne emisije za leto 1972 na 
ravni federacije kredit 800 milijonov din, ne ustreza resničnemu stanju. Slo- 
venija še ni dala soglasja iz že omenjenih načelnih razlogov. Menimo, da je 
nujno in tudi mogoče že letos prekiniti državni vpliv na sklad za izvoz opreme, 
ki naj bo sklad zainteresiranega gospodarstva, ne pa državni sklad, naslovljen 
na emisijo. 

2. Drugo bistveno vprašanje, ki je še nerešeno, se nanaša na merila, po 
katerih bi se ostanek emisije, ki na ravni federacije ne bi bil uporabljen, raz- 
delil med republike. So predlogi, da naj bo to družbeni proizvod, ponovno 
pa se pojavljajo predlogi, da naj bi se ta -del emisije delil po številu prebivalcev. 
So pa še druge kombinacije. Vztrajamo pri stališču, da bi bil družbeni pro- 
izvod osnovno merilo za razdelitev. 

Na vprašanje, kdaj bo končan postopek usklajevanja v medrepubliškem 
komiteju, ne morem dati niti približno točnega odgovora. V zvezi z drugim 
vprašanjem, kako bo z emisijsko politiko stimuliran izvoz blaga, pa lahko 
zagotovimo, da bomo ne glede na uspeh naših prizadevanj, da že na ravni 
federacije zagotovimo razširitev uporabe reeskonta izvoznih kreditov pri pri- 
pravi blaga, tudi s kvotami, ki bodo pripadale republiki, poskrbeli predvsem 
za spodbuden sistem in rezervirali potrebno količino kreditnih sredstev, tako 
da bo, kar zadeva reeskontno politiko naše republiške narodne banke, izvoz 
prioritetno obravnavan. 

Izvršni svet se bo tudi odločno zavzemal za to, da se sredstva repu- 
bliškega dela emisije ne bodo uporabila za investicijske naložbe ali za druge 
namene. Gre za končno porabo in glede tega se strinjamo s- stališči, ki so 
izražena v poslanskem vprašanju. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Dolenc! Intencijo vprašanja sem ra- 
zumel tako*, da je velikega pomena tudi to, kdaj bo doseženo soglasje. Moramo 
ugotoviti, da je nemogoče, da se v drugi polovici februarja še razpravlja 
o kreditno-monetarni politiki za letošnje leto. Ce bo kritika našega zbora pri- 
spevala k naporom izvršnega sveta, ko bo deloval v medrepubliških komitejih, 
predlagam, da se temeljito izkoristi. To je nemogoča in nenormalna situacija. 
Mislim, da je nerazumljivo, da se še v februarju razpravlja o kreditno-mone- 
tarni politiki za tekoče leto. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik. Sprejmem tvojo kritiko oziroma 
podporo gospodarskega zbora. Pri tem jaz seveda ne razumem v tem smislu, 
da bi morali pospešiti delo tako, da bi sprejeti sklepi odstopali od predložene 
politike. Ne mislite, da se ne strinjamo z vašim mnenjem. Na vsak način se 
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pridružujem tvojemu mnenju, tovariš predsednik, da gospodarstvo pod takimi 
pogoji izredno težko posluje. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišica Zlebnikova. Ali ste z odgovorom 
zadovoljni? (Da.) 

Za danes bomo delo prekinili. Sejo zbora bomo nadaljevali jutri po zase- 
danju enotnega zbora. Caka nas samo usklajevalni postopek. Predlagam še 
enkrat, da v komisijo za usklajevanje amandmajev k 3. in 4. točki dnevnega 
reda izvolimo tovariše Petauerja, Papiča in Vavpotiča. (Zbor se strinja.) 

(Seja je bila prekinjena ob 17. uri in se je nadaljevala 11. februarja ob 
12.30.) 

Predsednik Tone Bole: Nadaljujemo 36. sejo gospodarskega zbora. 
Usklajevali bomo sporna besedila zakonskih predpisov, ki v pristojnih zborih, 
to je v našem in republiškem zboru, niso bili sprejeti v enakem besedilu. 
Obenem bomo uskladili amandmaje, ki sta jih k nekaterim predlogom zako- 
nov predlagala socialno-zdravstveni in prosvetno-kulturni zbor kot nepri- 
stojna zbora. 

Zboru predlagam naslednji dnevni red usklajevanja: 
1. usklajevanje predloga zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega 

dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov 
prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 
1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe; 

2. usklajevanje predloga zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, 
ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune; 

3. usklajevanje predloga zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks; 

4. usklajevanje predloga zakona o nadomestilu za del obresti za kredite 
za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971; 

5. usklajevanje predloga odloka o finančnem načrtu posebnega računa 
sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972. 

Hkrati obveščam zbor, da sta ostale predloge zakonov oziroma predpisov, 
ki smo jih obravnavali na včerajšnji seji, republiški oziroma gospodarski zbor 
sprejela v enakem besedilu. 

Prehajam na 1. točko usklajevanja, to je na usklajevanje pred- 
loga zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne 
namene splošne in skupne porabe. 

Glede na to, da smo na včerajšnji seji zavrnili amandma prosvetno-kul- 
turnega zbora kot nepristojnega zbora, s katerim je predlagal, da se k 3. členu 
doda nov drugi odstavek, in da je amandma zavrnil tudi republiški zbor, so 
vsi trije zbori ustanovili skupno komisijo, v katero je naš zbor imenoval po- 
slance Ferda Papiča, Franca Petauerja in Rudija Vavpotiča. Komisija je imela 
nalogo, da pripravi predlog za morebitno usklajevanje spornega besedila. Pro- 
sim predstavnika komisije, da poroča zboru o sklepih te komisije. Za poroče- 
valca komisije v našem zboru je določen poslanec Ferdo Papič. 
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Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
S o cialno-zdr avstv eni zbor je republiškemu in gospodarskemu zboru predlagal 
amandma k 3. členu. Dodal naj bi se nov drugi odstavek z besedilom: 

»Od sredstev posebne rezerve, ki so se oblikovala iz dohodka skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja, se kot obvezno brezobrestno posojilo uporabijo le 
tista sredstva, ki so se zbrala s preseganjem meril, določenih z družbenim 
dogovorom o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva v letu 1971.« To 
je prvi amandma, ki ga je dal socialno-zdravstveni zbor. K 3. členu zakona 
o uporabi dohodkov od prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne 
račune. Danes zjutraj smo najprej razpravljali o tej zadevi. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Papič, ali boste poročali po vrstnem 
redu, ki ste ga imeli na komisiji? Potem se bomo vključili v vrstni red, ki sem 
ga predložil v začetku. To, kar ste doslej poročal, je sicer 2. točka dnevnega 
reda. 

Ferdo Papič: Komisija ni sprejela skupnih stališč. Člani komisije, 
ki jih je imenoval gospodarski zbor in člani komisije iz republiškega zbora so 
amandma zavrnili in sicer predvsem zaradi tega, ker so menili, da družbeni 
dogovor ne more biti natančno mjerilo, s katerim bi se ta vprašanja lahko 
preračunavala. V tem primeru gre za 3,6 milijarde S din, za katere socialno- 
zdravstveni zbor predlaga, da se iz imobiliziranih sredstev zdravstvenega za- 
varovanja delavcev uporabijo za zmanjšanje nelikvidnosti v poslovanju in 
kot obratna sredstva. Izvršni svet je pri tem amandmaju zagovarjal predvsem 
stališče, da bodo posamezne regije primanjkljaje, ki so nastali v letu 1971, po- 
krivale v okviru novih stopenj prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Ugoto- 
vilo se je, da je na primer skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev ljub- 
ljanskega območja medtem že sprejela novo stopnjo prispevka za leto 1972 v 
višini 8,5%, kar je za 1.16% višja stopnja od lanske (7,34%). Novomeška 
skupnost zdravstvenega zavarovanja je za leto 1972 sprejela stopinjo prispevka 
9,05%, to je za 1,05% višjo kot v letu 1971 (8,0%). Skupnost zdravstvenega 
zavarovanja delavcev Ravne pa je sprejela za leto 1972 stopnjo prispevka v 
višini 8,2% oziroma za 0,9 % višjo kot v letu 1971 (7,3%). Pri tem je potrebno 
poudariti, da sta se ljubljanska in gorenjska regija dogovorili, da bosta 0,5% 
prispevka uporabljali za zbiranje sredstev, potrebnih za sofinanciranje klinič- 
nega centra. 

Glede na omenjeno in tudi glede na ugovor kulturno-prosvetnega zbora, 
predstavnikov odborov in izvršnega sveta menimo, da amandmaja ne moremo 
sprejeti. 

Predsednik Tone Bole: Včeraj sta bila omenjena dva amandmaja 
prosvetno-kulturnega zbora in amandma socialno-zdravstvenega zbora. Tovariš 
Papič nam je zdaj obrazložil stališče komisije do amandmaja socialno-zdrav- 
stvenega zbora. To stališče bomo upoštevali pozneje, ko bomo prišli na to 
točko. 

V 3. točki bomo začeli z amandmajem prosvetno-kulturnega zbora. 

Ferdo Papič: Komiisja je obravnavala tudi amandma prosvetno- 
kulturnega zbora k 3. členu zakona1 o določitvi stopenj prispevkov in od 
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osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih 
zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo 
v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe, ki se 
glasi: »Pred začetkom odvajanja presežnih sredstev iz prejšnjega odstavka 
mora izvršni svet predložiti skupščini SR Slovenije poročilo o gibanjih v 
gospodarstvu in predlog za uskladitev zneskov iz 2. člena tega zakona s temi 
gibanji.« 

Komisija je po daljši razpravi s predstavniki izvršnega sveta prišla do 
prepričanja, da so predstavniki prosvetno-kulturnega zbora amandma umak- 
nili, ker jim je predstavnik izvršnega sveta zagotovil, da bo izvršni svet v 
okviru možnosti, ki jih bo imel v letu 1972, reševal probleme, na katere je 
opozoril prosvetno-kulturni zbor. Obenem je prosvetno-kulturnemu zboru oči- 
tal, da ni ravnal prav, ker je izbral nekatera socialna vprašanja, kot so štipen- 
diranje, izredno kritično stanje šolskih stavb v nekaterih občinah in še neka- 
tere podobne probleme. Izvršni svet je menil, da lahko glede na sredstva, ki 
jih področje že dobiva, samo v okviru teh sredstev uskladi tudi del teh potreb. 
Pri tem pa je seveda zagotovil, da bo izvršni svet v najtežjih primerih — 
predvsem gre za popravilo nekaterih šolskih stavb, ki so v izredno kritičnem 
stanju — tudi te probleme reševal v okviru možnosti. 

S tem so se predstavniki prosvetno-kulturnega zbora strinjali in amandma 
umaknili. 

Predsednik Tone Bole: Ali lahko predstavniki zbora v komisiji sami 
umaknejo amandma, ki ga je dal zbor? (Ne.) Torej moramo glasovati. Obenem 
obveščam zbor, da je republiški zbor zavrnil amandma prosvetno-kulturnega 
zbora k 3. členu. Zaradi tega moramo sedaj — po izvršenem usklajevanju v 
komisiji — amandma ponovno obravnavati in zavzeti končno stališče. 

Zeli kdo sodelovati v razpravi v zvezi z amandmajem prosvetno-kultur- 
nega zbora, ki smo ga včeraj zavrnili? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi 
sodelovati v razpravi, jo končujem in dajem naš včerajšnji sklep ponovno na 
glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! 

Ugotavljam, da je zbor kljub delu medzborovske komisije ponovno sprejel 
stališče, ki ga je zastopal že včeraj. S tem so stališča republiškega in gospodar- 
skega zbora usklajena. 

Obveščam zbor, da republiški zbor pri ponovni obravnavi tega zakona ni 
sprejel amandmaja našega zbora, to je amandmaja odbora za finance k 3. 
členu predloga zakona. Glede na to-, da smo v tem členu zakona neusklajeni 
z republiškim zborom, predlagam, da v usklajevalnem postopku o tem amand- 
maju ponovno razpravljamo. 

Prosim tovarišico Zlebnikovo oziroma včerajšnjega poročevalca, da na 
kratko utemelji osnovni razlog našega amandmaja. Tako bomo ugotovili, v čem 
nismo usklajeni. Besedo ima poslanka Mara Žlebnik. 

Mara Z 1 e b n i k : Usklajeni nismo zato-, ker je naš zbor sprejel amand- 
ma odbora za finance k 3. členu zakona. Amandma odbora je predvideval, 
da se bodo po prvem polletju — če bodo doseženi presežki iz prispevkov — 
znižale stopnje obravnav. 

Naš zbor se je s tako spremenjenim besedilom 3. člena strinjal, republiški 
zbor pa je v celoti sprejel besedilo, ki ga je predložil izvršni svet. V tem je 
tudi razlika. 



272 Gospodarski zbor 

Predsednik Tone Bole: Da nam bo razlika še bolj jasna, dovolite, 
da ponovno prečitam 3. člen, kakršnega je predložil izvršni svet: 

»Ko dosežejo sredstva, zbrana iz posameznih prispevkov, zneske, ki so 
določeni v prejšnjem členu, odvaja služba družbenega knjigovodstva vsa pre- 
sežna. sredstva iz teh prispevkov na račun SR Slovenije za izravnavanja v 
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti.« 

To je originalno besedilo iz predloga zakona, kot ga je dal predlagatelj. 
Mislim, da je razlika med predlogom odbora za finance našega zbora in 

besedilom predlagatelja jasna. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove, 
ali kljub temu še vztraja pri prvotnem predlogu. Ali ima izvršni svet isto 
stališče kot včeraj? (Da.) 

Nadaljujemo razpravo v besedilu 3. člena, ki ni usklajeno v republiškem 
in našem zboru. Kdo želi sodelovati v razpravi? Ker v razpravi nihče ne želi 
sodelovati, vprašam zbor, ali vztraja pri našem včerajšnjem amandmaju? 
Besedo ima poslanka Mara Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ali se zbor 
ne bi strinajl s tem, da se z našim amandmajem umaknemo, tako da bi ga 
zamenjali s sklepom, ki bi bil priložen zakonu? To bi pomenilo-, da amandma 
ne bi bil zapisan zakonu, ampak da sprejmemo vsebinsko enak sklep, ki naj bi 
spremljal zakon. 

S sklepom bi naložili izvršnemu svetu, da tak postopek izvede po poletju 
1972. Ce je moj predlog sprejemljiv, usklajevanje ne bi bilo potrebno. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste predlog tovarišice Žlebnikove, da 
amandmaja ne vključimo v 3. člen zakona, am,pak ga dodamo zakonu kot 
poseben sklep. Moram reči, da sem tudi sam razmišljal o tem. Imel sem 
predlog, zelo podoben ideji tovarišice Žlebnikove. Sem za njen predlog. Opozar- 
jam vas, da smo lani imeli podobno razpravo. Tedaj smo sprejeli ravno takšen 
sklep. Imam ga pri roki. Kako se je sklep v praksi končal, nam je vsem, znano. 
Zaradi tega smo lahko skeptični. Tu so napisani sklepi obeh zborov z dne 
4. maja 1971. Tudi v ekspozeju izvršnega sveta je bil podoben sklep. Prečital 
vam ga bom: 

»Na prihodnjih sejah skupščin (od zvezne do občinskih) je nujno potrebno 
kvantificirati in ustrezno znižati proračunske vire in dohodke skladov, to je 
stopnje prispevkov in davkov, ki napajajo zvezni proračun, republiške in 
občinske proračune in samoupravne sklade. Tako ob koncu leta 1971 ne bo 
treba znova ugotavljati velikih presežkov v dohodkih, kot je bil to primer 
v letu 1970, niti skozi vse leto zadrževati znatnih sredstev, zbranih iz go- 
spodarstva.« 

To je lanski ekspoze predstavnika izvršnega sveta z dne 4. maja. Sklepi 
zbora ne povzemajo ničesar drugega kot samo to, kar je navedeno v ekspozeju. 
Kljub temu bi želel opozoriti samo na to, da se je v nekaterih skupščinskih 
razpravah naš amandma prikazal kot nenačelen in progmatičen. Ne vem, v čem 
je nenačelen in zakaj bi bil progmatičen. Ni mi znano-, ker smo se držali samo 
načela, ki smo ga sprejeli v tem domu. Kljub temu prosim zbor, da pustimo 
polemiziranje ob strani. Vendar je potrebno opozoriti na prakso iz leta 
1971. Vse-, kar predlagamo v amandmaju, je napisano in potrjeno v ekspozejih. 
Predlagam zboru, da sprejmemo predlog, ki ga je dala tovarišica Žlebnikova. 
K zakonu bi dodali poseben sklep z vsebino, ki smo jo hoteli vključiti v zakon. 
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Tako se stvari ne bi zavlačevale. Seveda pa ne bomo pozabili opozoriti, kako se 
je takšen sklep izpolnjeval v letu 1971. 

Slišali smo tudi pripombe, češ da se naš amandma tehnično ne da izvesti 
in da lahko služba družbenega knjigovodstva te podatke da šele septembra. 
Našteta je cela vrsta tehničnih in organizacijskih problemov. Mislim, da 
lahko premagamo vse te ovire, ki so bodisi tehnične bodisi organizacijske nara- 
ve. Ko bodo obdelani periodični obračuni za prvo polletje 1972, se bodo ugotovile 
oziroma določile stopnje prispevkov, ki bodo potrebne za zbiranje sredstev do 
konca leta 1972. Strinjam se, da bo tako določanje prispevkov bolj realno, 
kot pa da zdaj predvidevamo višino zbranih sredstev za celo leto. Boljše je, 
da potem s sklepom, zahtevamo, da se po polletju ustrezno menjajo stopnje. 
Ce pa bi potrošnja zelo narasla, bi stopnje morah spremeniti takoj. 

Predlagam, da oblikujemo sklep v tem smislu. Tako nam ne bi bilo treba 
razpravljati o neusklajenosti predloga zakonia^ med našim in republiškim 
zborom. Ali se zbor strinja s takim predlogom? Dajem ga na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Sklep 
je sprejet. 

V bistvu bomo iz zakona povzeli besedilo sklepa, kar ni težko. Ali zbor 
vztraja, da se takoj zdaj sklep sprejme? (Da.) Prečital bom besedilo sklepa, 
da bi glasovah še o njem. Besedilo sklepa je iz amandmaja k 3. členu in 
se glasi takole: 

1. Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj po preteku prvega polletja 1972 
predloži informacijo o gospodarskih gibanjih in višini sredstev, zbranih iz 
posameznih davkov oziroma prispevkov iz osebnih dohodkov. V primeru, 
če se pokažejo, da bodo do konca leta 1972 zneski, navedeni v 2. členu zgoraj 
navedenega zakona, preseženi, naj izvršni svet predlaga ustrezno znižanje 
stopenj prispevkov oziroma davkov, navedenih v 1. členu zakona. 

Prehajam na 2. točko današnjega usklajevanja, to je na 
usklajevanje predloga zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili 
v letu 1971 izločeni na posebne račune. 

Na včerajšnjem delu seje smo zavrnili amandma prosvetno-kulturnega 
zbora k 1. in 2.a členu ter amandma socialno^zdravstvenega zbora k 3. členu. 
Amandmaje je zavrnil tudi republiški zbor. Prizadeti zbori so ustanovili skupno 
komisijo, v kateri so sodelovali že omenjeni poslanci našega zbora. Tovariš 
Papič je že prej obrazložil njihovo stališče. Zaradi tega bi prešli na glasovanje. 
Dajem na glasovanje včerajšnji sklep, da zavračamo vse amandmaje ne- 
pristojnih zborov. Kdor je za potrditev včerajšnjega sklepa, naj dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor ponovno potrdil včerajšnji sklep. 

Sekretar zbora me je obvestil, da 3. točke današnjega usklajevanja, to 
je usklajevanje predloga zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks, še ne moremo obravnavati dokončno, ker nas republiški zbor še ni 
obvestil o svojem delu. 

Prehajam na 3. točko usklajevanja, to je na poročilo članov 
medzborovske komisije o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks. 
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Republiški zbor je sprejel k 3. členu amandma. Besedilo amandmaja pa 
je razvidno iz pismja predsednika republiškega zbora, ki ste ga prejeli danes 
na seji. Republiški zbor predlaga, da se drugi odstavek 3. člena dopolni tako, 
da se na koncu odstavka namesto pike vstavi vejica ter doda naslednje besedilo : 
»ter kmetje-kooperanti, ki so zdravstveno in pokojninsko zavarovani po pred- 
pisih o zdravstvenem in. pokojninskem zavarovanju oseb v delovnem razmerju.« 

Prosim tovarišieo Žlebnikovo, da zavzame stališče do tega amandmaja. 

Mara Zlebnik (iz klopi): Odbor sprejema amandma. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima Marjan Ekart, pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za finance. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik! Oglasil sem se glede amandmaja, 
ki je bil včeraj sprejet v republiškem; zboru. Pojavljajo se nekateri dvomi, ali 
je besedilo dovolj jasno. Samo v pojasnilo bom dodal, da gre za razširitev 
oprostitve plačevanja republiškega davka od kmetijstva na tiste kmete-ko- 
aperate, ki iz tega svojstva izvajajo svojo pravico zavarovanja v delavskem 
zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju. Ne gre za oprostitev plačevanja 
republiškega davka za vsakega, kdor je kmet-kooperant. 

Predsednik Tone Bole: Počakajte, sedaj nisem razumel vaše inter- 
vencije. Ali pomeni, da se strinjate z amandmajem, ali ne? 

Marjan Ekart : Govoril sem zgolj zaradi pojasnila, da bi bilo vsem 
razumljivo, v kakšnem smislu je bil dan amandma. To je tudi interpretacija 
samih predlagateljev. Gre za to, da so kmetje praviloma zavarovani v zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov, imajo pa možnost — če so hkrati tudi kooperanti 
— da se zavarujejo v delavskem zavarovanju. Oprostitev se nanaša na vse 
kmete, ki so v svojstvu kmetov-kooperantov zavarovani v delavskem zdrav- 
stvenem in pokojninskem zavarovanju. 

Predsednik Tone Bole: Počakajte še trenutek, tovariš Ekart. Pre- 
jeli smo pismo republiškega zbora, v njemj pa besedilo amandmaja, ki sem 
ga prebral. Tovarišica Zlebnikova je v imenu odbora izjavila, da se odbor 
z amandmajem strinja. Zdaj sem vas razumel, da spreminjate besedilo tega 
amandmaja. 

Marjan Ekart: Ne, tovariš predsednik, na seji republiškega zbora 
smo včeraj izjavili, da se z amandmajem strinjamo. Govoril sem izključno 
zato da bi pojasnil pompn amandmaja. 

Predsednik Tone Bole: Ugotavljam, da se izvršni svet z amandmajem 
strinja. Obveščam zbor, da se z amandmajem strinja tudi naš odbor za fi- 
nance. Pričenjam razpravo o amandmaju republiškega zbora k 3. členu. 

Besedo ima poslanec Makovec. Ce se z amandmajem strinjaš, bi te prosil, 
da ne razpravljaš, ali ga podpiraš. (Poslanec se strinja.) 

Zeli še kdo razpravljati o amandmaju k 3. členu? Ce ni nikogar, končujem 
razpravo in dajem amandma republiškega zbora k 3. členu na glasovanje. 
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Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma republiškega zbora k 3. členu omenjenega 
zakona soglasno sprejel tudi naš zbor. 

Sedaj prosim tovariša Skrka, republiškega sekretarja za pravosodje in 
občo upravo, da razčistimo še 14. člen, ki je ravno tako sporen. 

Bojan Skrk: Republiški zbor je sprejel amandma vašega zbora k 
2. odstavku 14. člena. Glasi se: »Dohodki od sodnih taks iz prvega odstavka 
tega člena se zbirajo pri centrali službe družbenega knjigovodstva in se delijo 
med občine v takem razmerju, v kakršnem posamezne občine financirajo ob- 
činska sodišča in občinska javna tožilstva.« 

Republiški zbor pa je ugotovil, da je tako sprejet amandma v nasprotju 
s prvim odstavkom. Zaradi tega je prvi odstavek preoblikovan tako, da se 
glasi, kot je to izvirno urejeno v 10. členu zakona o sodnih taksah. 

Besedilo prvega odstavka se glasi: »Republika odstopa občinam dohodke 
od sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotnic enotne izdaje, in 
dohodke od sodnih taks, ki jih je treba v gotovini plačati pri občinskih so- 
diščih na njihovem območju.« 

Menim, da je popravek bolj redakcijskega značaja. Usklajevanje je po- 
trebno zato', ker bo s tem odpravljeno nasprotje med prvim in drugim odstav- 
kom 14. člena, značilno za besedilo', ki ste ga prejeli včeraj. 

Predsednik Tone Bole: Tovariši poslanci! Kot nas je tovariš Škrk 
obvestil, je naš amandma vsebinsko sprejet. Ker pa nasprotuje prvemu odstavku 
naj se sedaj 14. člen glasi takole: 

»Republika odstopa občinam dohodke od sodnih taks, ki se dosežejo s 
prodajo taksnih vrednotnic enotne izdaje, in dohodke od sodnih taks, ki jih 
je treba v gotovini plačati pri občinskih sodiščih na njihovem^ območju. 

Dohodki od sodnih taks iz prvega odstavka tega člena se zbirajo pri cen- 
trali službe družbenega knjigovodstva in se delijo v takšnem razmerju, v 
kakršnem posamezne občine financirajo občinska sodišča in občinska javna 
tožilstva.« 

Bojan Skrk: V besedilu, ki ga imam, je razvidno, da je točno bese- 
dilo: »delijo med občine v takšnem razmerju . ..« Takšno besedilo je sprejel 
republiški zbor. 

Predsednik Tone Bole: V besedilu, ki mi ga je poslal predsednik 
republiškega zbora, pa je bil amandma poslanca Jožeta Lesarja prekvalifi- 
ciran v amandma odbora za finance. Ali poročevalec sedaj meni, da je besedilo 
usklajeno? 

Boris Sajina: Tudi interpretacija tovariša Skrka je točna. To, kar je 
dostavil, je izpuščeno in je v pismu torej napaka. 

Predsednik Tone Bole: To je res. Vendar imam pred seboj uradno 
besedilo na eni strani in izjavo predstavnika na drugi strani. Ali naj se stri- 
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njamo z njim? V primeru, je potem avtentično besedilo, ki ga ima tovariš 
Skrk. 

Sekretar Boris Sajina: Besedilo, ki ste ga prebrali, je v celoti 
enako 'besedilu tovariša Škrka, samo da sta pri prepisovanju našega amand- 
maja izpadli besedi »med občine«. 

Predsednik Tone Bole: Res je. To pomeni, da potem odpade tudi gla- 
sovanje. Dajem na glasovanje amandma k 3. členu v besedilu, kot ga je sprejel 
republiški zbor. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo.roko.) 
Proti? (Nihče.) Vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet in prehajam na 4. točko 
usklajevanja, to je na usklajevanje predloga zakona o nadomestilu za 
del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija do 26. 
novembra 1971. 

Republiški zbor je predlog zakona že sprejel. Pri primerjavi besedil, v 
katerih je bil zakon sprejet v našem in republiškem zboru, smo ugotovili, da sta 
zbora sprejela v različnem besedilu naslov zakona in 4. a člen. 

Republiški zbor je zavrnil amandma našega zbora k naslovu zakona in 
k novemu 4.a členu, katerega smo sprejeli na včerajšnji seji našega zbora. 
Glede na . to predlagam, da ponovno začnemo razpravo o spornih določbah. 
Kdo želi sodelovati v razpravi? Se prej vas bom spomnil, čemu smo dali amand- 
ma k 4.a členu, ki se glasi: »Organizacijam združenega dela se prizna na- 
domestilo za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev ter za zaloge 
blaga, pripravljenega za izvoz, tudi po 26. novembru 1971. leta, če znaša 
obrestna mera poslovnih bank več kot 4 ®/o. Nadomestilo ne more znašati več 
kot 3'% na leto.« 

Naslov smo tako spremenili, da se glasi: »Zakon o nadomestilu za del obresti 
za kredite za izvoz.« 

Kot ste obveščeni, republiški zbor ni sprejel niti spremembe naslova niti 
novega 4.a člena. V ponovno razpravo dajem naš amandma oziroma stališče 
republiškega zbora, ki ga je zavzel do našega amiandmaja. Kdo želi sodelovati 
v razpravi? Besedo ima predstavnik odbora za proizvodnjo, ki je obravnaval 
naš 4. amandma, poslanec Jože Eržen. 

Jože Eržen: Tovariš predsednik. Najprej vprašujem, ali je že bilo 
usklajevanje? 

Predsednik Tone Bole: Ne. Sele če bomo vztrajali pri našem vče- 
rajšnjem amandmaju, se začne usklajevati postopek. Sedaj je samo tako ime- 
novani prvi poskus usklajevanja. 

Jože Eržen: Glede na stališča, ki so bila na odborih za proizvodnjo 
in blagovni promet obeh zborov, ne morem odstopiti. Prosim, da se nam 
omogoči sestanek odbora. 

Predsednik Tone Bole: Vprašal sem vas, tovariš Eržen, ali odbor 
vztraja pri svojem stališču? 

Jože Eržen: Vztrajamo. 
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Predsednik Tone Bole: Na ponovno glasovanje dajem naš včerajšnji 
amandma. Ce ga bo naš zbor podprl, potem se bo začelo usklajevanje med 
odborom republiškega zbora in odborom našega zbora. Na glasovanje dajem 
predlog odbora za proizvodnjo in blagovni promet o stališču do amandmaja 
k 4.a členu. Kdor je za predlog odbora, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Vzdržal? (Nihče.) Proti? (Nihče.) Ugotavljam, da zbor vztraja pri amand- 
maju oziroma da je sprejel stališče našega odbora. Sedaj se začne usklajevalni 
postopek. 

Prešli bi na 5. točko usklajevanja, to je na usklajevanje predloga 
odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izrav- 
navanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 
za leto 1972. 

Ptri primierjavi besedil, v katerih je bil odlok sprejet v obeh zborih, smo 
ugotovili, da je republiški zbor prenesel v točko 2.9, to je v rezervo oziroma 
nekatere obveznosti po začasnem finančnem načrtu za leto 1971, več postavk 
iz druge točke odloka kot pa naš zbor na včerajšnji seji. Razlike so razvidne 
iz! pisma predsednika republiškega zbora, ki ste ga dobili na klop. Glede na te 
razlike predlagam, da odbor za finance zavzame stališče do sprememb, ki jih 
je sprejel republiški zbor. Besedo ima poslanka Mara Žlebnik. 

Mara Žlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Že včeraj sem 
se posvetovala s člani našega odbora o tem, kakšno stališče naj zavzame odbor, 
če bo republiški zbor sprejel amandmaje republiškega odbora za finance in 
proračun. Mnenje poslancev članov našega odbora je bilo, da se s tako spre- 
membo lahko strinjamo. 

Predlagam, da se v tem primeru zahteva, naj izvršni svet skupščini pred- 
loži poročilo o črpanju rezerve tega posebnega računa, ker se s to spremembo 
prenašajo zelo velika sredstva v rezervo tega računa. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da se odbor za finance strinja z 
amandmajem, ki ga je dal republiški zbor, in sicer da se postavke 2.21, 2.22, 
2.23, 2.25, 2.26, 2.30, 2.31, 2.43 in 2.65 prenesejo v postavko 2.9. Seveda je repu- 
bliški zbor sprejel tudi amandma svojega odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet k točki 2.8, ki smo ga sprejeli tudi mi. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do teh amand- 
majev. Besedo ima Davorin Cvilak, podsekretar v republiškem sekretariatu 
za finance. 

Davorin Cvilak: Strinjam! se s predlogom, ki ga je dala tovarišica 
Zlebnikova. Izvršni svet bo pripravil dokument o črpanju rezerve tega računa 
ter ga predložil skupščini. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišica Zlebnikova, ali sem dobro razumel 
stališče odbora, da se odbor strinja, da se rezerva tako oblikuje? To je samo 
predlog sklepa oziroma predlog, da se zahteva od izvršnega sveta poročilo, 
ker je rezerva dobila velik obseg in s tem drug pomen. Izvršni svet naj bi v 
okviru danih pooblastil z vso odgovornostjo in ob popolnem informiranju 
skupščine razpolagal s to rezervo. To pomeni, da bi odloku dodali ustrezajoč 
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sklep. Ali se predstavnik izvršnega sveta.strinja s takim stališčem? (Da.) Dajem 
sklep odbora za finance na glasovanje. Kdor je za sklep odbora za finance, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep odbora za finance in smo 
predlog odloka tako sprejeli v enakem besedilu kot republiški zbor. 

Neusklajen je še en amandma. Prosim odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet, da se sestane v sobi 84. Obvesti naj se tudi odbor za blagovni promet 
republiškega zbora, da začenjamo usklajevati postopek. Odbora prevzameta 
funkcijo komisije. Tako postopek lahko poenostavimo. Medtem bo odmor. Pro- 
sim poslance, da se ne razidejO', drugače zakon ne bo usklajen. Mi smo bili 
najbolj zainteresirani, da se sprejme v besedilu, kot smo predložili. Besedo 
ima poslanec Jože Lesar. 

Jože Lesar: Prosim, da bi sekretar zbora organiziral, da pridejo pred- 
stavniki republiškega zbora v sobo 84. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Eržen! Prosim, da nas takoj obvestite, 
ko boste končali z usklajevanjem, da bomo nadaljevali sejo. Nato bomo v vsa- 
kem primeru sejo zbora končali. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala ob 15.15.) 

Predsednik Tone Bole: Prosil bi poslanca Jožeta Eržena, da obvesti 
zbor, kako je potekala razprava na seji odbora. 

Jože Eržen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovdriši poslanci! Od- 
bora sta na svoji seji ponovno poslušala kratko dopolnilno obrazložitev pred- 
stavnika izvršnega sveta, ker je izvršni svet vztrajal, da se amandma ne 
sprejme. Iz obrazložitve je vela skrb izvršnega sveta glede bilance sredstev, 
s katerimi je treba pokrivati te obveznosti. Obenem je bilo v razpravi ugotov- 
ljeno, da sta v načelu enaki obe stališči — to je našega zbora in izvršnega 
sveta — do politike izvoza in ukrepov, ki naj bi stimulirali izvoz. Zato je bil 
na podlagi tega dosežen sporazum, da se zborom predlaga, naj sprejmeta amand- 
maja. To velja tako za amandma k 4.a členu kot z njim povezan amiandma k 
naslovu zakona. Obenem odbora predlagata, da se sprejme poseben sklep, ki 
naj se glasi: 

»Skupščina SR Slovenije bo o nadomestilu za del obresti za kredite za 
izvoz ponovno razpravljala, ko bo v okviru kredi tno-monetarne politike SFRJ 
za leto 1972 dosežen sporazum o kreditiranju izvoza. 

Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije se naloži, da v skladu s tem skle- 
pom predloži gradivo in predloge ukrepov.« 

Sklep je bil predlagan predvsem zaradi tega, ker je bil sicer motiv našega 
amandmaja tak, da veljajo dodatni ukrepi, ki jih sprejema SR Slovenija, za 
stimuliranje izvoza in ukrepi za nadomestilo obresti za kredite za izvoz do 
tedaj, dokler to vprašanje v celoti ne bo rešeno, saj je sedaj predmet med- 
republiškega sporazumevanja v okviru kredi tno-monetarne politike. 

Zato smo s tem sklepom sprejeli obveznost, da smo pripravljeni ponovno 
razpravljati, če bodo ukrepi, ki bodo začeli veljati na področju izvoza, pokazali, 
da je treba spremeniti naše stališče do tega vprašanja. Glede sredstev, ki so bih 
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predmet obravnave tudi pri drugih točkah dnevnega reda, na primer pri odloku 
o finančnem načrtu posebnega računa, mislim, da lahko z razumjevanjem spre- 
jemamo skrb izvršnega sveta za sestavo bilance posebnega računa, iz katerega 
se ta sredstva črpajo. Zato smo se v okviru amandmajev predloga odloka stri- 
njali tudi z vsemi ukrepi, ki so si prizadevali, da se oblikuje nekoliko večja 
rezerva in da bomo šele tedaj, ko bomo natančno poznali ukrepe kreditno- 
monetarne politike, določili, kam se bodo ta sredstva usmerila. Tako je rezerva 
tudi osnova za morebitno novo obravnavo teh vprašanj. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste poročilo skupne seje pristojnih 
odborov obeh zborov. Obenem smo sprejeli obvestilo, da je republiški zbor 
sprejel amandma našega zbora k 4.a členu. Hkrati je sprejel tudi sklep, ki vam 
ga je preči tal predsednik odbora. 

Glasovati moramo še o sklepu, ki ga je prečital poslanec Eržen. 
Odpiram razpravo o predloženem sklepu. Ce se nihče ne javi k razpravi, 

dajem zboru na glasovanje predloga sklepa. Kdor je za predlog, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je zbor sprejel predloženi sklep. S tem je dnevni red 
36. seje izčrpan in se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

(Seja je bila končana ob 15.25.) 



PROSVETNO - KULTURNI ZBOR 

29. seja 

(10. februarja 1972) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 10.40. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Za- 
čenjam 29. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost na današnji seji so opravičili: Jože Melanšek, Adolf Pfaprotnik, 
Janez Kerčmar, dr. Ernest Petrič, Vladimir Mušič, France Zupan, Jože Florjan- 
čič, Janez Pešec in Janez Svajncer. 

Ugotavljam;, da je zbor sklepčen. 
Predlog dnevnega reda današnje seje je takle: 

1. odobritev zapisnika 28. seje; 
2. predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka 

iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti 
za posamezne namene splošne in skupne porabe; 

3. predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevkov iz delovnega raz- 
merja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na po- 
sebne račune; 

4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z itali- 
janskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Sociali- 
stični republiki Sloveniji; 

5. predlog zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znan- 
stvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti; 

6. predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo 
izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imeno- 
vanja republiških sekretarjev; 

7. predlog odloka o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev; 
8. predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnotsi v 

nekatere svete raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organi- 
zacij, ki delegirajo svojega predstavnika v te svete; 
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9. predlog soglasja k imenovanju direktorja vodogradbenega laboratorija 
v Ljubljani; 

10. predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki 
jih imenuje skupščina SR Slovenije v založniški svet Državne založbe Slovenije; 

11. poslanska vprašanja. 
Kiot vidite, je predlog dnevnega reda, ki s>te ga dobili s sklicem seje zbora, 

razširjen z novo, 7. točko, in sicer z obravnavo predloga odloka o razrešitvi 
nekaterih republiških sekretarjev. 

Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo, spreminje- 
valni ali dopolnilni predlog? (Nima.) 

Ugotavljam, da je dopolnjeni dnevni red sprejet. 
Pred prehodom na dnevni red vas želim seznaniti, da smo na današnjo sejo 

povabili predstavnike izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo, republiškega sekretariata za finance, izo- 
braževalne skupnosti SR Slovenije, raziskovalne skupnosti Slovenije, zavoda 
za šolstvo SR Slovenije, republiške konference Socialistične zveze Slovenije, 
republiške konference Zveze mladine Slovenije, republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejav- 
nosti, izvršnega odbora skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov 
in prav tako izvršnega odbora skupnosti študentov mariborskih visokošolskih 
zavodov. 

Tisti, ki ste se vabilu odzvali, ste povabljeni, da sodelujete v razpravah 
današnjega dnevnega reda. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 28. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo, dopolnilo? (Ne.) 
Ugotavljam, da je zapisnik 28. seje prosvetno-kulturnega zbora soglasno 

sprejet brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 
leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene 
splošne in skupne porabe. 

Naj takoj pojasnim, da sta ta in naslednja toička dnevnega reda uvrščeni 
v današnjo sejo zbora na podlagi 10. člena odloka o delovnem področju zborov 
skupščine SR Slovenije, o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje dele- 
gati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori 
skupščine SR Slovenije pri njihovem delu. Za oba zakona sta pristojna repu- 
bliški in gospodarski zbor, vendar lahko naš zbor v smislu določil navedenega 
odloka prav tako obravnava predložena zakona in kot zainteresirani zbor 
pošlje pristojnima zboroma svoje mnenje in predloge za spremembo ali do- 
polnitev. Pristojna zbora sta dolžna o tem razpravljati in z glasovanjem zavzeti 
svoja stališča. Ce pristojna zbora ne sprejmeta mnenja in predlogov našega 
zbora, lahko pride do skupne seje pristojnih zborov in našega zbora ali pa, 
kakor je to bolj v navadi, do oblikovanja skupne komisije, ki mora proučiti 
sporna vprašanja in dati zborom poročilo s predlogom za rešitev. Sele potem, 
ko je ta postopek izpeljan, lahko pristojna zbora odločata o predlogu zakona. 
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Obrazložitev te točke dnevnega reda smo že slišali. Kot gradivo ste poleg 
predloga zakona in obrazložitve predlogov ukrepov družbenoekonomske politike 
v letu 1972 na področju splošne in kolektivne porabe prejeli še mnenja, sta- 
lišča in predloge zasedanja delegatov občin, poročilo zakonodajno-pravne komi- 
sije ter predlog mnenja in predloge za dopolnitev obravnavanega zakona, ki 
jih je pripravila skupina poslancev našega zbora. 

Prosim predstavnika skupine poslancev — v tem primeru je to predsednik 
odbora za vzgojo in izobraževanje — tovariša Dušana Sinigoja, da nas seznani 
s stališči, ki jih je skupina poslancev sprejela v zvezi s to točko dnevnega reda. 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš predsednik 
prosvetno-kulturnega zbora je sklical skupino poslancev, v kateri so sodelovali 
tovarišica podpredsednica in vsi predsedniki in podpredsedniki odborov. 

Na seji skupine poslancev smo obravnavali, koliko so bila stališča, ki jih je 
sprejel naš prosvetno-kulturni zbor v razpravi o izhodiščih ekonomske politike 
oziroma porabe v letu 1972, upoštevana v predloženem gradivu, ki nam ga je 
posredoval izvršni svet. 

Skupina poslancev je ugotovila, da naša stališča, ki smo jih sprejeli na 
prejšnji seji prosvetno-tkulturnega zbora, niso bila upoštevana v bistvenih vpra- 
šanjih oziroma da izvršni svet ni spremenil po-htdke do področja izobraževanja, 
prosvete in kulture ter znanosti. 

Naše stališče je bilo, naj se izvršni svet pogumineje loti izdelave izhodišč 
in diferencirano obravnava posamezna področja posebej; pri tem smo predla- 
gali, naj ima področje izobraževanja prednost. 

V bilanci, ki nam je bila predložena, so sredstva za področje izobraževanja 
predvidena v tolikšni višini, kot so bila predvidena v izhodiščih, kar se bistveno 
razlikuje od izračuna, ki ga je tudi nam poslancem! predložila republiška izo- 
braževalna skupnost. Zaradi tega je skupina poslancev našemu prosvetno- 
kulturnemu zboru predložila mnenje, ki ste ga prejeli z gradivom; hkrati tudi 
predlaga, da prosvetno-kulturni zbor sprejme dva amandmaja in sicer: 

Prvi amandma se nanaša na to točko dnevnega reda in sicer na predlog 
zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne 
namene splošne in skupne porabe. 

K temu zakonu skupina poslancev predlaga, da se doda 2.a člen, ki naj 
zaveže izvršni svet, da še pred začetkom imobilizacije sredstev predloži skup- 
ščini temleljito analizo gibanja v gospodarstvu in šele po tej analizi naj se 
prične imobilizacija sredstev. 

Skupina poslancev utemeljuje svoj amandma tudi z obrazložitvijo predlo- 
gov ukrepov družbenoekonomske politke na področju splošne in kolektivne 
porabe za 1972, ki jo je izvršni svet predložil poslancem, kjer na 5. strani pravi, 
če bo izvršni svet skupščine SR Slovenije obvestil skupščino in predložil 
ukrepe za dosego ciljev začrtane politike, če bo med letom prišlo do neskladja 
med gospodarskimi gibanji in posameznimi oblikami porabe. 

Praktično je to sicer v obrazložitvi že zajeto, vendar menimo, da bi bilo 
trdneje postavljeno, če to sprejmemo v zakon. Amandmia pa utemeljujemo 
tudi s tem, da za letos predvideva imobilizacijo sredstev posega na področje 
izobraževanja in vzgoje, tako da se bo za to področje realno zmanjšal delež 
v narodnem dohodku. Poslanci prosvetno-kulturnega zbora se ne moremo stri- 
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njati s tako politiko, čeprav smo v obdobju stabilizacije. Menimo, da moira naj- 
večji delež k stabilizaciji prinesti prav znanje. In če posegamo na področje 
znanja, na področje izobraževanja tako korenito, da v resnici zmanjšujemo 
sredstva za to področje; potem stabilizacijski napori tako v Sloveniji kot v vsej 
državi gotovo ne bodo rodili posebnih uspehov. 

Sicer pa imobilizacija sredstev na področju interesnih skupnosti postaja 
sistem, kar je v nasprotju z izhodišči in tudi v nasprotju s tistim, kar smo 
sprejemali v zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Takrat smo poskušali postaviti sistem financiranja tega pomemb- 
nega področja družbenega dela na eni strani, na drugi strani pa smo tudi hoteli 
dati temu področju poseben status samoupravne interesne skupnosti, v kateri 
naj se uveljavi interes gospodarstva, interes neposredno zainteresiranih obča- 
nov, interes učiteljev in s tem seveda interes celotne družbe. Če pa vpeljemo 
takšen sistem, da bomo odtujevali sredstva, ki so po tem zakonu dana repu- 
bliški in temeljnim izobraževalnim skupnostim, potem v resnici zanikamo 
samoupravnost tega področja. 

Ob tem ni nepomembno, da se že vnaprej računa z inflacijo, če izvršni svet 
predvideva imobilizacijo sredstev, potem ko bo dosežena nominalna višina, kot 
je predvidena v bilancah. Ce izvršni svet računa na doiočeno stopnjo inflacije, 
potem je mogoče pričakovati, da se bodo realna sredstva za področje izobraže- 
vanja zmanjšala. In zaradi tega smatra skupina poslancev, da mora izvršni svet, 
preden se začnejo odtekati sredstva s področja izobraževanja, ugotoviti, kakšna 
so ekonomska gibanja: inflatorna, potem mora revalorizirati sredstva, ki so 
predvidena za področje izobraževanja. To je kratka utemeljitev amandmaja 
skupine poslancev, kratko obrazložitev pa ste dobili tudi v gradivu. 

Predlagam, da prosvetno-kulturni zbor o tem razpravlja ter sprejme mnenje 
in amandma skupine poslancev k omenjenemu predlogu zakona. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker je med nami navzoč kot gost 
predsednik skupščine izobraževalne skupnosti SR Slovenije dr. Lujo Suklje, 
vprašujem, ali želi morda besedo. Prosim! Besedo ima predsednik skupščine 
republiške izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Dr. Lujo Suklje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
S sredstvi, ki jih določa bilanca splošne in kolektivne porabe v letu 1972, za 
republiško izobraževalno skupnost v znesku 847 milijonov 500 tisoč dinarjev, 
ki jim dodamo še določena rezervna sredstva oziroma sredstva, ki jih posebej 
predvideva izvršni svet za investicije v srednje šolstvo in nekatera rezervna 
sredstva naše skupnosti, bi v prihodnjem letu razpolagali z 878 milijoni 121 tisoč 
dinarji. Sredstva bi zadoščala za predvideno 95'°/o realizacijo samoupravnih 
sporazumov za osebne dohodke in za 20lo/o povečanje materialnih izdatkov v 
prihodnjem letu glede na porabo v letošnjem letu. To pomeni v resnici nazado- 
vanje materialnih sredstev, s katerimi bi razpolagalo izobraževanje, na vseh 
drugih področjih pa pomeni delovno stagnacijo 100% uporabe v letošnjem, 
letu z nekaterimi izjemami, kjer znaša presežek od 18'% do 22% in največ do 
25 % (pri dijaških domovih). Ne bo mogoče realizirati cele vrste dejavnosti, ki 
jih izobraževalni skupnosti narekujejo zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji, akcijski program za 
uresničevanje stališč in nalog Zveze komunistov Slovenije o idejno-političnih 
vprašanjih vzgoje in izobraževanja ter dokument republiške konference Socia- 
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listične zveze delovnega ljudstva o izravnavanju pogojev za vzgojo in izobraže- 
vanje otrok. Z vsemi temi dokumenti ste seznanjeni in jih ne bi podrobno 
navajal. 

Gre seveda v prvi vrsti za sredstva, ki bi jih dobili z uveljavitvijo vašega 
amandmaja k predlogu zakona, ki je obravnavan pod 3. točko današnjega dnev- 
nega reda. Sredstva bi uporabili za štipendije, za regrese za prevoz otrok in 
za sanacijo starih šolskih poslopij. Z zneski, ki jih tu predvidevate, bi pokrili 
samo del teh potreb. 

Posebej bi želel opozoriti na to, da bi bilo prav v smislu teh dokumentov, 
ki sem jih navedel, treba v večji meri posodobiti vzgojna sredstva, vzgojne 
metode in da smo za te namene pri takšnem prikazu porabe predvidenih 
sredstev v letošnjem letu lahko predvideli samo 30 °/o lanske vsote, porabljene 
v te namene. 

Z vsem poudarkom podpiramo amandmaje, ki jih predlaga prosvetno- 
kulturni zbor, in se zboru zahvaljujemo za pozornost, ki jo je posvetil temu 
perečemu vprašanju. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Odpiram razpravo. Besedo želi član 
izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci! Splošna stabilizacijska politika je bila v skupščini naše repu- 
blike sprejeta že v razpravi o gospodarskih gibanjih oktobra lani ter nato 
potrjena in še natančneje določena zadnje dni decembra, ko je skupščina 
obravnavala predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972. 

V takratnih razpravah smo v skupščinskih odborih in zborih slišali argu- 
mente za takšno politiko in proti njej, pripombe, kritike, odklonilna in pri- 
trdilna stališča k predlagani splošni orientaciji politike v letu 1972. Vendar sta 
odgovorna zbora, republiški in gospodarski zbor v družbenoekonomskih in bi- 
lančnih izhodiščih skoraj soglasno potrdila nakazano politiko in ukrepe za 
njuno uresničevanje. Tako sta s svojimi sklepi in stališči dala podlago za 
izdelavo potrebnih predpisov. 

Predlagani zakon o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti 
za posamezne namene splošne in skupne porabe, je torej le konkretna zakon- 
ska izpeljava že sprejete politike. Zato ne bi ponavljal povedanih utemeljitev, 
sicer pa je to danes v svojem uvodnem ekspozeju ponovno opravil že podpred- 
sednik izvršnega sveta tovariš Tribušon. 

Dodal bi samo še nekaj misli. 
Smo v izjemni situaciji in so zato potrebni izjemlni ukrepi. Ko omenjam 

izjemno situacijo, mislim na lanska gibanja, ko smo dosegli izjemno visoko 
stopnjo inflacije in nelikvidnosti, izvršili kar dve devalvaciji dinarja, sprejeli 
iz likvidacije izvenproračunske bilance federacije nove obveznosti za repu- 
bliko, ki so izredno obsežne predvsem v letu 1972. Pri vsem tem smo se odlo- 
čili za odločno ukrepanje in razglasili leto 1972 za leto stabilizacije. Predlagani 
zakon je eden od teh konkretnih ukrepov in zato predlagam v imenu izvršnega 
sveta, da ga zbor sprejme v predloženem besedilu. 
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Ker je izvršni svet dobil predlog mnenja in predlog amandmaja k 3. členu 
omenjenega zakona že v vednost, je na včerajšnji seji o tem tudi razpravljal in 
sklenil, da amandmaja ne sprejme. Menil je namerč, da bi sprejetje tega 
amandmaja pomenilo, da že vnaprej izražamo tudi z zakonom nezaupanje v 
sprejeto stabilizacijsko politiko in da bi vse uporabnike splošnih družbenih sred- 
stev zavajali v možnost, da bodo med letom dobili dodatna sredstva in nanje 
tako ali drugače računali. Menimo, da bi to prej škodovalo kot koristilo vsem 
našim prizadevanjem, zato smo iz istega razloga v izvršnem svetu tudi zavrnili 
vsebinsko podoben amandma enega izmed odborov gospodarskega zbora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
poslanec tovariš Turnšek. 

Viktor Turnšek: Ekspoee izvršnega sveta, ki smo ga poslušali ko- 
nec leta 1971, praktično računa s stabilizacijo, pa tudi še z inflacijo-. Izvršni 
svet je torej svoj proračun napravih ne tako, kot da inflacije ne bo več, ali da bi 
jo lahko zmanjšal, ampak da bo v naslednjem letu še razsajala. Problem je 
seveda v tem, da bomo morali z inflacijo še računati. Dokument izvršnega sveta 
daje vtis, da inflacije tudi letos še ne bomo mogli zmanjšati. Mislim, da je to 
pravzaprav izjemen položaj, ko vlada pride s svojimi bilancami, ki vsebujejo 
tudi elemente inflacije. Ce je to tako, vprašujem, ali je v teh globalnih vsotah 
tudi vračunana inflacijska tendenca, ki se pričakuje na drugih področjih? 

Iz izvajanj predsednika republiške izobraževalne skupnosti vidimo, da pri 
izračunu sredstev naloge skupnosti niso v celoti upoštevane. Zato mislim, da 
bi bilo pravilnejše v amandmaju k temu zakonu predvideti tudi inflacijsko 
možnost, torej popravke med letom, čeprav je prepričljiv argument tovariša 
Bračiča, da bi takšna odprtost lahko vodila do čezmernega trošenja. Gotovo 
je treba varčevati na vseh področjih, tudi na področju šolstva, vendar se bojim, 
da je težko sprejemati približno številko, ne da bi že sedaj vedeli, ali so pri 
tem že vračunane inflacijske tendence ali pa brez upoštevanja dodatnega be- 
sedila tega 3. člena, ki ga predlaga skupina poslancev in po katerem bi bile 
potrebne občasne korekture oziroma bilance, ki bi pokazale, kje smo na tem 
področju. 

Poglejmo tudi osebne dohodke, ne samo obremenitev osebnih dohodkov, 
ampak osebne dohodke kot takšne; menim, da se moramo opredeliti na temelju 
sprejetih resolucij, da je treba absolutno zaščititi nižje osebne dohodke. V nobeni 
resoluciji nismo rekli, da je treba zaščititi vse osebne dohodke, ampak samo 
nižje. Torej spregovorimo, ali v situaciji, v kakršni smo in ki prav gotovo ni 
rožnata, lahko prej razpravljamo o omejevanju izobraževanja ali prej o tem, 
kako naj bodo porazdeljeni razponi v osebnih dohodkih. O enem in drugem 
moramo razpravljati, odločiti se, kaj naj bo primarno. Mislim, da se vsi odločno 
zavzemamo za tov naj bi bilo izobraževanje tisto, ki bi ga vsekakor smeh kraj- 
šati šele potem, ko smo že omejili tudi višje osebne dohodke. 

Končno bi rekel tudi to, da moramo pomisliti, kako smo investirali v pre- 
teklosti in kakšna je bila smotrnost investicij na vseh področjih, koliko je bilo 
zapravljenega denarja zaradi investicij in kakšne mehanizme imamo, ki naj 
bi v prihodnje to preprečevali. Predlog sklepov za zaščito nižjih osebnih dohod- 
kov podpiram. Tudi predlog za usmeritev politike razbremenjevanja gospodar- 
stva smo vedno podpirali, četudi nas je prizadel. 
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Tretji sklep, za katerega menim, da je v celotnem kontekstu predlogov 
premalo poudarjen, je usmeritev v višanje produktivnosti. Zavedati se namreč 
moramo —• in prepričan sem., da večina se — da je izhod iz situacije, v kateri 
smo, le delno pogojen z omejevanjem, veliko bolj pa z večanjem produktivnosti. 
Kaj je in kaj bo posamezno področje, tudi naše, storilo za to, da bomo zvišali 
produktivnost? Kaj smo dolžni storiti mi, če pogledamo kar pri sebi? Vzemimo 
izobraževanje in šolanje kadra, ker je to življenjsko povezano. Tudi mi z osipom 
še krepko produciramo nekvalificirano delovno silo. Ne trdim, da smo samo mi 
krivi. Na tem zboru smo osip že obravnavali in tudi pokazali na pomanjklji- 
vosti. To je naša dolžnost. Dalje vprašanje znanosti. Ali nismo še vse preveč 
prepričani, da je aplikativna znanost nekakšna vulgarizacija znanosti? In tudi s 
tem bo treba opraviti, saj je to zelo primitivno pojmovanje. 

Dalje vloga kulture pri oblikovanju socialističnega človeka in ne nazadnje 
tudi človeka proizvajalca. Tu smo dolžni nekaj storiti in moramo prvi storiti, 
da bomo lahko zahtevali, da se stališče do družbenih dejavnosti usmeri drugače, 
izvršni svet pa naj bi ga zagovarjal tudi na naših področjih. 

Vprašujem se, čemu se bojujemo? Sedaj, v tem trenutku, se ne moremo 
bojevati za osebne dohodke, kar smo že poudarjali, ampak za nove oddelke, za 
vključevanje novih generacij v šolo. To pomeni nov kvalificiran kader tudi za 
zviševanje produktivnosti. In od tega ne bi smeli odstopiti. 

Dolžni smo se bojevati za štipendije. Iz gradiva, ki nam ga je predložila 
republiška izobraževalna skupnost, je razvidno, da bi lahko letos porastle samo 
za 5 ®/o. To je nemogoč odstotek in ga ne moremo sprejeti. Dolžni smo omejevati 
socialno diferenciacijo in nosati svoj delež za to; zato tudi moramo zagotoviti 
štipendije. 

Materialne možnosti delovanje šol, kakršne so odmerjene, pomenijo stag- 
nacijo. Hudo stagnacijo. Vprašajmo se, ah je to tisto, s čimer bodo šole lahko 
opravile svojo funkcijo>. In končno: gradnje in popravila. Izobraževalna skup- 
nost nas je obvestila, da se 30 šol v Sloveniji podira in je smrtno nevarnih. 
Dolžni smo povedati, da se s tem ne moremo strinjati, ker smo priča raznim 
marketom in najlepšim bankam in da ne moremo dovoliti ne kot občani ne 
kot prosvetni delavci, da se podirajo šole in da ogrožamo življenje otrok. 

Poglejmo1, kje smo? Nevarnost je, da bi nam bil prilepljen očitek, da se 
bojujemo proti stabilizaciji, ali očitek, da hočemo iz nujnih ukrepov uiti ne- 
opraskani. Področje izobraževanja in vzgoje ter znanosti in kulture tega prav 
gotovo ne želi, ena praska več ali manj se ne bo hudo poznala, ker ta področja 
doslej niso bila zavita v vato. Prav gotovo ne gre za to. Gre pa za tole: Kakor- 
koli presojamo naše možnosti, da bi uveljavili svoje zahteve, vedno znova 
lahko ugotovimo tragično dejstvo, da smo formalno samoupravno področje, 
dejansko pa v oblasti proračuna. In to nas tepe navznoter in navzven. Navznoter 
pri naši lastni proračunski miselnosti, kjer smo še prevelikokrat premalo ak- 
tivni, da bi se bojevah in uveljavljali v svojem okolju. Na delovnih mestih se 
vsi premalo neposredno povezujemo z gospodarstvom in drugimi službami, 
ker nekako vsi preveč pričakujemo, da bomo po mehanizmu proračuna po- 
trebna sredstva tudi dobili. Strinjamo se že z vsakoletnim bojem v skupščini 
tako kot tudi danes, vse premalo pa smo bili na boj pripravljeni tam, kjer so 
nastajali predlogi. To moramo priznati. 

Po drugi strani nas pa to tolče navzven. Prvič, odtujevanje sredstev. Trdim, 
da blokiranje sredstev ni drugega kot odtujevanje sredstev tem področjem. 
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Klici po zniževanju stopnje za izobraževanje, znanost in kulturo so klici po 
zniževanju deleža v nacionalnem dohodku. 

Tepe nas pri možnostih za razvoj, čeprav je zdravstvu in šolstvu načelno 
priznano, da sta primarni področji; v resnici pa to ne drži, čeprav moram 
ugotoviti, da ima zdravstvo le nekoliko boljši položaj; morda ne nazadnje tudi 
zaradi tega, ker so študentje, ki so zahtevali izboljšave, na svoj transparent 
napisali tudi: »Bolni boste, naši boste.« Mi tega, žal, ne moremo napisati. 
Zato se nam znova in znova dogaja, da so naši amandmaji, za katere se boju- 
jemo in za katere smo se tudi to pot bojevali v odborih in komisijah, od- 
klonjeni. 

Takšen je naš položaj. Vprašujem se, kam sedaj? Trdim, da je prva orien- 
tacija: ven iz proračuna. Dokler bomo tako proračunski, kot smo, lahko samo 
še globlje zaidemo v še slabši položaj. Moramo ven iz njega, kar pa za slabe 
delavce na našem področju pomeni ven iz njegove zaščite, za dobre delavce 
pa ven iz njegovega dušenja. Kajti proračun nam dobro delo duši. 

Doseči moramo, da bi izobraževanje, znanost in kulturo postavili kot dvojni 
pogoj: 

1. Kot nacionalni pogoj, kot pogoj za obstanek neke nacije. Pri tem bi 
miorali uveljaviti in se dogovoriti za minimalni odstotek nacionalnega dohodka 
ali bruto produkta, ki bi ga morali namenjati načrtno izobraževanju, znanosti 
in kulturi. 

2. Kot temelj gospodarstva v enaki in postopno v večji meri, kot so inve- 
sticije v naprave. Doseči moramo:, da bomo gledali na kadre kot na investicijo. 
Premik kadrov, premik kadrov tudi na delovnih mestih v izrabljanje znanja, ki 
ga imajo kadri, pa, žal, danes niso dovolj izkoriščeni, ker nimajo ustreznih 
delovnih pozicij. Zaradi tega se moramo neposredno povezovati z gospodar- 
stvom in uveljavljati načelo, ki ni naše in novo, ampak so ga ugotovili v sve- 
tovnem okviru, še posebej pa študija OECD, da sta temelj proizvodnje vse 
bolj kader in realizacija idej in vse manj neposredne investicije v bazo, v 
materialno opremo, kar velja tudi za srednje razvite in ne šele za visoko 
razvite dežele. 

Naj končam. Jasno moramo povedati, kakšno je stanje danes in se v pri- 
hodnje jasno opredeliti proti proračunski usmeritvi. To je naša obveznost, to je 
naša dolžnost, ki jo moramo prenesti pred enotni zbor, potem pa se moramo 
opredeliti, ali so te zahteve takšne, da moramo v trenutnem položaju od njih 
odstopati, ali pa so takšne, da lahko prenesejo korekture in bo z njimi omo- 
gočeno kratkoročno, drugačno ali pa osnovno poslovanje izbraževalnih skup- 
nosti. Po drugi strani pa menim, da bi moral prosvetno-kulturni zbor iz zavesti, 
da nas proračun duši, preiti tudi na konkretne akcije za odpravo odrinjenosti 
izobraževanja, vzgoje ter znanosti in kulture v sferi proračuna. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! S predlogom 
amandmaja se strinjam. Ne sprejemam namreč takšnega odnosa do področja 
izobraževanja, kakršnega ima izvršni svet, ker mislim, da nas taka politika in 
odnos vodita samo v nazadovanje. To je nenačelen odnos, ker noče in niti ne 
želi videti stvari, ki niso take, kakor jih prikazujejo. Ne mislim, da bo amand- 
ma povzročil kaj posebnega, lahko pa pokaže, kakšen je odnos tako izvršnega 
sveta kot slovenske družbe do tistih področij, ki lahko, če ne bistveno-, pa vsaj 
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precej vplivajo na zmanjševanje socialnih razlik, o katerih smo tako lepo 
govorili. Sicer s tem amandmajem nikomur ne bo storjeno kaj hudega, saj 
samo določa, naj se predvidena vsota sredstev za izobraževanje korigira, če se 
stopnja produktivnosti zveča. Tudi predlagatelji sami bi morali vedeti, da je 
potrebno na nekaterih področjih drugače ravnati. To so tista, kjer je bila, je 
in bo solidarnost še naprej potrebna, saj je popolnoma nekaj drugega odločati 
se o tem, ali bomo danes gradili ali pa bomo danes nekaj dali otrokom. Tu pa 
smo dali vse v isti okvir s tem, da tistim področjem, za katera naj izjemne 
razmere ne bi veljale, z odlokom dodelimo posebna sredstva. Samo mimogrede 
povem, da bi tisti, ki se je izredno nelepo vedel in ignoriral družbo v celoti — 
kot to dela npr. elektrogospodarstvo — iz teh sredstev pokrival izgubo. Mi pa 
nimamo sredstev niti za najosnovnejše stvari, ki so dolžnost celotne slovenske 
družbe, in so naštete v amandmaju k predlogu zakona v 3. točki dnevnega reda, 
to se pravi za štipendije, za prevoze v šolo in za investicije v najbolj ogrožene 
osnovne šole na nerazvitih območjih. 

Zato mislim, da prosvetno-kulturni zbor ne sme odstopiti od amandmaja, 
ki ga je pripravil. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! Besedo ima tovariš Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovo- 
lite mi, da najprej nekaj rečem glede presežkov. V zvezi z njimi imamo dve 
možnosti: 

1. da se nastanku teh presežkov v celoti izognemo. To verjetno ne bo 
možno, ker bomo vedno imeli opravka z neko stopnjo inflacije. Upamo in 
želimo, da bo ta zelo majhna, ne pa da imamo v tem pogledu svetovni rekord; 

2. če pa te presežke že imamo, če jih planiramo, je vprašanje, kaj početi 
z njimi. Na teh relacijah sedaj nastajajo težave. Eden od načinov, da bi se 
presežkom izognili, bi bila morda delna omejitev dvigovanja osebnih dohodkov 
na področju gospodarstva. Ali ne bi morda z realizacijo osebnega dohodka v 
višini 95l%> samoupravnih sporazumov v gospodarstvu vsaj delno, če ne v 
celoti, tudi vplivali na omejevanje teh presežkov? V tako imenovani potrošnji 
realizacijo samoupravnih sporazumov omejujemo na 95Torej na tistih pod- 
ročjih, kjer viški posledično nastajajo, kjer so najbolj prisotni, predvidevamo 
neko intervencijo, če bi se slučajno nabralo več sredstev. Potem se znova 
pogovarjamo vse leto, kakšno politiko naj bi vodili v zvezi z uporabo teh 
presežkov. Torej, če jih ne moremo v celoti odpraviti zaradi inflacijskih gibanj, 
potem jih moramo zmanjšati, in to predvsem tam, kjer nastajajo. Prosil bi 
izvršni svet in če bo jutri na enotnem zboru o tem govora, bom to vprašal 
tudi gospodarstvenike, da mi povedo, kako bi pravzaprav vplivala ta omejitev 
osebnih dohodkov na 95 ®/o samoupravnih sporazumov, za katero smo se za- 
vzemali že na prejšnjem zasedanju enotnega zbora, na razvoj gospodarstva. 
Zakaj se pravzaprav sploh izogibamo tega nepriljubljenega ukrepa, če je 
nujen za stabilizacijo? Predstavnik izvršnega sveta tovariš Bračič je povedal 
in pri tem samo ponovil misel, ki smo jo že izrekli, da izredno stanje zahteva 
izredne ukrepe; zakaj torej ne bi enak ukrep uveljavili tudi za to področje, saj 
smo res v težkem položaju, kot je možno razbrati iz vseh gradiv, iz vseh analiz 
in tudi iz današnjega ekspozeja. V nasprotnem primeru bomo z različnim 
odstotkom uresničevanja samoupravnih sporazumov, ki smo jih na srečo, 
nekateri pravijo tudi na nesrečo, sprejeli, izključno samo teoretično izenačili 
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vsa področja, praksa pa bo popolnoma drugačna. Razkorak, neusklajenost, ne- 
skladja se bodo brez dvoma še nadaljevala. Torej ponavljam. Da bi se izognili 
po nunenju predstavnika izvršnega sveta dr. Bračiča prevelikim upom glede 
dodatnih finančnih sredstev, te upe smo resnično vsako leto gojili, in to zelo 
optimistično, potem napravimo tako, da teh presežkov ne bomo ustvarjali. 

Podpiram amandmaja skupine poslancev in se v celoti strinjam z mne- 
njem tovariša Feldina, da jih ne kaže umakniti. 

Prosim še naslednje. Želel bi politično ali ekonomsko oceno tako imenovane 
95-odstotne realizacije samoupravnih sporazumov tudi v gospodarstvu. Zelo me 
zanimajo razlogi, zakaj tega ne sprejmemio tudi v gospodarstvu. Na eni strani 
negativno ocenjujemo nastanek presežkov, pri njihovi odpravi pa vselej udar- 
jamo po napačnem. Največji grešniki verjetno nismo mi, naše področje sploh 
ne, in zato bi bilo napačno, da bi bilo z nesamoupravnimi posegi naše pod- 
ročje najbolj prizadeto. Če bo tudi jutri razprava o tem, nameravam postaviti 
svoja vprašanja enotnemu zboru. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo, prosim? Besedo ima tova- 
rišica Slajmerjeva. 

Majda Slajmer-Japelj : Tovarišice in tovariši poslanci! Ugotovili 
smo, da smo v izjemni situaciji, da je res težko in res hudo. Torej lahko pre- 
prosto rečemo, da smo reveži. Ampak revež hrani tisto, kar ima, mi pa raz- 
metavamo to, kar edino imamo, to je naš intelektualni potencial. To so mlade 
generacije, ki so sposobne delati, to je mladina, ki jo izgubljamo. Dovolite, 
da uporabim prispodobo, ki se mi je kar sama vsilila. Pted tremi dnevi sem 
se pogovarjala s kolegico, ki ima veliko družino in se je zaradi otrok odrekla 
zelo lepi karieri. In ko smo jo vprašali zakaj, je rekla, da si tega ne more 
dovoliti. Vse lahko počaka, otroci pa ne morejo. Kar bo pri vzgoji otrok za- 
mudila, je zamujeno in tega ne bo nikoli več ujela. Mogoče ozka osebna pri- 
mera, ampak prenesena prav gotovo lahko velja tudi za narod in za njegov 
razvoj. Kar smo izgubili pri eni mladi generaciji, je nenadomestljivo, tega ne 
bomo nikoli več ujeli. »Leto stabilizacije« bi ob napačni interpretaciji, ob na- 
pačnih primerih, ob napačni uporabi načel prav lahko imenovali »leto stagna- 
cije«, ohranili bi status quo. Kaj bomo spremenili? Prihranjevali na osebnih 
dohodkih? Ali so to res tako veliki prihranki? Prihranjevali tam, kjer ne bi 
smeh? Ničesar pa ne bomo izboljšali, da nam ne bi bilo treba več tako hraniti. 
Tudi do sedaj nismo ničesar naredili, da bi se položaj spremenil z našo aktiv- 
nostjo, s pametnimi racionalizacijami, s pametnimi ukrepi. 

In ob vseh teh razpravah, v katere smo vsakokrat vključeni šele na koncu 
in vsakokrat prepozno, čeprav tisti, ki so nas izvolili v ta telesa, mislijo 
drugače in pričakujejo drugačnih ukrepov od nas, bi rada rekla še nekaj. Veliko 
govorimo o socialni diferenciaciji in pri tem vselej mislimo na materialne 
razlike. Meni pa se ob takih situacijah, kot je današnja, vsiljuje vprašanje, ali 
ni socialna diferenciacija pri nas nekoliko drugačna. Tisti, ki menijo, da 
delavci v gospodarstvu pomenijo več, da so več vredni kot mi, ki nekako niti 
nimamo pravice, da bi kaj rekli, kadar bi morali, tisti, ki nas porivajo v pro- 
račun, kjer so nam določili neko vsoto, so nas, po mojem mnenju, tudi socialno 
diferencirali in nam določili drugorazredno vrednost. Proti temu protestiram 
in temu se upiram, saj je tudi to socialna diferenciacija! 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Cinč. 

Ludvik Cinč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Upošteval bom, kar je rekla tovarišica podpredsednica, da se ne smemo boje- 
vati za osebne dohodke. Zato bom govoril samo o investicijah v šolstvo. 

Po statistikah, ki jih je napravil republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo', imamo 285 osnovnošolskih zgradb zgrajenih do leta 1900, do 1919. leta 
pa je bilo zgrajenih še toliko, da jih je pustila Avstro-Ogrska vsega skupaj 640. 
Te šole so danes že tako stare in potrebne obnove, da smo sedaj v enakem po- 
ložaju, kakor je bila Avstro-Ogrska ob uvedbi obvezne osnovne šole. Gotovo je 
bil za tisto dobo velik pogum in potrebni so bili veliki finančni izdatki, da 
so celotni populaciji omogočili obvezno osnovno šolo. 

Ker je torej veliko število osnovnošolskih zgradb zelo starih in ker so ve- 
ljali v Avstriji drugačni normativi o številu otrok v oddelku, je potreba po 
šolskem prostoru danes še veliko večja. Vsi dobro vemo, da je včasih v enem 
oddelku sedelo tudi po 70 otrok in jih je poučeval eni sam učitelj v frontalnem 
pouku. K temu naj dodam še primjer osnovne šole v Šmarju, kjer se na otroke 
podirajo stropi. 

Kako problem rešujemo danes in kako ga rešujejo zakonski predlogi, 
ki so danes pred nami? Za investicije v šolstvo ne dajemo praktično skoraj 
ničesar. Republiška izobraževalna skupnost pokriva z 847 milijoni dinarjev 
tisti del investicij, za katere se je njen izvršni odbor zadolžil že v letu 1972. 
Ta postavka znaša 28 milijonov dinarjev. Za srednje šole, za katere doslej ni 
nihče ničesar dajal, se predvideva 16 tisoč dinarjev. Od ukinitve okrajev pa vse 
do danes so se tako republika kot občine otepale, da bi kaj več investirale v 
srednje šolstvo. Ob tem pa v resoluciji o dolgoročnem razvoju in o vseh 
mogočih aktih pišemo pogumne številke, kako bomo razširili srednje šolstvo 
do leta 1985, koliko bomio imeli dijakov, koliko študentov, nikjer pa ne 
govorimo, kolikšna sredstva so potrebna za širjenje šolskega prostora. Pri tem 
nova šola ne bo taka, kot je bila stara; zahtevala bo nove prijeme, moder- 
nizacijo in s tem tudi drugačne šolske prostore, kakor so grajeni sedaj, in 
večje površine. Naj vam povem samo podatek, da je republiška izobraževalna 
skupnost na podlagi zakona o manj razvitih območjih oziroma o ukrepih, kako 
odpravljati slabo razvitost v 11 občinah, pripravila 5-letni program finan- 
ciranja šolskega prostora, za kar potrebuje v 5 letih 31 milijonov dinarjev 
in to po cenah gradbenih uslug in materialov iz leta 1971. 

Ko je bil program v izdelavi, se je podrla šola v Šmarju. Zato je bilo 
treba gradivo dopolniti s podatki o smrtno nevarnih objektih. Takšnih je tre- 
nutno 7 in jih je treba nemudornja sanirati. Drugo vprašanje seveda je, ali se 
izplača sanirati objekte, za kar bi dali 10 ali 20 milijonov dinarjev, ali pa je 
bolje postaviti nove. Samo za teh 7 objektov je potrebnih 40 milijonov di- 
narjev. 

Po programu bi v letu 1972 potrebovali za investicije v osnovnošolski 
prostor v nerazvitih območjih 90 milijonov dinarjev. Moram povedati, da so 
pri tem upoštevani vsi programi občinskih skupščin, izdelani do 1985. leta, 
in da to ni vključeno le v petletni program. To je realna postavka in občine 
s tem računajo, saj so programe sprejele, preden je bil sprejet zakon o manj 
razvitih območjih. 

Kljub težkemu finančnemu položaju in ne glede na to, da se strinjam 
z amandmajem, ki ga je pripravila skupina poslancev, predlagam amandma 
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k predlogu zakona. Besedilo druge točke 2. člena predloga zakona naj se 
dopolni tako, da se na koncu namesto vejice postavi pika, nato pa doda še 
nov stavek, ki se glasi: 

»Ko izobraževanje doseže ta znesek, se preostanek izloča za investicije v 
šolstvu.« 

V 3. členu pa se skladno s tem. v drugi vrsti za besedo »členu«, vstavijo 
besede »razen za izobraževanje«. 

Da bi se držal navodil, ki jih je danes povedal tovariš podpredsednik Tri- 
bušon, da moramo nekomu vzeti, če hočemo nekomu dati, če hočemo obdržati 
stabilizacijsko politiko, potem predlagam, naj se osebni dohodki izplačujejo 
samo v takšni višini, da se s tem ne povečuje poraba. Ce bi samoupravne 
sporazume vsi uresničili le 95-odstotno, bodo sredstva pokrita in še ostala 
bodo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, če pismeno oblikuješ svoj 
amandma. 

Se kdo želi razpravljati? 
Ce ne, se moramo dogovoriti o tem, kateri amandma bomo podprli. Sedaj 

imamo dva. Amandma skupine poslancev terja, da se izvršni svet strinja s 
popravki, ki bodo ohranjali realno vrednost planiranih sredstev. Tovariš Cinč 
pa se zavzema, da nastalo razliko prenesemo v investicije v šolstvo. 

Do tega predloga moram nujno izraziti pridržek. To, kar samoupravni spo- 
razumi postavljajo, je naš načelni dogovor. Vanj je vključeno tudi gospodarstvo. 
Seveda so konkretne situacije vendarle različne. Imam podatke, da nekatere 
občine, ali če hočete, nekatere šole po samoupravnem sporazumu, že izplačujejo 
100% osebni dohodek. Podatki so iz decembra 1971. Ponekod izplačujejo seveda 
pod 95 l0/o in je vprašanje, če bodo v letu 1972 še dosegli 95 °/o. Podobno je tudi 
v gospodarstvu. Ce vse postavimo administrativno na skupni imenovalec, se 
pravi, da v celoti odpravljamo samoupravne mehanizme, med kakršne sodi 
tudi samoupravni sporazum. Mislim, da je dodatek sistemsko povsem nesprejem- 
ljiv in bi prosil tovariša Cinča, naj premisli, preden ga dokončno izoblikuje. 

Predlagam, da preskočimo to točko-. Ko bo amandma oblikovan, naj ga 
skupina poslancev obravnava ter zavzame stališče, potem pa bomo o njem 
dokončno razpravljali. 

Sedaj pa preidimo kar na 3. točko, o njej razpravljajmo in tudi glasujmo. 

Viktor Turnšek (iz klopi): Tovariša Bračiča bi vprašal, ali je v 
predvidenih vsotah zajeta tudi programirana inflacija? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima član izvršnega sveta 
tovariš Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariši poslanci! V družbenoekonomskih 
izhodiščih je seveda inflacija predvidena, ker je nemogoče, da je ne bi 
predvideli, saj bi bili nerealni. Računamo na nadzorovano inflacijo, zato 
zamrznitev cen in zato cela vrsta drugih ukrepov, ki naj preprečijo prevelika 
inflacijska gibanja. Zaradi tega je v dokumentu rečeno, naj bi se osebni do- 
hodki gibali na tej ravni in da bo realna vrednost osebnega dohodka pomenila 
razliko med planirano in regulirano inflacijo in reguliranimi gibanji osebnih 
dohodkov. To je predvideno z okrog 210/o do 2,5 ®/o realne vrednosti. V teh 

19* 
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izračunih je inflacija torej zajeta, ker prenašamo približno 8 točk splošnih 
cen iz leta 1971 v leto 1972 in menimo, da bi se cene v letu 1972 v poprečju 
ne smele povečati več kot 5 %. Gibanja so torej limitirana nad 13 »/o oziroma na 
13 točk. To že pomeni zaustavljanje in kanalizacijo inflacijskih gibanj v 
okvire, ki so predvideni s splošnimi ekonomskimi in družbenimi gibanji pri 
nas in s katerimi bi postopoma lahko dosegli stanje v Evropi v zadnjih letih — 
ko se inflacija giblje okrog 5%> do 610/o. To so gibanja svetovnega gospodarstva 
v sedanjem trenutku. Ker smo mi precej nad temi gibanji, jih skušamo umiriti 
in zato pomeni vsak odstop od načel, vsaka možnost poti, ki bi se nakazovale 
celo z zakonskimi ukrepi, zmanjševanje ostrine stabilizacijske politike. Izvršni 
svet je jasno napisal, da bo spremljal inflacijska gibanja in če bo ugotovil, 
da niso v skladu s predvidenimi, bo takoj opozoril skupščino in predlagal 
ustrezne ukrepe. 

To je tudi odgovor na vprašanje, ki je postavljeno o možnosti reguliranja 
osebnih dohodkov v gospodarstvu. Tudi za gospodarstvo smo sklenili samo- 
upravne sporazume in z zakonskimi ukrepi določili, da mora vsak, ki bo 
presegel samoupravni sporazum, takoj začeti plačevati visoke davke. Izvršni 
svet je tudi zapisal, da bo predlagal administrativne ukrepe za prepoved 
izplačevanja nad dogovorjenimi zneski, če bi se ugotovilo, da gredo pre- 
daleč. Sedaj so povečanja sicer mogoča, vendar so zelo visoko obdavčena, 
administrativni ukrep pa bi pretirana izplačila lahko celo prepovedal. 

Tovariš predsednik Poljanšek je opozoril na zelo različen položaj v našem 
gospodarstvu. So gospodarske organizacije, ki že danes ne morejo doseči 
osebnih dohodkov po samoupravnem sporazumu, pa tudi takšne, ki jih že 
danes skušajo preseči. Ker je naša industrija močno navezana na uvoz repro- 
dukcijskega materiala in ker devalvacija dinarja postavlja nove paritete, je 
uvoz surovin dražji, kar že samo po sebi dokazuje, da bodo številne gospodarske 
panoge v izredno težkem položaju in pričakujejo, da ne bodo mogle uresničiti 
samoupravnega sporazuma, kaj šele da bi ga presegle. Računamo s tem, da 
bomo imeli precej različno situacijo, vendar bi želeli preseganje onemogočiti. 

Viktor Turnšek (iz klopi): Torej je v teh številkah po vašem mnenju 
zajeta takšna stopnja inflacije, kakršno predvidevate? Hvala! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Feldin, prosim! 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne strinjam 
se s tem, kar je rekel tovariš Bračič, da je inflacija vključena v te številke. 
Ce je tako, potem obrazložitev dokumenta ne drži. Tam piše, da bodo sredstva 
porastla za 18 °/o, na podlagi družbenega proizvoda pa se bo obseg osebnih 
dohodkov povečal za 14,7 '°/o. To je v skladu z načelom, da bo osebna poraba 
rastla počasneje kot družbeni proizvod, kar bi pomenilo, da je tisti del infla- 
cije že zraven. Po mojem to ne more držati. 

Ce je izvršni svet menil tako, potem bi moral del inflacijske stopnje 
všteti tudi v povišanje sredstev za izobraževanje. Tega pa ni storil. Ce smo 
odstotek inflacije nameravali vračunati, potem ne bi smeli operirati samo 
z družbenim proizvodom, ampak nekaj dodati za inflacijo. Rad bi vedel, koliko 
je izvršni svet dodal izobraževanju za inflacijo. Mislim, da nič. Zato se ne 
morem strinjati s tem, da bi nas zavajal' in rekel, da moramo biti tiho, češ da 
smo sedaj dobili nekaj tudi za inflacijo in se nimamo več kaj pogovarjati. 
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To namreč ni res. Naš amandma pa terja ravno to, da se izvrši revalorizacija, 
ker inflacije ne bo mog'el zavreti noben družbeni ukrep. Drugače celotna ob- 
razložitev, ki sem jo poslušal zjutraj, sploh ne bo držala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Bohinc, prosim! 

Jože Bohinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ce bi 
morda bolj podrobno pregledali obrazložitev k družbenoekonomski politiki 
oziroma bilančnim izhodiščem, bi opazili, da imamo natančno nakazano, da 
bo nominalni porast osebnega dohodka v poprečju za 15,7®/»; realni osebni 
dohodek na zaposlenega bi se torej povečal za 1,5kar pomeni, da je raz- 
lika prav gotovo preračunana na inflacijo, razlika pa znese 13,2 %. 

Ko je izvršni svet delal bilančna izhodišča za vsa področja porabe, je 
gotovo upošteval tudi področje izobraževanja. Zakon o določitvi stopenj pri- 
spevkov od osebnega dohodka iz dohodka iz delovnega razmerja v drugi točki 
2. člena določa global 644 milijonov dinarjev, torej stopnjo 3.44; pri tem je 
gotovo upoštevanih tistih 13,2 % inflacijskega trenda. Če to ni tako, je kon- 
strukcija napačna in nemogoča. 

Tovariš dr. Bračič je odgovoril na vprašanje, kakšno je stanje v gospo- 
darstvu. Ker sem v zadnjem času spremljal položaj, dobili pa smo tudi podatke 
posebne službe republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, ki spremlja 
gibanje osebnih dohodkov na podlagi samoupravnih sporazumov oziroma dose- 
ganje osebnih dohodkov tudi v gospodarstvu, bi vam posredoval podatek, da je 
za leto 1971 ugotovljeno, da gospodarstvo dosega višino samoupravnih spo- 
razumov poprečno okrog 90l0/o do 92'%. To so zadnji podatki, ki so precej 
natančni in preverjeni. Poudaril bi, da so nekatere panoge in dejavnosti globoko 
pod poprečjem, rudarstvo npr. okoli 70 %, tekstilna industrija pa okrog 80 %>. 
Točnih številk nimam, vendar se doseganje samoupravnih sporazumov giblje 
okoli teh odstotkov. Nekatere panoge v gospodarstvu so že presegle 100% 
realizacijo samoupravnih sporazumov. To so farmacevtska in še dve indu- 
striji, če se ne motim, zunanja trgovina in projektivni zavodi. V zvezi s tem 
bi rad poudaril, da smo slišali za iniciativo sindikatov, da bi morda za tiste 
panoge, ki že danes presegajo 100% uresničevanje samoupravnih sporazumov, 
določili limite in sprejeli administrativne ukrepe, da jih ne bi mogle pre- 
segati. Zakon o usmerjanju delitve dohodka že sedaj predvideva visoke davke 
v primeru, da delovna organizacija presega 100 % za uresničevanje samouprav- 
nih sporazumov. Nekatere privilegirane panoge v gospodarstvu, ki jih je sicer 
zelo malo, morda dve ali tri, pa raje plačajo večji davek, samo da si delijo 
višje osebne dohodke. Proti vsem družbenim normam je, da si nekateri delijo 
večji osebni dohodek, kot jim ga priznavajo samoupravni sporazumi. 

Zato bi bil —■ kljub temu, da smo proti administrativnim ukrepom in 
limitiranju zlasti na področju osebnih dohodkov — v takem primeru tak 
ukrep družbeno primeren in povsem utemeljen. 

Povedal bi še svoje mnenje o predloženih amandmajih. Z njimi se povsem 
strinjam, ker je resnično vprašanje, ali je kljub težkemu gospodarskemu 
položaju, v katerem moramo k stabilizaciji prispevati vsi, takšno določanje 
globalov za področje izobraževanja ali za katerokoli drugo področje spre- 
jemljivo. Zato bo treba v teh okvirih iskati tako imenovane notranje rezerve 
in doseči večjo produktivnost. 
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Na drugi strani pa je tudi omejitev na 95% doseganje samoupravnih 
sporazumov zelo dvomljiva. Postavljena na dotok sredstev iz delovnega raz- 
merja je še nekako sprejemljiva, postavljena na doseganje samoupravnih spo- 
razumov pa pomeni administrativno poseganje v področje delitve, ki jo danes 
urejajo samoupravni sporazumi. 

Sprejemljiv je amandma k zakonu o določitvi stopenj prispevkov, ki 
zahteva dodatna sredstva za tista področja, ki so resnično kritična in sredstev 
potrebna, to so štipendije. Na Slovenskem smo sprejeli družbeni dogovor in 
družbeno priznan cenzus, kakšne naj bodo minimalne štipendije v letu 1972. 
Ce cenzusa ne bi mogli dosegati, potem je družbeni dogovor odveč in ne- 
potreben. 10 milijonov dinarjev za štipendije bi pripomoglo tudi k izravnavanju 
in odpravljanju socialnih razlik. 

Prav tako so sprejemljivi tudi zahtevki za nadaljnjo sanacijo nekaterih 
šolskih objektov. Slovenska javnost je seznanjena z zelo kritičnim položajem 
šol na nekaterih območjih, dogajajo se neverjetne stvari; zato menim, da je 
reševanje položaja prepotrebno. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo, prosim? 
Ce ne, dovolite samo naslednjo pripombo, ki bi jo pravzaprav moral po- 

vedati že prej. 
Pomisleke k takšnemu zakonu, kot ga predlaga izvršni svet, in pobudo za 

amandma je povzročila sedanja praksa. Nismo v skrbeh zaradi planirane in- 
flacije, bojimo se neplanirane inflacije in njenih posledic. Kakšne so bile 
le-te doslej, je dovolj znano. Planirana inflacija je v letu 1971 dosegla približno 
20%, naša področja pa je prizadel ravno neplanirani del inflacije in zmanjšal 
realno vrednost njihovih sredstev. To;, za kar se zavzemajo in kar vsebuje 
konkretni amandma, je obrambni mehanizem. 

To sem hotel pojasniti. Seveda pa se bojim, da bi nerazumevanje poli- 
tičnega smisla dogovora o osebnih dohodkih v višini 95% pomenilo odpiranje 
vrat prav tistemu, česar se bojimo in čemur se z vsemi svojimi stališči želimo 
upreti. Tega ne smemo dopustiti. Če pa bi se to vendarle zgodilo, naj bi nam 
pomagal mehanizem, ki ga hočemo uveljaviti z amandmajem. . 

Ker se je razprava o 2. točki nadaljevala kljub mojemu predlogu, da jo 
prekinemo in preidemo na 3. točko, predlagam, da gremo kar lepo po vrsti. 

Skupino poslancev prosim, da se seznani s predlaganim amandmajem 
poslanca Cinča in zavzame stališče do njega. Zato odrejam zelo kratek odmor, 
medtem pa naj skupina poslancev svoje delo čim hitreje opravi. Prosim, 
da pri delu sodelujeta tudi član izvršnega sveta in predsednik republiške 
izobraževalne skupnosti. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali tovariš Cinč še vztraja pri amand- 
maju? 

Ludvik Cinč (iz klopi): Amandma sem umaknil z obrazložitvijo, ki 
jo bo, povedala tovarišica podpredsednica. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo- ima tovarišica dr. Korn- 
hauserjeva. 
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Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariši poslanci! Skupina poslan- 
cev je obravnavala amandma tovariša Cinča, vendar ne posebej, temveč v 
povezavi z drugim amandmaji, ki smo jih dali in jih je zbor že sprejel. Pri tem 
je skupina ugotovila, da je naš zbor že sprejel amandma k 3. členu tega zakona, 
ki se glasi: 

»Pred začetkom odvajanja presežnih sredstev iz prejšnjega odstavka mora 
izvršni svet predložiti skupščini SR Slovenije poročilo o gibanjih v gospodar- 
stvu in predlog za uskladitev zneskov iz 2. člena tega zakona s temi gibanji.« 

Amandma zahteva, da se pred odvajanjem sredstev obravnavajo in opre- 
delijo gospodarska gibanja in potem šele se uskladijo tudi zneski. Če bi orien- 
tacijo, ki jo daje amandma tovariša Cinča, sprejeli že danes, bi nam lahko kdo 
očital, da a priori želimo naraščanje inflacije. Zaradi tega tovariš Činč odstopa 
od svojega amandmaja, pri čemer pa se vsi zavedamo, da borno morali v tre- 
nutku, ko bo govor o presežnih sredstvih, močno upoštevati potrebe, ki jih 
je s svojim amandmajem nakazal tovariš Cinč in ki jih tudi vsi poznamo. 

Obenem bi dejala še to, da smo ponovno razpravljali o že sprejetem 
amandmaju k 3. členu in ugotovili, da se popolnoma ujema s politiko izvršnega 
sveta, ki je nakazana v obrazložitvi k predlogom ukrepov družbenoekonomske 
politike. Tam piše na strani 5: »Ce bo med letom prišlo do neskladja med 
gospodarskimi gibanji in posameznimi oblikami porabe, bo izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije o tem obvestil skupščino in predložil ukrepe za dosego 
ciljev začrtane politike.« To se pravi, da se naš amandma k 3. členu v celoti po- 
kriva s politiko, ki jo je nakazal izvršni svet; še več, predlaga celo, da bi to 
zakonsko politiko podprli. Menim, da je to treba povedati tudi v obrazložitvi, 
ko bomo zahtevke usklajevali z drugimi zbori. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Končujem razpravo in dajem na glasovanje mnenje in predlog za dopol- 

nitev 3. člena z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 
»Pred začetkom odvajanja preseženih sredstev iz prejšnjega odstavka 

mora izvršni svet predložiti skupščini SR Slovenije poročilo o gibanjih v gospo- 
darstvu in predlog za uskladitev zneskov iz 2. člena tega zakona s temi 
gibanji.« 

Kdor je za takšen predlog mnenja in dopolnitev 3. člena, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predloženo mnenje in predlog dopolnitve 
3. člena predloga zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporab- 
ljati. za posamezne namene splošne in skupne porabe. 

Mnenje in predlog bom posredoval predsednikoma pristojnih zborov. 
Najbrž bo potrebno usklajevanje, zato predlagam, da že sedaj odločimo, 

kdo bo predstavljal naš zbor v komisiji za usklajevanje. To naj bi bila dr. 
Kornhauser jeva in Dušan Sinigoj. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne 
račune. 
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Tudi tokrat smo k zakonskemu predlogu že slišali obrazložitev. Kot gra- 
divo ste poleg zakonskega predloga prejeli še mnenja, stališča in predloge zase- 
danja delegatov občin, poročilo zakonodajno-pravne komisije in predlog mnenja 
in predlog za dopolnitev obravnavanega zakona, ki ju je pripravila skupina 
poslancev našega zbora. 

Vprašujem predstavnika skupine poslancev, ali je njegovo ustno pojasnilo 
pismenega mnenja k 2. točki dnevnega reda veljalo tudi za to točko? (Ne.) 
Potem prosim, da ustno pojasni stališče skupine poslancev. 

Besedo ima predstavnik skupine poslancev tovariš Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Skupina po- 
slancev zbora je razpravljala o tem predlogu zakona in predlagala povečanje 
sredstev za vzgojo in izobraževanje in sicer za 22 milijonov dinarjev. Kot 
vidite v obrazložitvi, naj bi republiška izobraževalna skupnost sredstva upo- 
rabila tako, da bi 10 milijonov dinarjev porabila za štipendije in posojila in 
sicer za 18-odstotno valorizacijo štipendij, in posojil, za približno 1500 novih 
štipendij za dijake prvega razreda srednjih šol in za večje število štipendij 
in kreditov. Del sredstev naj bi namenila za nujne sanacije nekaterih šolskih 
objektov — 9 milijonov din — za 40-odstotno kritje stroškov prevoza v šolo 
in za najnujnejše obvezne ekskurzije pa 3 milijone. Podpredsednik izvršnega 
sveta tovariš dr. Hočevar, ki je prisostvoval sestanku skupine poslancev, na- 
šega predloga in obrazložitve ni sprejel z utemeljitvijo, da je tehnika bilance 
taka, da ne dovoljuje kakršnihkoli premikov. 

Skupina poslancev se z utemeljitvijo ni zadovoljila in predlaga amandma 
k 2. členu zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 
izločeni na posebne račune. 

Amandma se glasi: »Iz sredstev posebne rezerve se izobraževalni skup- 
nosti Socialistične republike Slovenije dodeli znesek 22 milijonov dinarjev 
za sanacijo materialnih pogojev šolanja učencev in študentov predvsem na 
manj razvitih območjih.« 

V imenu skupine poslancev predlagam, da zbor amandma sprejme in ga 
posreduje pristojnima zboroma. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Vprašujem predstavnika republiške 
izobraževalne skupnosti, predstavnika skupščine dr. Luja Sukljeta, če želi kaj 
obrazložiti, ah pa je to storil že prej za obe točki? (Da.) 

Predstavnik izvršnega sveta dr. Bračič ima besedo. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik! Tudi za ta zakonski pred- 
log veljajo splošna pojasnila, ki so bila dana k prejšnjemu zakonu, zato jih 
ne bi ponavljal. Poslance bi želel opozoriti na drugi odstavek poročila zakono- 
dajno-pravne komisije, ki ste ga dobili in ki se glasi: »Komisija je v načelni 
razpravi ugotovila, da ima predlog zakona pravni temelj v 5. točki XL. amand- 
maja k ustavi SR Slovenije, ki med drugim določa, da lahko republika k 
zakonom naloži obvezno ustvarjanje rezervnih družbenih sredstev, in v 9. členu 
zakona o evidentiranju obveznosti določenih uporabnikov družbenih sredstev in 
o načinu njihove poravnave (Uradni list SFRJ, št. 50/71). V tem členu je 
predvidena možnost, da se s posebnim zakonom uvede obvezno posojilo za 
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zagotovitev sredstev za poravnavo obveznosti po izplačilnem programu zgoraj 
citiranega zakona.« 

Dalje poročam, da je izvršni svet predložil amandma k 3. členu. Obrazlo- 
žitev vam je bila posredovana. Ustrezni odbori zborov in zasedanje delegatov 
občin so amandma izvršnega sveta sprejeli. 

Izvršni svet sprejema predlagano spremembo k 3. in 5. členu, ki je 
redakcijske narave. Gre za zamenjavo besede »certifikat« z besedo »potrdilo«, 
kar je predlog zakonodajno-pravne komisije. 

Ker je izvršni svet vnaprej dobil predlagana mnenja in predloge ter v 
tem dokumentu predlagani amandma k 2. členu predloga zakona, je o tem 
razpravljal tako kot o prejšnjem amandmaju, o katerem smo glasovali. Izvršni 
svet je zavzel do predlaganega amandmaja odklonilno stališče in to iz dveh 
razlogov. Iz načelnega, vsebinskega in pravno-formalnega. Iz načelnega zato, 
ker bi s tem odprli vrata za zahtevke z vseh strani, ki bi bili tako ali drugače 
argumentirani in podprti v raznih zborih naše skupščine. Takšni predlogi so 
dejansko že bili dani in je izvršni svet v razpravi odklonil tri predloge so- 
rodnih amandmajev, ki so jih predložili trije odbori socialno-zdravstvenega 
zbora. Ce bi amandmaje sprejeli, bi zmanjšali možnost za pridobitev sredstev 
za plačilo obveznosti izvenproračunske bilance federacije, ki smo jo dolžni 
poravnati v letošnjem letu. 

Izvršni svet je po načelni zavrnitvi amandmaja ugotovil tudi formalno- 
zakonodajne ovire. Opozarjam na zakon o izločanju dela dohodkov od pri- 
spevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka, carin 
in sodnih taks v letu 1971 na posebne račune (Uradni list SFRJ 53/70). Prvi 
člen namreč pravi, da se sredstva na posebnih računih v letu 1971 ne morejo 
uporabljati. Zakon o evidentiranju obveznosti določenih uporabnikov druž- 
benih sredstev in o načinu njihove poravnave (Uradni list SFRJ 50/71) določa 
možnost uporabe koriščenja teh sredstev. To je za zapadle in neporavnane 
obveznosti do 15. novembra 1971. leta. 9. člen predvideva možnost, da se s 
posebnim zakonom predpiše obvezno posojilo iz teh sredstev in to pravzaprav 
pomeni predlog našega zakona. 

Dalje vas moram seznaniti s tem, da je v zveznem izvršnem svetu pri- 
pravljen predlog zakona, ki bo obravnavan v skupščini po hitrem postopku, 
s katerim se dodatno opredeljujejo še odnosi do tako imenovanih imobiliziranih 
sredstev; ugotovljeno je bilo, da ni jasno, kaj je mogoče narediti z ostankom 
sredstev, ki bi morda ostala po evidentiranju na dan 15. novembra 1971. Tudi 
ta zakon predvideva, da se sredstva ne morejo potrošiti v letu 1972, ampak 
se morajo obvezno izločiti na poseben račun kot posebna rezerva. 

Kjo je izvršni svet razpravljal o predlaganem amandmaju in pri tem imel 
pred seboj še dokument, ki ga je poslala republiška izobraževalna skupnost, 
je kljub opozorilom na probleme sklenil, da amandmaja ne sprejme iz prej 
navedenih razlogov. 

Razprava v izvršnem svetu je bila zelo široka in so se mnenja močno 
razlikovala. Nekateri so menili, da je treba že na seji najti rešitev — sicer 
po drugi poti, ne po poti amandmaja — in zagotoviti republiški izobraževalni 
skupnosti dodatna sredstva, drugi so trdili, da je vsaka razprava o novih sred- 
stvih v nasprotju s splošno sprejetimi temeljnimi izhodišči. Zato izvršni svet 
ni prišel do soglasnega sklepa o tem problemu, temveč je samo sklenil, da bo 
zahtevek ponovno proučil in storil vse, kar je V njegovih možnostih, da bo 
republiški izobraževalni skupnosti med letom zagotovil dodatna sredstva v 
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višini 10 do 15 milijonov dinarjev. S tem bi rešili najtežje probleme, ki jih 
navaja republiška izobraževalna skupnost, in ki so navedeni tudi v pred- 
laganem aktu našega zbora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Pričenjam razpravo. Kdo želi raz- 
pravljati? Besedo ima Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne bi ponav- 
ljal, da podpiram mnenje skupine poslancev. Opozoril bi rad samo na to, da bi 
morali popraviti tudi 1. člen tega zakona. Člen natančno določa namen in upo>- 
rabo sredstev in če ga pustimo takega, potem jih ni mogoče uporabiti za druge 
stvari. Prosil bi, da bi nam pravniki pojasnili, če je izvedljiv naš amandma, če 
1. člen določa samo uporabo sredstev za intervencije v gospodarstvu, za po- 
ravnavo obveznosti in za prekoračitve pri cestah. Nadaljnji členi navajajo samo 
način zbiranja sredstev. Zato bi bilo treba 1. člen dopolniti. 

Sicer me pa ta dodatek niti ne bi skrbel. Če bi izvršni svet navedene 
stvari skušal rešiti, bi seveda našel tudi način, kako jih rešiti. Če nečesa 
nočem, tsikoj najdem tudi pravi razlog za to. Če ima izvršni svet voljo 
reševati stvari in nam postreči z -rešitvami, potem pač lahko razpravljamo 
o tem,, ali je naš amandma ustrezen ali ni. Dokler tega ni, pa lahko samo 
rečemo, da je ustrezen. Nič preveč se ne zanesem na to, da bo izvršni svet 
štiri leta proučeval že znane stvari. To proučuje že odkar sem tu, pa še ni 
prišel tako daleč, da bi tisto, kar je obljubil, tudi uresničil. Enako smo ugotovili 
tudi ob lanskih presežkih, ko se je reklo, naj izvršni svet prouči, kaj naj se 
naredi z republiškimi presežki; v zvezi s tem smo dah amandma za milijardo 
dinarjev. Sedaj obljubljajo, da bodo tudi to proučili. 

Rad bi opozoril tudi na predlog odloka o finančnem načrtu glede teh 
sredstev, ki ste ga dobili tudi vsi. Tu je navedeno, za kaj gredo ta sredstva. 
Ze prej sem poudaril, da so pri tem navedene nagrade za tiste dejavnosti, ki 
se ne obnašajo tako, kakor bi želela slovenska družba. Med drugimi je to 
elektrogospodarstvo. Ker se niso integrirah in ker so naredili izgubo, jim jo 
bomo krili s presežki. Ne vem, če je to pametno. 

Tovariš Bračič nas je opozoril tudi na amandma, ki ga je dal izvršni svet. 
Naj ga pojasnim, ker sam tega ni storil. Z amandmajem občine presežkov ne 
odvajajo. Presežki jim ostanejo, najbrž zato, ker so dovolj zgodaj dobile kakšno 
sugestijo in so sredstva porabile za poravnavanje določenih obveznosti v skladu 
z zakonom, ki to dovoljuje do 15. novembra 1971. Nekaj pa jim je še ostalo in 
ker je tega izredno malo, jim še to pustimo. 

Recimo', da je tako res. Kljub temu pa bi republiški izobraževalni skupnosti 
predlagal, da pri dopolnjevanih občinah ponovno ugotovi, če je tisti odstotek, 
za katerega se je domenila, enak tistemu, ki bo realiziran. Če presežki ostanejo, 
potem mora biti razmerje presežka občinskega proračuna v enakem odnosu 
tudi do izobraževalne skupnosti. Sicer pa mi način sploh ne ugaja. Dobro bi 
bilo, da se ob takem govorjenju, kako moramo varčevati na vseh straneh, 
enkrat zmenimo tudi za to, da varčujemo vsi. Zaploskali smo stabihzacijskim 
načrtom, programom, željam itn. in prvi smo pazih, da bi šlo za šolstvo čim 
manj imobiliziranih ali občinskih sredstev. Morda tudi ob kakšni tihi sugestiji. 
Zato bi prosil in predlagal, da nam služba, ki vse to nadzoruje, tudi SDK, 
preveri, katere občine so imele 15. novembra 1971 obveznosti uradno dokazane, 
ne pa da so jih ugotavljale šele decembra in v tihem soglasju dodajale, potem 
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pa jih poravnavale iz imobiliziranih sredstev. Vsi upoštevajmo stabilizacijske 
ukrepa, ne pa da se prenaša okoli. Mislim, da tako ne bo šlo. 

S tako politiko se ne strinjam tudi zato, ker je kratko in malo samo 
iskanje glasov za dosego tistih ciljev, ki jih želi doseči izvršni svet. 

V soboto, pred zasedanjem zbora delegatov občin, so bili na izvršnem 
svetu predsedniki občinskih skupščin. Takrat je bil dan predlog, da se pre- 
sežki pustijo občinam in to s strani predsednikov občin, ker so jih večinoma 
že porabili. Sem si kar mislil, da bo v torek zasedanje delegatov občin, torej 
mora izvršni svet že vnaprej dobiti podporo. S takim načinom iskanja glasov 
se ne strinjam, ker to ni odkrit način razreševanja problemov, ampak iskanje 
podpore tam, kjer je ali tudi ni potrebna. Tako se nismo dogovorili niti 
decembra. Pa tudi načelni razlogi to niso. Ce je v občinah ostalo 500 milijonov 
dinarjev presežkov, naj se teh 500 milijonov zbere, ne pa da se dela popolna 
izjema. 

Rad bi povedal samo še tole. Tovarišica dr. Kornhauserjeva je omenila, 
da bi tudi sami nekoliko več storili za to, da se odnos do izobraževanja popravi, 
namreč v pravnem smislu. Da bi tudi to področje počasi prešlo vsaj v take 
odnose, kakršni so v zdravstvu. Zato bi predlagal, naj prosvetno-kulturni zbor 
in republiška izobraževalna skupnost oblikujeta skupino, ki naj bi čimprej 
pripravila predloge za take spremembe zakona in o financiranju izobraževalnih 
skupnosti, ki bodo po najkrajši in najhitrejši poti zagotovili, da se bomo v 
najkrajšem času izločili iz čiste proračunske porabe ter ustvarili tak odnos 
med izobraževanjem in gospodarstvom in ostalo družbo, kakršnega smo do- 
ločili v ustavnih amandmajih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Jože Suha- 
dolnik. 

Jože Suhadolnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V načelu se ne bi mogel strinjati z razpravo poslanca Feldina. Meni je 
znano, da je bilo stališče v republiški izobraževalni skupnosti ves čas takšno, 
naj občine nastopajo kot investitorji pri gradnji šol. Če zavzamemo stališče, 
da napademo politiko izvršnega sveta, po kateri se imobilizirajo tudi presežki, 
ki so ostali v občinskih proračunih, to pomeni, da imajo občine še manjši ma- 
nevrski prostor, še manj možnosti za vlaganje lastnih sredstev za investicije v 
šolstvo. To pomeni, da pljujejo v lastno skledo. Teh presežkov je v Sloveniji 
zelo malo in če jih je izvršni svet pustil družbenopolitičnim skupnostim, jih ni 
zaradi tega, da bo pridobil poslance občin; saj se ne ločimo na poslance občin 
in na ne vem katere, morda na poslance občanov ali koga drugega. Mislim, 
da smo vsi poslanci, ki zastopamo tako družbenopolitične skupnosti kot občane, 
samoupravne skupnosti itd. Osebno se zato ne bi mogel ogreti za Feldinovo 
stališče. 

Strinjam pa se s tem, da bi morali imeti do naših samoupravnih skupnosti 
tolikšno zaupanje, da bi jim končno že lahko prepustili, da same samoupravno 
urejajo zadeve na svojem področju in da jim prepustimo tudi materialna 
sredstva, ki smo jim jih dodelili z odstotkom od osebnih dohodkov. Prepričan 
sem,, da izobraževalne skupnosti in prosvetni delavci niso za to, da bi vsa 
sredstva dali le za osebne dohodke, pač pa da vsi streme za tem, da se 
sredstva namenijo predvsem za investicije. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Dušan Šinigoj. 

Dušan Sinigoj: Razpravljati bi morali o tem, kar je povedal posla- 
nec Suhadolnik, namreč ali je 1. člen potrebno spremeniti, kajti sredstva se ne 
odtujujejo, ampak se brezobrestno posodijo ter nato iz posebnega sklada vrnejo 
izobraževalni skupnosti. Izobraževalna skupnost daje 7 milijard, prejela pa 
bi 2 milijardi 200 milijonov. Verjetno bi morali pravno presoditi, ali je 1. člen 
potrebno spreminjati. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo, prosim? Besedo ima poslanec 
Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš Suhadolnik, najprej bi morali ugotoviti, koliko 
obveznosti za šolstvo so občine iz tega presežka resnično poravnale; šele potem, 
ko bi to videli, pa bi se dokončno izrekel. Strinjam pa se s tem, naj bi bili 
poslanci predstavniki vseh, če je to res, je pa povsem drugo vprašanje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? Dr. Vladimir 
Bračič, prosim. 

Dr. Vladimir Bračič: Čutim se dolžnega odgovoriti na razpravo 
poslanca Feldina. Najprej o njegovih ugotovitvah, da naj bi se sredstva upo- 
rabila tudi za pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu. Ko je bil govor o tem, 
kaj pokriti od zahtev elektrogospodarstva, je izvršni svet menil, da elektro- 
gospodarstvo upravičeno terja povrnitev tistih sredstev, ki jih je izgubilo v 
času od 1. marca do 1. julija, ko je vsa Jugoslavija povišala cene električne 
energije, Slovenija pa po sklepu naše skupščine tega ni storila. Takrat je 
naše elektrogospodarstvo, kolikor je bilo potrebno, tudi uvažalo dražjo električno 
energijo iz drugih republik in jo prodajalo po nižjih cenah, ker smo zavrnili 
zvišanje cen. 

Kar se tiče občin, menim, da je iz obrazložitve jasno vidno, zakaj je izvršni 
svet predlagal amandma. Zaradi tega, ker je bilo na podlagi dokumentov, ki 
sta jih zbrali služba družbenega knjigovodstva in finančna služba izvršnega 
sveta, dokazano, da gre za evidentirana sredstva le v višini 10 milijonov di- 
narjev. Menili smo, da je nesmisel zbirati po 60 občinah teh 10 milijonov, 
ampak naj jih občine same ustrezno usmerjajo. Dejstvo je, da je zakon omo- 
gočil, da so občine pokrile med drugim tudi marsikatero investicijsko obveznost 
na področju vzgoje in izobraževanja. 

Ce tovariš poslanec ve za kršenje zakona, o katerem je prej govoril, potem 
menim, da je njegova dolžnost, da to prijavi tistim službam, ki so poklicane, 
da preganjajo nespoštovanje zakona. 

In končno moram v imenu izvršnega sveta in tudi njegovega mandatarja 
najodločneje odkloniti, če so besede tovariša poslanca o dobivanju glasov letele 
na to, da si nekdo hoče pred formiranjem novega izvršnega sveta dobiti kakršne- 
koli glasove. Menim, da je taka razprava nevredna tega doma. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Opozoril bi, da ne bi zašli v kak 
razpravljalski duet, ki k samemu problemu ne bi ničesar prispeval. Na to 
opozarjam, preden dajem besedo poslancu Feldinu. 
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Boris Feldin: Bil sem zelo jasen in sem rekel »pri politiki, ki jo 
je predložil izvršni svet s temi instrumenti«, ne pa »pri sestavi«. To sem prej 
dovolj jasno povedal. 

Kar pa zadeva preostalo, mislim, da ni bilo vse dovolj jasno in tudi ne 
razumljivo. Dvom sem izrazil zato, da bi to stanje tudi ugotovili. Nisem repu- 
bliška služba, da bi iskal podatke, kdo je kršil zakon. Kot poslanec pa lahko 
želim, da se ugotovi, ali je kdo kršil zakon. Šele potem bom prepričan, da 
so presežki res šli v prave namene. 

Mislim pa, da lahko izrazim dvom, ker vemo, da je zakon evidentiral 
obveznosti do 15. novembra, konec decembra, ko smo dobili obrazložitev k 
prvi bilanci, pa ni bilo o tem niti besede. To se pravi, da do konca decembra 
izvršni svet še ni vedel za te obveznosti, januarja pa so se nenadoma pojavile. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo, prosim? Kolikor ne, dovolite, 
da pred odmorom opozorim na tole: v ničemer ni razlogov, da ne bi soglašali z 
načelno razpravo, ki je bila obširna že pri 2. točki in ki je resno opozarjala na 
celoten sistem financiranja vzgoje in izobraževanja.. Soočeni smo s proračun- 
skim pragmatizmom, ki je neizprosen do slehernega. Nisem prepričan, da ni 
neke vrste simpatij do vzgoje in izobraževanja tudi med nekaterimi člani izvrš- 
nega sveta. Simpatij zaradi pravega vrednotenja dela, simpatij tudi zaradi tega, 
ker je dovolj podatkov in dokumentov o tem, da to področje v družbeno- 
ekonomskih odnosih ni postavljeno na tiste osnove in v tiste relacije, ki bi po 
našem, morda nekoliko ambicioznem hotenju postati moderna država, moralo 
biti postavljeno. 

To sistemsko reševanje nas šele čaka. Jutri bomo na enotnem zboru raz- 
pravljali o sprožitvi postopka oziroma o oblikovanju dokumenta o nadaljnjem 
razvoju vzgoje in izobraževanja. Ob tem bo dan tudi predlog za komisijo, ki 
naj bi z dovolj veliko avtoritativnostjo to delo opravila že letos in predlagala 
naši skupščini ustrezen dokument. 

To je odprto in pred nami. Sedaj pa se vračam na konkretno situacijo, 
kako se upreti v imenu izobraževalne skupnosti proračunskemu pragmatizmu, 
ki onemogoča uravnovešenje dohodkov in izdatkov, ne da bi bile nekatere 
dejavnosti bistveno prizadete. Amandma, ki je priložen, je izraz solidarnosti 
in podpore za razrešitev tiste situacije, pred katero se je znašla izobraževalna 
skupnost. 

Zakaj na to tako jasno opozarjam? Zaradi tega, ker nas izobraževalna skup- 
nost, če bi našla izhod iz nastale situacije, seveda s tem razveže, da vztrajamo 
pri takšni prakticistični rešitvi. Nimamo druge možnosti dovolj resno vplivati 
in opozoriti izvršni svet, na primer na to, da imamo v šolskem letu 1971—1972 
68 oddelkov več: tovarišica dr. Kornhauserjeva je opozorila na vprašanje 
štipendij, nekaj besed je bilo tudi o materialnih izdatkih v šolstvu. Govorili 
ste že o prostorninski situaciji v našem šolstvu in o izredno kritičnem in ne- 
odložljivem vprašanju investicij za sedem šol, ki so takšne, da resno ogro- 
žajo varnost in življenja naših dijakov. 

Do teh vprašanj se moramo opredeliti; naša dolžnost je, da problematiko 
tako poudarimo, da ne rečem zaostrimo, da bo izvršni svet reagiral. Ce nas 
prepriča, da jo je mogoče rešiti z vsoto in na način, kakršnega predvideva 
v svojih dokumentih — mislim na proračun in na sredstva, ki jih neposredno 
usmerja korist izobraževalnih skupnosti — potem je naša situacija bistveno 
drugačna, ugodnejša. Tedaj bi seveda naš zbor moral presoditi in razmisliti, 
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ali še kaže vztrajati pri amandmaju ali ne. Zdaj pa takšnih zagotovil ni. Pred- 
sednik skupščine izobraževalne skupnosti je povedal ustno, jaz pa imam na 
voljo tudi pismeni dokument, da je nekaj točk programa izobraževalne skup- 
nosti nepokritih; torej jih ne moremo reševati normalno. To je očitno. 

Rad bi opozoril še na tole: menim, da bi bila nevarna, nepolitična in v 
resnici zaskrbljujoča kakršnakoli konfrontacija med neposrednimi proizvajalci 
in nami. Če se dovolj dobro družbeno in politično zavedamo naše odgovornosti in 
tega, da smo prav tako predstavniki dela proizvodnih sil, potem konfrontacija 
ni mogoča. Mi samo apeliramo na razumevanje, na prepričanje neposrednega 
proizvajalca v koristnost našega dela in v potrebnost financiranja tega dela. 

S tole mislijo pa bi želel opozoriti in nekako reagirati na razpravo v zboru; 
ne moremo zatrditi namreč, da je naša pozicija enaka poziciji zdravstva. Pozi- 
ciji sta različni in v tem je naša kritična pripomba. Samoupravni sistem daje 
zdravstvu drugačne možnosti, ki imajo tudi materialne posledice, medtem ko 
sta vzgoja in izobraževanje postavljena v povsem drugačno situacijo. Nam 
so sredstva v številkah fiksno izražena in vse, kar se spreminja, je v naše slabo. 
Ce gredo sredstva navzgor, se odvajajo, če pa jih je manj, ostajamo pri tistem, 
kar se je zbralo. Zato je zahteva po čimprejšnji akciji in razmisleku o tem, 
kako po ustavnih amandmajih drugače postavljati to zvezo družbenoekonom- 
skega odnosa, upravičena in nujna. 

Ce že govorimo o jasni postavitvi naše sfere v prihodnje, potem moram 
poleg tega, kar sem že rekel, da bo namreč enotni zbor jutri razpravljal o 
pobudi, da pridemo do načelnega družbenopolitičnega dokumenta, ki naj 
razreši tudi pozicijo materialnih odnosov te sfere, opozoriti še na to, da nas v 
to silita dva druga dokumenta. O njih je že bil govor in še bo, ker še nista 
sprejeta; to sta petletni plan in dolgoročna projekcija. V obeh se bomo morali 
opredeliti, kje je naše šolstvo in kakšne so njegove realne možnosti v prihodnje. 
Kovati zvezde v oblake, si ustvarjati iluzije, gibati pa se vedno na relaciji 
nezadostnosti, nima smisla. V dokumentih bomo morah postaviti načelno, glo- 
balno oceno razmerij in se v teh razmerjih gibati. To po mojem mnenju v 
končni konsekvenci pomeni vsaj nemožnost razvijanja šolstva v takšnih di- 
menzijah, kot je to sedaj, ko je očitno, da s sedanjimi sredstvi tega ne moremo 
obvladati tako, da bi ustvarili normalne pogoje za naš celotni potencial, za 
celotno mrežo, za celotni sistem vzgoje in izobraževanja. Realne ocene nas bodo 
silile v skrajno racionalizacijo in iskanje notranjih rezerv, pa tudi v določena 
omejevanja in v močneješe apostrofiranje tako imenovane ekonomike vzgoje 
in izobraževanja, kar je sicer včasih v besedi že navzoče, v naši praksi pa, 
prepričan sem, skorajda nikoh. 

S tem bi svoje misli — morda niso bile povsem sistematično razporejene 
— končal. Prekinjam sejo in prosim skupino poslancev, da se opredeh do pred- 
logov poslancev, ki so sodelovali v razpravi. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim predstavnico skupine poslan- 
cev dr. Kornhauserjevo, da nas seznani s stališčem skupine poslancev. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Skupina poslancev je obravnavala 
pomanjkljivost, na katero je opozoril poslanec Sinigoj, in predlaga zboru na- 
slednje formulacije: 
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K 1. členu predlagamo-, da se v 13. vrsti, po oklepaju, v katerem je naveden 
Uradni list, doda besedilo »ter za odpravljanje socialnih razlik pri izobraže- 
vanju mladine, predvsem na manj razvitih območjih.« Menimo, da je taka for- 
mulacija v skladu z vsebino in z duhom prvega člena, hkrati pa tudi v skladu 
s sprejetimi resolucijami, zlasti s stališči Zveze komunistov o odpravljanju so- 
cialne diferenciacije. 

Dalje predlagamo, da se predlagani amandma k 2. členu preoblikuje v istem 
smislu. Glasil naj bi se: »K 2. členu naj se doda 2.a člen, ki se glasi: ,Iz sred- 
stev posebne rezerve se izobraževalni skupnosti SR Slovenije dodeli znesek 
22 milijonov dinarjev za odpravljanje socialnih razlik pri izobraževanju mla- 
dine, predvsem na manj razvitih območjih.'« Nadaljnji tekst, kjer je prikazana 
razdelitev teh sredstev za posamezne namene, pa naj bo obrazložitev k našemu 
amandmaju. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste obrazložitev amandmaja. 
Želi kdo razpravljati o predlogu skupine poslancev? (Ne želi.) Ce ne, dajem 
dopolnjeni amandma, kot ga predlaga skupina poslancev, na glasovanje. Kdor 
je za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (1 po- 
slanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlagani amandma 
sprejet z večino glasov. 

Končujem 3. točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko dnev- 
nega reda., to je na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih 
šolah v SR Sloveniji. 

Osnutek zakona je skupščini predložil izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil dr. Vladimira Bračiča, člana izvršnega sveta. Zeli predstavnik 
predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Poleg zakonskega osnutka ste k tej točki dnevnega reda kot gradivo prejeli 
še pripombe skupščin občine Murska Sobota in Koper. 

Osnutek zakona sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izobra- 
ževanje ter skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni 
poročili. Želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno pojasniti stališča 
odbora in komisije? (Ne želita.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanec Leo Fusilli. 

Leo Fusilli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ni 
naključje, da je osnutek zakona o vzgojno-izobraževalnih organizacijah z itali- 
janskim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih 
organizacijah v Sloveniji povzročil veliko polemik in razprav med družbeno- 
političnimi organi in organizacijami, zlasti med pripadniki obeh nacionalnih 
skupnosti. Zavedamo se namreč, da bomo prav s tem zakonom lahko dosegli 
izboljšanje stanja; zato ga skušamo izpopolniti, tako da bi res služil svojemu 
namenu. 

Ker je gradivo, ki smo ga prejeli, precej obsežno, se bom skušal zadržati 
samo ob nekaterih vprašanjih, za katera menim, da so bistvenega pomena. 
To so: 

1. racionalnejša ureditev predšolske in šolske mreže italijanske skupnosti 
v naši republiki; 
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2. vprašanje narodnosti učiteljskega kadra na naših šolah; 
3. financiranje šol etničnih skupin. 
Pripadniki italijanske etnične skupnosti kot tudi njihove kulturne ustanove 

že več let predlagajo, da bi nepopolne osnovne šole v administrativnem in 
pedagoško-didaktičnem pogledu spadale pod upravo popolnih italijanskih osnov- 
nih šol. To pa zaradi tega, ker se je izkazalo, da je sedanja organiziranost ne- 
popolnih šol docela neučinkovita; to se je pred leti pokazalo tudi na slovenskih 
šolah. Zaradi take neurejenosti ni trpel samo pouk, marveč tudi ugled teh šol. 
Dogaja se namreč, da je edini učitelj, ki poučuje in vodi tako šolo, poleg tega 
pa opravlja tudi druge funkcije, zaradi raznovrstnih nalog prisiljen zanemarjati 
pouk; in da ne bi izgubljal avtonomnosti, se ograjuje in ne išče stikov z dru- 
gimi urejenimi ustanovami in njihovimi učitelji. Vse to pa povzroča negativne 
posledice za šolsko delo, pri čemer so v prvi vrsti prizadeti učenci. 

Smo tudi mnenja, da bi morala biti mreža šolskih ustanov razširjena, ker 
sedanja ne more zadostiti potrebam naše narodnostne skupnosti. Ker so prav 
predšolske ustanove temelj za obstoj in napredek šol, zahtevamo, da bi odprli 
taki ustanovi v Bertokih in Luciji. 

V razvoju šolstva vsake nacionalne skupine je pomembna tudi narodnost 
učitelja. Normalno in razumljivo je, da je učitelj, ki pripada isti nacionalni 
skupnosti kot njegovi učenci, bolj občutljiv za delikatna vprašanja narodnostne 
skupnosti in tudi uživa večje zaupanje učencev in njihovih staršev. Toda zaradi 
aplikativnih vzrokov na srednjih šolah do sedaj ni bilo mogoče zagotoviti 
kvalificiranega kadra italijanske narodnosti; vendar se zavzemamo za to, da 
bi to vprašanje dokončno rešili in to v prvi vrsti tako, da bi dobili večje število 
štipendij za naše študente. Predlog sem poleg drugih predlogov za sistemsko 
ureditev tega šolstva omenil že lani na seji odbora za vzgojo in izobraževanje 
pri našem zboru, pismeno pa sem ga poslal tudi predsedniku našega zbora. 
Upoštevaje sedanje težave sem v soglasju s komisijo za narodnosti pri Sociali- 
stični zvezi obalnega območja predlagal, da bi v novem zakonu odpadlo 
besedilo 2. odstavka 14. člena in se namesto tega vstavilo novo besedilo, ki 
zadeva učitelje, ki niso italijanske narodnosti in ki so sedaj v službah na 
šolah. Moj predlog temelji na dveh razlogih: prvi je humanitarnega značaja 
zaradi tistih, ki so nam doslej zelo pomagali, da je šolsko delo potekalo kolikor 
toliko normalno. Tu bi bili prizadeti tudi tisti, ki so pred upokojitvijo. In dru- 
gič: klavzula bo še bolj zadolžila nacionalno skupnost in republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo, da bosta sprejela novo in bolj učinkovito kadrovsko po- 
litiko. 

Kot je razvidno iz zapisnika seje odbora za vzgojo in izobraževanje, sem 
svoj predlog umaknil zato, ker nisem dobil podpore drugih članov odbora. Ce 
pa bom po tej razpravi našel podporo za svoj predlog, ga bom ponovno postavil. 
To pa zaradi tega, ker menim, da je predlog konkreten in uresničljiv, še po- 
sebno pa zato, ker želim, da bi bil zakon v celoti tudi v praksi uresničen. Moram 
pripomniti, da nikakor ne želim polemizirati s tistimi, ki ob vsaki priložnosti 
sprožijo vprašanje londonskega sporazuma. Želim samo zagotoviti, da z našimi 
predlogi nikakor ne spreminjamo vsebine te mednarodne pogodbe in le želimo, 
da bi naša šola v skladu s sodobnimi zahtevami napredovala, kar je med 
drugim tudi načelo samega sporazuma. 

Kar zadeva financiranje šolstva za narodnosti, moramo poudariti, da je 
italijanska narodnostna skupnost zaskrbljena, ker je na podlagi osnutka zakona 
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zmanjšan prispevek republike. To toliko bolj, ker dobro poznamo možnost občin 
in potrebe samih slovenskih šol. Pri tem ne morem mimo tega, da ne bi ponovil 
tistega, kar sem že rekel na tem zboru, in sicer glede primera italijanskega šol- 
skega centra v Kopru, kjer bodo preureditvena dela zdaj zdaj ustavljena, ker ni 
sredstev. Pri tem nam občinska skupščina pri najboljši volji ne more pomagati. 
In kaj sedaj? 

Ob koncu bi rad pripomnil še naslednje: Vemo, da so predstavniki mad- 
žarske narodnostne skupnosti predlog financiranja sprejeli. Nikakor nočemo 
privilegiranega statusa, vendar moramo poudariti, da je bistvena razlika v šte- 
vilčnem stanju obeh skupnosti in da so njihove šole dvojezične; torej jih obi- 
skujejo učenci slovenske in madžarske narodnosti. Pri nas pa obstajajo zaradi 
objektivnih razlogov šole, ki imajo relativno majhno število otrok, kar po- 
dražuje celotno učno-vzgojno delo in investicije. Apeliram na poslance in na 
izvršni svet, da temeljito prouče naše predloge in jih sprejmejo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi poseči v razpravo? Po- 
slanec Vlado Uršič ima besedo. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kot 
poročevalec odbora moram povedati — kar je sicer razvidno že iz gradiva — 
da so bila v odboru mnenja glede reševanja problema učencev in šol na obal- 
nem območju v severovzhodni Sloveniji zelo različna. Razhajali smo se pred- 
vsem glede finančne udeležbe; jaz sem vztrajal, da naj bi ostala razmerja 
takšna, kot so bila doslej, se pravi, za obalno območje 7C/0 udeležbe republike 
in za področje severovzhodne Slovenije 50'°/o'. Pri tem nisem s stališča, da je 
eno območje bolj razvito kot drugo, pač pa s stališča, da gre za drugačen 
pravni položaj. Ker pa so me kolegi iz severnega dela Slovenije prepričevali 
in delno tudi prepričali, da bi to imelo določen odmev tudi onstran Karavank, 
sem v interesu teh zadev od tega stališča delno odstopil. Pri tem se zavedam, 
da je res to, kar je povedal poslanec Fusilli, da je namreč položaj glede inve- 
sticij v šolstvu italijanske narodnosti drugačen od položaja v severovzhodni 
Sloveniji, kjer imajo poleg sredstev, ki jih dobivajo iz lastnih proračunov, 
nekatere ugodnosti tudi po zakonu o nerazvitih območjih. 

Problem učiteljskega kadra na obalnem območju, kot ga je postavil posla- 
nec Fusilli, prav tako obstaja. Morda je bila pri tem tudi delna pomanjkljivost 
v preteklosti, kot je bila italijanska unija premalo energična in ni poiskala 
kadra tudi zunaj obalnega območja, kajti italijanska manjšina živi tudi v 
Istri, se pravi v hrvatskem delu Primorja. Njegov predlog bi bil morda sprejem- 
ljiv, če ne bi bil vezan na letnico, ker se vprašujem, kaj bo, če do roka ne bo 
dovolj učiteljskega kadra za te šole. Mar naj se šole potem zapro? 

Se pa popolnoma strinjam in ponovno zagovarjam stališče, da je treba 
urediti šolsko mrežo na tem območju tako, kot jo imamo v Sloveniji. Čeprav 
nisem strokovnjak v mednarodnih zadevah, menim, da to ne bi imelo nobenih 
mednarodnih posledic. 

Stvar podpiram še iz drugega razloga. Marsikdaj — čeprav nas memoran- 
dum obvezuje ■— puščamo odprte nekatere stvari in dajemo vtis, da vprašanje 
cone A še ni pravno urejeno, zlasti za neofašiste. Pri tem moramo biti nekoliko 
bolj nacionalni, toda ne v takem smislu, kot so bili pred 21. sejo predsedstva 
ZK v nekaterih republikah. Pač pa moramo tudi onstran naših nacionalnih 
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mejah dajati vtis, da je stvar za nas dokončno rešena, ker nekateri mislijo, da 
je to vprašanje pri nas še vedno odprto, kar je za prebivalce tega območja 
že kar moreče. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Roman Oberlint- 
ner, namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, 

Roman Oberlintner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Na kratko bi želel dati nekaj pojasnil v zvezi z osnutkom obravnava- 
nega zakona. Čeprav nam bodo vse pripombe prišle prav, ko bomo dokončno 
oblikovali predlog tega zakona, vendarle menim, da bi bilo treba odgovoriti na 
nekaj sproženih vprašanj. 

Rad bi povedal, da vprašanje štipendije za vzgojitelje in učitelje na sred- 
njih šolah sploh ni vprašanje o tem, da štipendij ne bi bilo mogoče zagotoviti. 
Republika je tako kot doslej sposobna in pripravljena spodbujati tak študij, žal 
pa ni dovolj kandidatov. Prav pred dnevi smo obiskali pedagoško akademijo 
v Puli, kjer se dogovarjajo o sistematičnem usmerjanju takih štipendistov. Rok, 
ki bi nepreklicno obvezoval, da bo vrzel v celoti izpolnjena v petih letih, pa 
seveda — kot nas učijo tudi izkušnje ob drugih primerih — žal ni sprejemljiv. 

Glede kadra bi omenil še to, da v osnovnih šolah z italijanskim učnim 
jezikom v bistvu ni problema, ker je tam izmed približno 40 učiteljev samo 
pet učiteljev slovenske narodnosti, ki poučujejo predvsem slovenski jezik. Pač 
pa je to vprašanje pereče na srednji stopnji, kjer je slovenske narodnosti pri- 
bližno polovica profesorjev. 

Pri investicijskih vlaganjih zakon predlaga, da bi bilo razmerje financi- 
ranja 50 : 50. To je novo dotočilo, ki ga doslej ni bilo; to dejstvo je nekoliko^ 
oteževalo planiranje občin pri urejevanju manjšinskega šolstva. Zato menimo, 
da je tako postavljen odnos olajšava za trdnejše planiranje šolske mreže in 
porok za prispevek republike k investicijam v to šolstvo. Seveda menimo, je 
treba zavzeti enak odnos do obeh manjšin, se pravi šolstva v Prekmurju in 
v Primorju, in da predlagatelj ne vidi dovolj tehtnih razlogov, da bi mogel 
svoj prispevek diferencirati. Druga stvar so stroški za redno izobraževanje; 
stroške, ki presegajo normalne, krije v celoti republika. 

Glede koprske šole, ki jo poslanec Fusilli ponovno omenja, moram reči, 
da skupščinski odlok nesporno navaja, da podražitve in prekoračitve ne gredo 
na račun republike. Ostaja pa seveda še možnost, da bi v nadaljnjih razgovorih 
poiskali drugačno rešitev. 

Glede šolske mreže bi na kratko rekel samo to, da predlog, po katerem naj 
bi manjšinske šole postale samo dislocirani oddelki matične šole, npr. koprske 
ali katere druge, ni sprejemljiv in ni v skladu z memorandumom, kajti take 
dislocirane oddelke lahko ukine vsaka centralna šola in s tem seveda spremeni 
mrežo. Tako tudi ne bi izpolnjevali določil memoranduma, ker šole ne bi bile 
pravne osebe. Zato menimo<, da je problem rešljiv v obliki, ki jo predlaga 
zakonodajno^pravna komisija, namreč da uvedemo termin »podružnična šola« 
in da majhne šole spremenimo v podružnične, ki so pravne osebe s svojim 
žigom, organizacijsko in kadrovsko pa se navezujejo na osrednjo šolo. S tem 
po našem mnenju in po mnenju pravnikov memorandum ne bi bil kršen. To 
vprašanje bomo ponovno proučili s predstavniki občin, v predlogu zakona pa 
nakazali ustrezno rešitev. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? (Ne.) Kolikor ne, 
lahko razpravo končamo. Mislim, da je opozorila na nekaj novih elementov, 
na podlagi katerih bo izvršni svet moral tisto, kar je upoštevanja vredno, pri 
oblikovanju predloga zakona tudi upoštevati. Predlagam, da sprejme zbor na- 
slednji sklep: 

1. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijan- 
skim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Socialistični 
republiki Sloveniji se sprejme; 

2. predlog zakona pripravi izvršni svet; 
3. pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči pripombe in pred- 

loge, dane k osnutku zakona; in 
4. izvršni svet naj predloži predlog zakona do 30. aprila 1972. 
Kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel sklep o sprejem,u osnutka 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma 
madžarskim učnim jezikom in. o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znanstvenih) zavodov z zakonom 
o raziskovalni dejavnosti. 

Predlog zakona je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet, ki je z 
dopisom z dne 25. 11. 1971 predlagal, naj skupščina obravnava že predloženi 
predlog zakona o drugi fazi postopka, to je 'kot zakonski osnutek. Izvršni svet 
je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil dr. Vladimira 
Bračiča. Želi predstavnik izvršnega sveta ustno pojasniti stališče izvršnega 
sveta? (Ne želi.) 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli še mnenje raziskovalne 
skupnosti Slovenije k predloženemu zakonu. 

Predloženi zakon sta obravnavala odbor našega zbora za znanstvenoraz- 
iskovalno delo in zakonodajno-pravna komisija, ki sta pripravila pismeni poro- 
čili. Zeli predstavnik odbora za znanstveno-raziskovalno delo še ustno pojasniti 
stališče odbora? (Ne želi.) Predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Prav 
tako ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za prosveto in kulturo, tovariš Marjan Lah. 

Marjan Lah: Izvršni svet je že izjavil, da sprejema stališča odborov in 
komisij glede funkcionalne ureditve ustanoviteljskih razmerij. Sekretariat za 
prosveto in kulturo je ne glede na to, da današnja seja o tem še ni sklepala, 
že začel preučevati možnosti in potrebe po spremembi ustanoviteljskih razme- 
rij, kot so se izjavili pristojni odbori. V tem smislu je izdelal merila za ure- 
janje teh razmerij. 

Gre za skupine inštitutov oziroma raziskovalnih organizacij, katerih usta- 
novitelj naj ostane republika; to so tisti inštituti, ki delajo za potrebe republi- 
ških organov oziroma za splošne potrebe republike, ter tisti, ki imajo pooblastilo 
za opravljanje javnih strokovnih funkcij. Pri opravljanju teh funkcij morajo 
biti, neodvisni od gospodarskih in drugih organizacij oziroma od naročnikov 
raziskovalnega dela. 
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V drugo skupino sodijo tisti raziskovalni zavodi, pri katerih naj bi ustano- 
viteljstvo ali soustanoviteljstvo prevzele druge organizacije. To so zavodi, pri 
katerih je mogoče identificirati konkretni interes delovnih organizacij oziroma 
njihovih grupacij ali združenj, ki naj bi prevzela ustanoviteljstvo. 

V tretjo skupino bi sodili inštituti oziromla raziskovalne organizacije, ki 
delajo za množico za raziskovanje zainteresiranih delovnih organizacij, kjer pa 
tega interesa ni mogoče identificirati v nekem združenju ali grupaciji. V tem 
primeru bi ustanoviteljstvo prevzela ali gospodarska zbornica ali občina. Lahko 
pa bi ostali tudi brez ustanovitelja. Treba je še ugotoviti, katera rešitev je 
ustrezna in možna. 

V tem smislu je sekretariat konzultiral vse prizadete raziskovalne organi- 
zacije, zbral njihova mnenja in začel razgovore s potencialnimi novimi ustano- 
vitelji. Pri tem bi želel poudariti, da je postopek ugotavljanja možnosti in 
smotrnosti za nova ustanoviteljska razmerja sicer že v sklepni fazi in da bo 
sekretariat kmalu izdelal predloge, katerim pa bo moral slediti formalni posto- 
pek, glede katerega je težko reči, v kolikšnem času bi ga bilo mogoče izpeljati. 
Gre namreč za to, da se bodo morali o zadevah izreči legitimni organi potencial- 
nih novih ustanoviteljev ali soustanoviteljev, poleg tega pa bo treba izvesti 
referendume v raziskovalnih organizacijah, do katerih bi se spremenila ustano- 
viteljska razmerja. In končno, treba bo upoštevati tudi to, da nastajajo v naši 
zakonodaji v zvezi z ustavnimi dopolnili spremembe, ki jih bo deloma treba 
upoštevati tudi pri tem zakonu. Gre za definiranje ustanoviteljstva pri zavodih 
na področju družbenih služb in morda še za druge predpise, ki bodo tudi 
vplivali na dokončno formulacijo. Verjetno bi kazalo izvesti oboje hkrati. 
Zato se glede roka za izvedbo teh sprememb ne bi mogel natančno izreči. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dalje prosi za besedo poslanec Viktor 
Turnšek. 

Viktor Turnšek: Ko se je odprlo vprašanje ustanoviteljstva, je o 
tem vprašanju razpravljala tudi zveza raziskovalnih organizacij. Predvsem se 
nam zdi, da tu ne gre za vprašanje financiranja, saj se raziskovalne organizacije 
financirajo nekako samostojno, delno iz fondov, ki so na razpolago po dolo- 
čenem programu, delno pa so neposredno povezane z gospodarstvom. Mislim, 
da moramo najti načelne kriterije in se v tej zvezi strinjam z izvajanji tovariša 
Laha. 

Prva vrsta inštitutov so tisti, ki v gospodarstvu neposredno skrbijo za raz- 
voj nekega podjetja. 

Druga vrsta inštitutov, za katere mislim, da se jih da opredeliti, so tisti, na 
katere so neposredno navezani sekretariati in družbene službe. Tak inštitut bi 
bil npr. ekonomski inštitut Slovenije. 

Naslednja vrsta inštitutov so tisti, ki niso neposredno navezani, to so 
inštituti, ki delajo za več področij oziroma za več uporabnikov. Ti, ki dostikrat 
niso znani ali pa so zelo različni. Tu gre za sedaj za arbitriranje o dveh možno- 
stih: možnostih proizvodnje in možnostih uporabe. Če gledamo v takem smislu, 
je npr. onesnaženost zraka prav gotovo stvar industrije, ki okolje onesnaži, in 
stvar družbe, ki bi te stvari morala raziskovati. 

Naslednja vrsta inštitutov so tisti, za katere skupnost meni, da je njihova 
prisotnost nujna. Tak je primer na področju kmetijstva, kjer ne gre zgolj za 
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velike kombinate, ampak že za razporejeno malo proizvodnjo in za razvoj 
kmetijstva kot celote, ne da bi poznali konkretne porabnike. 

Vsi ti kriteriji bi morali biti prisotni, ko se odločamo o ustanoviteljstvu. 
Zato predlagam, da bi jih bilo treba zapisati tudi v zakonu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? (Ne.) Kolikor ne, 
dovolite, da končam razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep; 

1. osnutek zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znanstve- 
nih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti se sprejme; 

2. predlog zakona pripravi izvršni svet; 
3. pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči pripombe in pred- 

loge, dane k osnutku zakona. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel sklep o sprejemu osnutka 

zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znanstvenih) zavodov 
z zakonom o raziskovalni dejavnosti. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog pred- 
sedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo izvršnega sveta in 
predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških 
sekretarjev. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 4. februarja prejeli ustrezen 
predlog predsedstva skupščine SR Slovenije ter poročilo predsedstva republiške 
konference SZDL Slovenije o predlaganju možnih kandidatov za predsednika 
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ter sklep predsedstva in izvršnega od- 
bora republiške konference SZDL Slovenije o predlogu za kandidata za pred- 
sednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. 

Kasneje ste prejeli še predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za 
imenovanje republiških sekretarjev, mnenje komisije za volitve in imenovanja 
k predlogu mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških 
sekretarjev ter predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
skupščine SR Slovenije obravnavajo zbori delovnih skupnosti na svojih sejah 
tako predlog za kandidata predsednika izvršnega sveta kot tudi predlog za 
sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev ter sprejmejo 
mnenja in jih posredujejo republiškemu zboru, ki je pristojen za odločanje o 
teh predlogih. 

Tako lahko pričnemo razpravo o predloženih aktih. Žteli še kdo razpravljati? 
Poslanec Feldin, prosim! 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Rad bi vprašal 
mandatarja, kakšni razlogi so ga vodili za razrešitev dosedanjega sekretarja 
za prosveto in kulturo in rad bi zvedel nekoliko več podatkov o novem pred- 
laganem sekretarju za prosveto in kulturo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Navzoč je naš poslanec dr. Boris 
Kuhar, ki je član komisije za volitve in imenovanja. Lahko on kaj pojasni? 
Prosim, dr. Kuhar. 
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Dr. Boris Kuhar: Kot član komisije za volitve in imenovanja lahko 
pojasnim, da dosedanji sekretar odhaja na študij. Za novega sekretarja pa 
vem, da je star 37 let, da je diplomiran sociolog in da je sedaj sekretar obal- 
nega komiteja ZK. Povedal bi morda samo še to, da je bila edina pripomba, 
ki sem jo imel na komisiji za volitve in imenovanja, ta, da smo izgubili kon- 
tinuiteto na področju kulture, ker vemo, da sedanji predsednik, dr. Hočevar, 
ki je doslej odgovarja! v izvršnem svetu za ta vprašanja, prevzema drug resor. 
Ker ne odhaja samo sekretar, ampak tudi pomočnik sekretarja, odgovoren za 
področje kulture, to področje nima več nobene kontinuitete. Zato sem bil 
mnenja, da sedanjega mandatarja na to opozorimo, da bo to upošteval v na- 
daljnji kadrovski sestavi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ce 
sprejemamo predloge samo na znanje, potem je moja razprava odveč; če pa 
zbor daje k predlogom mnenje, se pridružujem tistim, ki so glasno ali tiho 
menili, da bi bilo za vse nove kandidate potrebno dobiti več podatkov. Slišal 
sem tovariša Rojca, da bo to jutri. V tem primeru sta naša razprava in naše 
mnenje izrazito formalna. Na klopeh naj bi dobili, če že ne življenjepise, pa 
vsaj obširne podatke o vseh predlaganih kandidatih. Če smo bili kolikor toliko 
dobri in aktivni poslanci, prejšnje poznamo, o novih pa bi bilo potrebno zvedeti 
kaj več kot samo za njih imena. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Medtem je prišel v dvorano drugi 
član komisije za volitve in imenovanja, poslanec Roje. Morda nam lahko kaj 
več pojasni o novih predlaganih sekretarjih? 

Besedo ima poslanec Emil Roje. 

Emil Roje: Strinjam se s pripombo, da ni prave sinhronizacije v 
tehničnem smislu in da bi danes morali imeti vsi poslanci našega zbora ob- 
širnejše podatke o posameznih kandidatih, o novih imenih. Sedaj bi povedal 
osnovne podatke, ki jih je komisija za volitve in imenovanja dobila o tovarišu 
Tomažu Bizajlu, profesorju sociologije, sedaj sekretarju komiteja obalne kon- 
ference Zveze komunistov Koper. 

Tovariš Bizajl je bil rojen 21. 12. 1934 leta v Bregu, občina Jesenice. Na 
filozofski fakulteti univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1968. Njegove dose- 
danje zaposlitve: od 1954 do 1959 vzgojitelj in učitelj, od 1959—1963 referent 
za šolstvo pri občinskem ljudskem odboru Idrija; od 1963 do 1965 sekretar 
občinskega komiteja Zveze komunistov Idrija; od 1965 dalje strokovni sodelavec 
in od leta 1969 sekretar komiteja obalne konference Zveze komunistov Koper. 

Je predstavnik družbene skupnosti v svetu zavoda Radio-televizija Ljub- 
ljana in predstavnik družbene skupnosti v svetu fakultete za sociologijo', po- 
litične vede in novinarstvo v Ljubljani. Je tudi član stalnega dela republiške 
konference Zveze komunistov Slovenije. Član Zveze komunistov je od leta 1952. 

To so podatki, ki so bili predloženi komisiji za volitve in imenovanja. 
Podatke imam tudi o drugih kandidatih: če koga zanimajo-, jih lahko povem. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da si po dodatnem pojasnilu 
lažje predstavljamo, za kakšnega sekretarja za prosveto in kulturo gre. 
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Se kdo želi kakšno pojasnilo? Ce ne, končujem razpravo in predlagam, da 
sprejme zbor naslednje mnenje: 

Prosvetno-kulturni zbor je na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah 
in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 10. febru- 
arja 1972 razpravljal:- 

a) o predlogu predsedstva skupščine SR Slovenije, da se za sestavo izvrš- 
nega sveta skupščine SR Slovenije izvoli za mandatarja Staneta Kavčiča, pred- 
sednika izvršnega sveta; 

b) o predlogu mandatarja Staneta Kavčiča za sestavo izvršnega sveta in za 
imenovanje republiških sekretarjev oziroma o predlogu odloka o izvolitvi pred- 
sednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije; 

c) prosvetno-kulturni zbor se z omenjenimi predlogi strinja. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor predlagano mnenje soglasno 

sprejel. Mnenje bom posredoval predsedniku republiškega zbora. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev. 

Predlog odloka je predložila komisija skupščine SR Slovenije za volitve 
in imenovanja. Zbor sprejme k predloženemu odloku mnenje, ki ga prav tako 
posreduje republiškemu zboru. 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in pred- 
lagam, da sprejme zbor naslednje mnenje: 

»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. in 10. 
člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije 
na svoji seji dne 10. februarja 1972 razpravljal o predlogu o razrešitvi nekaterih 
sekretarjev, ki ga je predložila komisija skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka, s katerim se zaradi pre- 
vzema drugih dolžnosti Slavko Bohanec razrešuje dolžnosti republiške sekre- 
tarja za prosveto in kulturo, strinja.« 

Kdor je za takšno mnenje, naj glasuje! (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlagano mnenje sprejeto z večino glasov. Mnenje 
bom posredoval predsedniku republiškega zbora. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v nekatere svete raziskovalnih 
zavodov in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo predstavnike 
v te svete. 

Predlog odloka je predložila komisija skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja. Zeli morda predstavnik komisije še ustno pojasniti stališče? 
(Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Končujem razpravo 
in predlagam, da sprejme zbor naslednje mnenje: 

»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na 
svoji seji dne 10. februarja 1972 obravnaval predlog odloka o imenovanju 
predstavnikov družbene skupnosti v nekatere svete raziskovalnih zavodov in o 



312 Prosvetno-kulturni zbor 

določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svoje predstavnike v te 
svete. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.« 
Kdor je za takšno mnenje, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagano 

mnenje, ki ga bom posredoval predsedniku republiškega zbora. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog soglasja 
k imenovanju direktorja vodogradbenega laboratorija v Ljubljani. 

Predlog soglasja je predložila komisija skupščine SR Slovenije za volitve 
in imenovanja. Zeli njen predstavnik besedo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Končujem razpravo in 
predlagam, da sprejme zbor naslednje mnenje: 

»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na 
svoji seji dne 10. februarja 1972 obravnaval predlog soglasja k imenovanju 
direktorja vodogradbenega laboratorija v Ljubljani. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom soglasja strinja.« 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni 
zbor soglasno sprejel predlagano mnenje, ki ga bom posredoval predsedniku 
republiškega zbora. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR 
Slovenije v založniški svet Državne založbe Slovenije. 

Predlog odloka je predložila komisija skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja. Želi njen predstavnik besedo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Končujem razpravo 
in predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje: 

»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na 
svoji seji dne 10. februarja 1972 obravnaval predlog odloka o imenovanju 
predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v 
založniški svet Državne založbe Slovenije. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.« 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor 
soglasno sprejel predlagano mnenje, ki ga bom posredoval predsedniku repu- 
bliškega zbora. 

Tako lahko preidemo na 11. točko dnevnega reda, to je na 
poslanska vprašanja. 

Poslanec Jože Bohinc je na 27. seji našega zbora postavil poslansko vpra- 
šanje, ki se nanaša na financiranje dejavnosti Mladinskega gledališča v Ljub- 
ljani. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril dr. Boris Kuhar, 
sicer naš poslanec, v tem primeru pa v funkciji predsednika predsedstva kul- 

' turne skupnosti Slovenije. 
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Dr. Boris Kuhar: Tovariš predsednik, preden, odgovorim na poslan- 
sko vprašanje, naj povem mnenje predsedstva kulturne skupnosti Slovenije o 
poslanskih vprašanjih s področja kulture. Naše predsedstvo je prav ob teh 
poslanskih vprašanjih, na katera bom danes odgovoril, začelo razpravo in me- 
nilo naslednje: 

Ob sedanji praksi, ki se uveljavlja v skupščini, da zastopniki posameznih 
samoupravnih skupnosti odgovarjajo na poslanska vprašanja, se vprašujemo, 
koliko so upravičeni odgovarjati; to je vprašanje, ki bi ga morali rešiti v 
skupščini. Osebno in tudi kot poslanec tega zbora menim, da bi se morali 
temeljito pogovoriti o instituciji poslanskega vprašanja, ker menim, da se je 
institucija poslanskega vprašanja v naši skupščini v zadnjem času že izrodila. 
Toda to le mimogrede. Kulturna skupnost je namreč ugotovila, da ni v skladu 
s sedanjim poslovnikom skupščine SR Slovenije, da na vprašanja odgovarja 
kulturna skupnost. V poslovniku skupščine namreč piše, da ima poslanec pra- 
vico postaviti izvršnemu svetu, republiškim sekretarjem in drugim funkcio- 
narjem, ki vodijo republiške upravne organe, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo in na zadeve iz njihove pristojnosti, 25. člen pa pravi, da na vprašanja 
odgovarja član izvršnega sveta oziroma funkcionar, ki vodi republiški upravni 
organ. Predsedstvo je tako ugotovilo-, da poslovnik ni več v skladu z našo 
stvarnostjo, z obstojem samoupravnih skupnosti, ki verjetno vnašajo povsem 
nove odnose tudi v delo skupščine in v njene odnose do samoupravnih skup- 
nosti. Predsedstvo je menilo-, da kulturna skupnosti ni organ skupščine niti 
upravni organ, temveč samoupravna skupnost in da zato verjetno ni najbolje 
in v redu, če se predstavnik kulturne skupnosti pojavlja v neposrednem dia- 
logu s poslanci. Tu namreč lahko večkrat pride tudi do pravih nesmislov. 
Navedel bi samo enega, da npr. poslanec, ki ga je skupščina SR Slovenije 
kot svojega predstavnika izvolila oziroma delegirala v skupščino kulturne 
skupnosti Slovenije, postavlja v skupščini vprašanja kulturni skupnosti Slo- 
venije o njenem delu. Mienim, da bi bilo bolje, če bi poslanec kar sam odgovoril 
na svoje poslansko vprašanje, saj bi tudi od njega kot predstavnika skupščine 
v kulturni skupnosti Slovenije lahko poslanci zahtevali pojasnilo o delu te 
samoupravne skupnosti. 

Hotel bi dodati še to, da je delo kulturne skupnosti Slovenije tako po za- 
konu o kulturnih skupnostih kot tudi po statutu te skupnosti javno in da imajo 
vsi pravico prisostvovati sejam tako skupščine kot njenih organov. Vsakomur 
smo vedno in povsod pripravljeni posredovati vse podatke in pojasnila; že sedaj 
imamo dosti primerov, ko pismeno odgovarjamo na vprašanja posameznikov, 
ali pa tudi osebno in javno. 

Že v začasni skupščini kulturne skupnosti smo s poslovnikom uvedli insti- 
tucijo odgovorov na vprašanja delegatov skupščine, in to obvezno na vsaki 
seji. Iščemo pa še druge oblike, kako bi dosegli še večjo javnost našega dela, 
pri čemer mislim tudi na večji vpliv javnosti na delu kulturne skupnosti Slove- 
nije in tudi na to, kako bi čimbolje obveščali javnost o delu kulturne skupnosti 
Slovenije in ostalih kulturnih skupnosti. V kratkem bomo začeli izdajati 
tudi poseben informativni bilten. 

Želel bi še dodati, da kulturna skupnost Slovenije deluje šele kratek čas, 
zato se tudi zavedamo, da je informiranost še preslaba in da je verjetno tudi 
to sprožilo poslanska vprašanja v skupščini, na katera bom danes odgovoril. 

Predsedstvo je še menilo-, naj bi kulturna skupnost v skladu s sedanjim 
poslovnikom skupščine pripravila le potrebne informacije in pojasnila, izvršni 
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svet pa bi moral biti nosilec odgovorov na poslanska vprašanja. V nasprotnem 
primeru pa je treba najprej spremeniti poslovnik. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Preden preideš na konkretne od- 
govore, samo tole: 2al se ne morem strinjati s kritično pripombo, ki se nanaša 
na naš zbor. Prepričan sem, da je institucija poslanskih vprašanj koristna in da 
je eden izmed instrumentov neposrednega pojasnjevanja tistih aktualnih pro- 
blemov, zaradi katerih poslanec postavlja vprašanje. Strinjam se samo s tem, 
da prihaja do nepravilnega razmerja, ko poslanec odgovarja poslancu, če je 
le-ta v samoupravni organizaciji hkrati tudi odgovoren funkcionar. 

Seveda pa je pripomba, da je treba menjati poslovnik, odveč, ker mislim, 
da tega, kar kritično omtenjaš, ne moremo upoštevati na relaciji kulturna skup- 
nost—skupščina, ampak na relaciji kulturna skupnost—izvršni svet, kateremu 
je poslanec postavil vprašanje. Za to relacijo gre. Zato je prav, da se izvršni 
svet opozori na neustrezno prakso, ko pošilja predstavnika kulturne skupnosti, 
da v njegovem imenu pojasnjuje in daje odgovor na poslansko vprašanje. 

Dr. Boris Kuhar: Jaz bi to korigiral: Izvršni svet ne more poslati 
predstavnika samoupravne skupnosti, da odgovarja na poslansko vprašanje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: To je treba povedati izvršnemu svetu. 

Dr. Boris Kuhar: Hotel sem opozoriti na to nepravilnost, kot po- 
slanec pa predlagam, da damo enkrat na dnevni red problem poslanskih vpra- 
šanj v skupščini in da se pogovorimo o tem, koliko so koristna. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da smo sedaj na jasnem. 
Sedaj pa preidimo na odgovore! 

Dr. Boris Kuhar: Poslanec Jože Bohinc je postavil tri vprašanja o 
Mladinskem gledališču v Ljubljani. 

V prvem vprašanju vprašuje, ali je kulturna skupnost v svojem programu 
oziroma proračunu za leto 1972 predvidela kakšna sredstva, s katerimi bi 
sofinancirala ali pa vsaj delno podprla Mladinsko gledališče. 

Odgovor: Mladinsko gledališče v Ljubljani financira kulturna skupnost 
Ljubljana, kulturna skupnost Slovenije pa bo financirala oziroma sofinancirala 
samo akcije tega gledališča. Najpomembnejše akcije so prav gotovo gostovanja. 
Odbor kulturne skupnosti Slovenije za gledališko in glasbeno umetnost, radio 
in televizijo pripravlja posebna merila za sofinanciranje akcij gledališč. Ome- 
njeno gledališče je sedaj naše edino potujoče mladinsko gledališče in zato mu 
bo kulturna skupnost Slovenije v letu 1972 posvetila še posebno skrb. Pripravila 
bo taka merila, da bo lahko podprla številne in koristne akcije tega izredno 
prizadevnega gledališča. Ker bodo merila dokončno sprejeta šele na prihodnjem 
zasedanju skupščine kulturne skupnosti Slovenije — računamo, da bo to v 
začetku ali v prvi polovici marca — danes še ne morem navesti, s kakšnimi 
finančnimi sredstvi bo kulturna skupnost Slovenije v letu 1972 podprla akcije 
Mladinskega gledališča v Ljubljani. 

Drugo vprašanje: S koliko predstavami in v katerih krajih je gostovalo 
Mladinsko gledališče v letu 1971? 
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Odgovor: V letu 1971 je Mladinsko gledališče gostovalo zunaj Ljubljane v 
31 krajih z 81 predstavami.. Ti kraji so Brežice, Črnomelj, Bled, Dolenji Logatec, 
Domžale, Hrastnik, Kočevje, Kranj, Kostanjevica, Krško, Litija, Šmartno pri 
Litiji, Šentvid, Maribor, Moravče, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Radovljica, 
Gorje, Ravne na Koroškem, Sežana, Slovenske Konjice, Sevnica, Krmelj, Trbov- 
lje, Trebnje, Zagorje ob Savi, pa tudi Trst,. Gorica in Beograd. 

Podatek verjetno potrjuje to, kar je poslanec z vprašanjem tudi hotel do- 
kazati, da je namreč Mladinsko gledališče iz Ljubljane gostovalo skoraj po 
vsej Sloveniji. Hkrati pa nas opozarja tudi na to, kako velika je potreba po 
takem gledališču, po tej zvrsti gledališke dejavnosti. Zato bo kulturna skupnost 
Slovenije prav temu problemu posvetila še posebno pozornost. Za to pa so 
potrebni predvsem dogovori tudi med slovenskimi gledališči, saj vemo, da 
imajo tudi druga gledališča, npr. mariborsko in celjsko, v svojih srednjeročnih 
načrtih predvidene zametke mladinskih gledališč. 

In tretje vprašanje: Ali kulturna skupnost Slovenije ali pa ljubljanska kul- 
turna skupnost ne bi mogla prevzeti vloge pobudnika za sklenitev družbenega 
dogovora, da bi se kulturne skupnosti v občinah obvezale, da sofinancirajo del 
programa Mladinskega gledališča, namenjenega za gostovanje po Sloveniji? 

Odgovor: Po dosedanjih pogovorih menimo, da bi kulturna skupnost Slo- 
venije lahko prevzela vlogo pobudnika za dogovor med temeljnimi kulturnimi 
skupnostmi in mladinskim gledališčem za financiranje akcij — v tem primeru 
gostovanj tega gledališča — kot predlaga poslanec Bohinc. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je tovariš Bohinc zadovoljen z 
odgovorom? (Da.) 

Poslanec Vinko Kramar je na 27. seji zbora zastavil poslansko vprašanje v 
zvezi s prevajanjem filmskih napisov v slovenščino. Izvršni svet je sporočil, 
da bo na vprašanje odgovoril dr. Boris Kuhar. 

Dr. Boris Kuhar: Poslanec Kramar vprašuje, ali se kulturna skupnost 
Slovenije oziroma njen pristojni organ ali pa republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo ne bi skušala nekoliko zavzeti za to, da bi imeli slovenski gledalci 
v prihodnje kar največ slovensko prevedenih filmov. 

Odgovor: Vzroki, da prihaja uvoženi film pred slovenskega gledalca brez 
slovenskih napisov in s tiskanim propagandnim gradivom, ki ni v slovenščini, 
so že dolgo znani. Med številnimi podjetji, ki so registrirana za uvoz filmov, 
opremi samo Vesna film iz Ljubljane vsak uvoženi film s slovenskimi napisi. 
Po podatkih za leto 1970 pa to podjetje uvozi le 10'°/# filmov. Za vsa druga 
podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom filmov, je opremljanje z napisi v slovenščini 
dodatno breme, ki si ga nalagajo vse bolj poredko. To velja zlasti za tiste 
celovečerne filme, ko uvoznik kupuje licenco v tujini izdelane barvne kopije. 
Stroški zanje dosegajo v letu 1971 že 20 000 din. Če temu dodamb še to, da 
potrebujejo za Slovenijo samo eno ali dve kopiji, je razumljivo, da so stroški 
prevajanja in opremljanja za uvoznika precej visoki, pravzaprav večji, kot 
znaša dohodek od najemnine za uporabo ene same kopije v Sloveniji. 

Tako smo se v letu 1971 srečali z ugotovitvijo, da več kot 30 '%> predvajanih 
filmov nima slovenskih napisov in da je odstotek filmov s propagandnim gra- 
divom, ki ni v slovenščini, še znatno višji. Vse to doživljamo v času, ko smo že 
skorajda pozabili, da so svoj čas »Filmske novice« predvajali samo s srbohrvat- 
skim spremnim besedilom, ko imamo že nekaj let televizijski dnevnik v slo- 
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venščini in so vsi filmi v televizijskem sporedu prevedeni v slovenščino, ko 
zvezni organ čedalje bolj dosledno posluje v jezikih narodov in ko se seveda 
samo po sebi razume, da dobivamo prispevke tujih avtorjev v časopisih, revijah 
in knjigah predvsem v slovenskem jeziku. 

Proti neenakopravnemu položaju, v katerem se je glede pravice do uporabe 
materinega' jezika znašla reproduktivna kinematografija, so filmski delavci 
nekajkrat protestirali. Predstavniki kinematografov, ki so včlanjeni v gospo- 
darsko zbornico, so pred leti celo sklenili sporazum, da ne bodo predvajali fil- 
mov, ki nimajo slovenskih napisov. Na konferenci ZKPO Slovenije leta 1969 
v Ljubljani so v sklepno resolucijo zapisali, da je treba doseči slovenske napise 
pri vseh filmih. Toda močnejši od protestov in resolucij je bil zakon tržišča. 
Zato večina upravnikov kinematografov sprejema tudi filme s srbohrvatskimi 
napisi, čeprav jih del publike ne razume in jih odklanja. 

Iz povedanega torej izhaja, da je problem širše narave ter zahteva teht- 
ne j šo proučitev. Zato bodo o tem kritičnem problemu v kratkem razpravljali 
tudi organi kulturne skupnosti Slovenije. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Kramar, ste zadovoljni? (Da.) 
Poslanec Miran Hasl je pismeno zastavil več vprašanj v zvezi z revizijo 

zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji. 

Izvršni svet me je obvestil, da bo na vprašanje odgovoril član izvršnega 
sveta dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, ker je namestnik sekre- 
tarja za prosveto in kulturo, ki je sestavil odgovor na vprašanja, odsoten — 
odgovarja namreč na poslanska vprašanja v republiškem zboru — bom jaz pre- 
čital odgovore na poslanska vprašanja. 

Odgovor: Nobenega dvoma ni, da je treba zakon o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja spremeniti in dopolniti. To potrjujejo 
tudi akcijski program centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije o 
uresničevanju stališč in nalog Zveze komunistov Slovenije o idejnopolitičnih 
vprašanjih vzgoje in izobraževanja in stališča republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnih ljudi o izravnavanju pogojev za vzgojo in izobraževanje 
otrok. Pri tem pa ne gre le za spremembe in dopolnitve sedaj veljavnega 
zakona, ki jih navaja poslanec, temveč tudi za nekatera druga temeljna vpra- 
šanja, ki jih je treba uskladiti z ustavnimi amandmaji, zlasti s 27. amand- 
majem k republiški ustavi, ki določa, da delavci v organizacijah združenega 
dela družbenih dejavnosti in uporabniki njihovih storitev ustanavljajo interesne 
skupnosti in določajo s samoupravnimi sporazumi in pogodbami medsebojna 
razmerja, pravice in dolžnosti. 

V zvezi s tem je treba izpopolniti sedanji sistem financiranja vzgoje in 
izobraževanja, pospešiti ustanavljanje posebnih oziroma interesnih izobraže- 
valnih skupnosti in zagotoviti večjo možnost vplivanja družbene skupnosti 
in celotne sfere združenega dela na vsebino in usmeritev vzgoje in izobra- 
ževanja. 

Priprave za spremembe in dopolnitve zakona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja so se že začele. V okviru repu- 
bliškega sekretarja za prosveto in kulturo je bila imenovana posebna komi- 
sija, v kateri sodelujejo strokovnjaki in družbenopolitični delavci vseh priza- 
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detih področij. Komisija bo, izhajajoč iz temeljne analize sedanjega stanja 
in iz ustavnih amandmajev, pripravila izhodišča iz teze za spremembe in 
dopolnitve zakona, republiški sekretariat za prosveto in kulturo pa bo nato 
pripravil predlog za izdajo tega zakona. Pri tem bo upošteval dosedanje 
izkušnje in obravnaval tudi sugestije, ki jih je v poslanskem vprašanju nanizal 
poslanec Miran Hasl. 

Glede na to, da je priprava tez in predloga za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje 
in izobraževanja zelo zahtevna naloga, ki ne terja le normalnega postopka 
v skupščinski obravnavi, ampak tudi obsežne konzultacije vseh prizadetih 
družbenih dejavnikov in strokovnjakov, ne bo mogoče pričakovati, da bi se 
spremembe in dopolnitve zakona lahko uveljavile že v letu 1972. Znano pa je, 
da moramo zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja prilagoditi ustavnim amandmajem do konca leta 1972. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Hasl je pismeno postavil 
več vprašanj v zvezi s škodljivostjo in prepovedjo kajenja in z zakonsko 
ureditvijo te problematike. 

Izvršni svet me je obvestil, da bo na vprašanje odgovoril dr. Miran Mally, 
samostojni svetnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo. 

Dr. Miran Mally: Vprašanje je bilo dolgo; dovolite, da ga skrajšam: 
ali niso ugotovitve zdravstvene službe in podatki dovolj prepričljivi za ukrepe 
proti kajenju? KJaj o tem menijo republiški forumi? 

Ker zadevajo postavljena vprašanja področje zdravstva in šolstva, sta 
pristojna zbora izvršnega sveta odločila, da področje šolstva obdela republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo ter orgovor pošlje sekretariatu za zdravstvo 
in socialno varstvo, ki naj na ta vprašanja odgovori v celoti. 

Zavod za šolstvo SRS in v soglasju z njim republiški sekretariat za pro- 
sveto in kulturo ugotavljata naslednje: 

Temeljite analize o širjenju kajenja med šolsko in izvenšolsko mladino 
sicer ni mogoče izvesti, ker je to pogosto težko ugotoviti, zlasti na stopnji 
osnovne šole, pač pa bo zavod za šolstvo SRS predlagal republiškemu sekreta- 
riatu za prosveto in kulturo, da v smislu zahteve poslanca dopolni pravilnik 
o načinu izvrševanja pravic in dolžnosti učencev osnovnih in srednjih šol. V 
zavodu za zdravstveno varstvo otrok in mladine naj bi izdelali program zdrav- 
stvenega prosvetljevanja otrok in staršev po šolah ter s pomočjo radia, televi- 
zije in ustreznih filmov širih zavest o škodljivosti kajenja. Učni načrti za 
osnovno šolo vključujejo to snov v okviru teme »-človek in zdravje« v učnih 
enotah in v različnih razredih. Vendar pripominjamo, da gre pri teh razvadah 
za več močnejših vplivov in faktorjev, kot pa je pouk, pa čeprav je ta zelo 
angažiran. 

Zavod za šolstvo meni, da bi bilo prav, če bi v domovih učencev in dijakov 
ter v vseh osnovnih in srednjih šolah prepovedali kajenje, ki zdravstveno 
škoduje mlademu organizmu in je samo razvada, ki jo vrednotimo kot izraz 
slabega vedenja. Zavod za šolstvo SRS bo prosvetnim delavcem-kadilcem tudi 
priporočil, naj omejijo kajenje v šolah, šole pa naj v svoje pravilnike vnesejo 
določilo, da učitelj lahko kadi le v za to določenem prostoru, ki je v skrajnem 
primeru lahko tudi zbornica, nikakor pa ne hodnik, razred, telovadnica ali 
kabineti. Tudi na športnih dnevih in izletih naj bi učitelji in profesorji ter 
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vzgojitelji v prisotnosti učencev ne kadili niti uživali alkoholnih pijač. Kot 
pedagoška služba se odločno pridružujemo zahtevi številnih .učiteljev in še 
posebej Zveze prijateljev mladine Slovenije, da se s predpisom prepovedo 
reklame na RTV in v časopisih, ki popularizirajo kajenje in uživanje alko- 
holnih pijač. 

Tako meni zavod za šolstvo oziroma pristojni republiški sekretariat. 
Služba za zdravstveno prosveto in vzgojo pri zavodu SRS za zdravstveno 

varstvo nam je posredovala svoje ugotovitve, stališča in predloge glede zdrav- 
stvene škodljivosti kajenja in tudi poročila o že izvršenih ukrepih za odvajanje 
od kajenja in o programu za preprečevanje te zdravstvene škodljivosti. Iz 
obširnega in tehtnega gradiva posnemamo: 

Eden temeljnih pogojev za uspešen boj proti kajenju je, da zdravstvena 
oblast in vsi strokovni krogi, odgovorni za zdravstveno varstvo prebivalstva, 
zavzemajo dokončno in jasno stališče do vprašanja škodljivosti kajenja za 
zdravje. Pri tem je treba poskrbeti, da za to stališče zvedo vse sosednje 
službe, v prvi vrsti pa pedagoški delavci in javnost. Pri tem so naloge zdrav- 
stvenovzgojne službe naslednje: sistematično in nenehno izobraževanje in 
informiranje odraslih, načrtna zdravstvena vzgoja otrok in šolske mladine, 
seznanjanje zdravstvenih in pedagoških delavcev z vprašanji kajenja in zdravja 
ter motivacija za sodelovanje v programu. 

V ta namen je zavod SRS za zdravstveno varstvo pripravil oziroma dal 
pobudo od leta 1967 dalje za vrsto člankov v reviji »Priroda, človek in zdravje«, 
leta 1970 pa je pripravil in založil brošuro »Kajenje in zdravje« v 8000 izvodih. 
Leta 1968 je bila obdelana raziskovalna naloga »Zdravstvenovzgojni program 
boja proti kajenju mladine« z analizo stanja med šolsko mladino o obveščenosti 
in škodljivosti kajenja, o zaželenih oblikah nadaljnjega informiranja s po- 
drobnim načrtom programa, z metodami in tehniko dela ter s finančnim 
načrtom za petletno akcijo na področju Slovenije; za informiranje pedagoških 
delavcev in javnosti je ibil v reviji »Priroda, človek in zdravje« leta 1968 v št. 
11 in 12 program objavljen v skrajšanem obsegu. 

Za informiranje zdravstvenih delavcev in zaradi strokovne propagande 
so bila pripravljena predavanja »Profilaksa kajenja«, »Protikadilska propa- 
ganda in zdravstvena vzgoja« na seminarjih za pnevmoftiziologe v Opatiji leta 
1971, za patronažne sestre v Opatiji leta 1971 in spet za pnevmoftiziologe na 
Bledu leta 1971 in za patronažne sestre na Bledu leta 1971, vse v organizaciji 
že omenjenega zavoda in Slovenskega zdravniškega društva. 

Za informiranje javnosti je zdravstvenovzgojna služba zavoda za zdrav- 
stveno varstvo pripravila daljši tekst, kako odvajati oziroma, še bolje, kako pre- 
prečevati kajenje v redakciji z onkološkim inštitutom in v založbi Mladinske 
knjige. Za praktičen pouk v šolah o škodljivosti kajenja se pripravlja infor- 
mativni flanelograf, ki bo razdeljen ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja 
pod parolo »Vaše srce — vaše zdravje« in v okviru meseca boja proti boleznim 
srca in ožilja. Za III. kongres slovenskih zdravnikov letos se v okviru akcije 
»Kajenje in zdravje« pripravlja razgovor za okroglo mizo tudi na temo »Zdrav- 
stvena vzgoja in zdravstveno izobraževanje v boju proti kajenju«. 

Z dosedanjim delom je zavod za zdravstveno varstvo SRS v okviru možnosti 
poskrbel za strokovne informacije in za ustrezno gradivo; zdravstvenovzgojni 
program proti kajenju pa bo mogoče realizirati samo v sodelovanju še drugih 
strokovnih služb, v prvi vrsti šolstva, Rdečega križa ter drugih družbenih in 
športnih organizacij in ob moralni in zlasti finančni podpori celotne skupnosti. 
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H konkretnim predlogom, ki jih že daje poslansko vprašanje, dodaja zavod 
še naslednje: Opozorilu na zavojčkih cigaret »Kajenje je zdravju škodljivo«, 
je treba dodati še oznako količine nikotina in katranskih snovi, ki jih cigareta 
vsebuje, pri cigaretah s filtrom pa je treba označiti tudi uspešnost filtra. 
Omogočiti je treba medikamentozno zdravljenje in svetovanje kadilcem. Prvi 
tak primer je dispanzer za kadilce v zavodu SR Srbije za zdravstveno varstvo 
v Beogradu. Predlagati je treba znižanje premij življenjskega zavarovanja za 
nekadilce in za osebe, ki ne pijejo alkohola, razmisliti je treba o zakonu, s 
katerim bi bilo prepovedano prodajati tobačne izdelke mladini pod 16. letom, 
spodbuditi študije in proučiti ukrepe, kako bi se predelovalci tobaka s čim 
manjšimi težavami preusmerili na pridelovanje drugih kultur. Za zdravstveno- 
vzgojni program proti kajenju v šolah je potrebno organizirati seminarje 
in pripraviti gradivo za pedagoške delavce, pripraviti je treba brošure, letake 
in druga nazorna sredstva za razne stopnje učencev. 

Problem kajenja in njegovo škodljivost za zdravje povezuje poslansko 
vprašanje tudi z naraščanjem števila obolenj za rakom na pljučih in drugih 
organih. To področje načrtno obdeluje onkološki inštitut, ki je že leta 1967 
opravil študijo »Epidemiologija pljučnega raka v Sloveniji in možnost pre- 
vencije z ukrepi proti kajenju«, v okviru katere je bilo obravnavano vprašanje 
boja proti kajenju zlasti med mladino, pa tudi vprašanje ekonomskih posledic 
kajenja oziroma odvajanja od kajenja. Iz gradiva povzemamo, da je naj- 
smotrneje doseči, da mladina sploh ne začne kaditi, nujno zaščititi nekadilce 
pred »nasiljem« kadilcev, ker so prvi često v manjšini, mogoče v Sloveniji 
v 10 letih, v SFRJ pa v 30 letih povsem nadomestiti škodo, ki bi zaradi opu- 
ščanja kajenja nastala v proizvodnji in predelavi tobaka ter pri prodaji tobačnih 
izdelkov. In treba je spremeniti preveč strpen odnos javnosti do kajenja in 
kadilcev. Povzetki tega gradiva bodo v kratkem izšli v posebni publikaciji, 
ki bo koristna za vse, ki se zanimajo za ta problem oziroma ki bodo morali 
v zvezi s tem tudi ukrepati. 

V okviru društva SRS za boj proti raku je bilo vsem slovenskim zdrav- 
nikom razdeljeno gradivo »Kajenje in zdravje«, letošnji teden boja proti raku 
v zveznem in republiškem merilu pa bo v celoti posvečal boju proti kajenju, 
še zlasti med šolsko mladino. Ta teden bo od 1. do 8. marca, in prav bi bilo, 
da se da tej tematiki posebna publiciteta. Pričakujemo tudi, da bo 3. kongres 
slovenskih zdravnikov maja letos zavzel enako odločno stališče in da bodo 
zdravniki z nekajenjem vsaj med kongresom dali zgled, kot so ga že dali 
zdravniki v Veliki Britaniji, Ameriki in še kje. 

Tudi v zveznem merilu je bilo opaziti odločne akcije za omejitev kajenja. 
»Peticija građana«, ki so jo novembra 1971 naslovili na zvezno skupščino in 
jo podpisali ugledni zavodi, institucije in posamezniki, se zavzema za enake 
ukrepe. K njej je že dal pismeno stališče izvršni svet skupščine SFRJ, ki je 
obljubil nadaljnjo in postopno realizacijo predlogov v zveznem merilu. Kon- 
kretni rezultat peticije in tudi konkretnega predloga republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo pa je predlog zveznega zakona o zdravstveni 
neoporečnosti življenjskih potrebščin in predmetov splošne rabe, ki je že pred 
zvezno skupščino in ki v 12. členu prepoveduje oglaševanje tobačnih izdelkov; 
citiram 12. člen iz originala, ki ga imam pred seboj: »Zabranjeno je reklami- 
ranje kvaliteta duvanskih prerađevina i alkoholnih pića putem štampe, radia, 
televizije i drugih sredstava javnih informacija«. 
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S temi podatki se pridružujemo ugotovitvi poslanskega vprašanja, da 
prepričljivi in resni podatki zahtevajo takojšnje ukrepe, ki naj bi po mnenju 
poslanca morali biti zakon, če že ne za vso Jugoslavijo, pa vsaj za Slovenijo. 
O tem in glede na prikazani problem menimo tole: Neizpodbitna je ugotovitev 
medicinske vede, da kajenje škodljivo vpliva na zdravje. Ugotovljena je vzročna 
zveza med kajenjem in naglim naraščanjem števila obolenj za rakom na pljučih 
in za srčnim infarktom. Kajenje se velikokrat pridružuje drugim zdravstvenim 
škodljivostim in nehigienskim razvadam današnjega časa, zlasti alkoholizmu 
in narkomaniji. Kajenje v javnih prostorih pomeni pogostokrat brezobzirni 
odnos do nekadilcev v istih prostorih in je torej nesocialno1. Te ugotovitve 
bi torej morale zadoščati za akcijo na vseh področjih in ravneh. S predpisi 
je to področje možno urejati le delno'. V glavnem pa je to stvar načelne in 
zavestne vzgoje, ustvarjanja javnega mnenja in odnosa do kajenja in ne na- 
zadnje tudi stvar osebne motiviranosti, vplivov in zgledov tistih, ki imajo 
možnost in odgovornost, da našo družbo oblikujejo in usmerjajo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Hasl. 

Miran Hasl: Tovariši kadilci, oprostite mi! Želel bi pismen odgovor 
na celotno tematiko, hkrati pa želim tudi vedeti, kdaj se bomo konkretno lotili 
te zadeve. Vse ugotovitve namreč govorijo za to, da je res treba nekaj storiti. 
Toda kdaj, prosim? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Moram povedati, da se dogovarjamo 
s predsednikom socialno-zdravstvenega zbora o skupnem obravnavanju proble- 
matike. Na voljo že imamo mednarodno publikacijo in gradiva zveznega ranga, 
kar bi nam lahko oboje služilo za sprejem stališč, na podlagi katerih bi lahko 
prišli do konkretnih ukrepov. 

Poslanec Miran Hasl postavlja še vprašanje v zvezi z uresničevanjem zakona 
o kulturnih skupnostih glede financiranja poklicnih in amaterskih dejavnosti. 
Odgovoril mu bo dr. Boris Kuhar. 

Dr. Boris Kuhar: Tovariš poslanec sprašuje kulturno skupnost Slo- 
venije, kaj bo storila, da se bo zagotovilo izvajanje zakona o kulturnih skup- 
nostih in da se bodo finančno podpirale vse kulturne dejavnosti ne glede na to, 
ali sodijo v okvir poklicnih ali amaterskih dejavnosti. 

Poslanec v svojem vprašanju ugotavlja to, kar pravi zakon v svojem 2. 
členu, da se za kulturne dejavnosti štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja 
in varstva kulturnih vrednot, ki jih kot samostojni družbeni dejavniki, poklicno 
ali. ljubiteljsko, opravljajo posamezni ustvarjalci, delovne ali druge organizacije, 
društva ali skupine. Zakon torej ne razlikuje profesionalne kulturne dejavnosti 
od amaterske. 

Pri delu kulturne skupnosti bi nam morali biti kot osnovno vodilo zakon 
in družbeni dogovor, ki ga je izvršni svet skupščine SR Slovenije sklenil s 
posamezno temeljno kulturno skupnostjo in s skupščino občine. V družbenem 
dogovoru za leto 1971 je bilo zapisano, da se temeljna kulturna skupnost za- 
vezuje, da bo odstopljena republiška sredstva uporabila predvsem za sanacijo 
materialnega položaja obstoječih kulturnih zavodov, za izvedbo zakonskih ob- 
veznosti na področju knjižničarstva in dostopnosti knjige, za izvajanje zakonskih 
obveznosti na področju arhivskega varstva in varstva kulturnih spomenikov 
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ter za opravljanje drugih temeljnih kulturnih dejavnosti, ki približujejo kul- 
turne vrednote čim širšemu krogu občanov in bogatijo njihovo kulturno 
življenje. 

Na zadnjem zasedanju skupščine kulturne skupnosti Slovenije je bil sprejet 
predlog, naj bi bila tudi kulturna skupnost Slovenije sopodpisnik družbenega 
dogovora tako za leto 1972 kot tudi za naprej. Ce bo izvršni svet ta predlog 
sprejel — in dosedanji razgovori že kažejo, da ga bo — bo lahko kulturna 
skupnosti tudi v okviru svoje usmeritve kulturne dejavnosti na Slovenskem 
usmerjala in izvajala svojo politiko tudi prek tega sporazuma. 

Čeprav usmeritve razvoja kulturnih dejavnosti za leto 1972 še niso do- 
končno sprejete — sprejela jih bo začasna skupščina kulturne skupnosti na 
zasedanju v marcu — pa lahko v imenu predsedstva kulturne skupnosti Slo- 
venije že danes izjavim, da bo kulturna skupnost Slovenije neposredno, pa tudi 
posredno prek družbenega dogovora in sodelovanja s temeljnimi kulturnimi 
skupnostmi v okviru svojih programov podpirala kulturne dejavnosti ne glede 
na to, ali sodijo v okvir poklicnih ali amaterskih dejavnosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ste zadovoljni z odgovorom? (Da.) 
Poslanec Hasl postavlja dopolnilno vprašanje glede analize o osebnih 

dohodkih, izplačanih v breme materialnih stroškov v letu 1971. Izvršni svet je 
sporočil, da bo na vprašanje odgovoril Rado Milič, pomočnik republiškega 
sekretarja za delo. 

Rado Miklič: Poslanec Hasl je vprašal, ali je mogoče napraviti analizo 
osebnih dohodkov, izplačanih v breme materialnih stroškov v letu 1971. 

Taka analiza je mogoča in je celo že programirana. Velja pa pri tem 
upoštevati naslednje: Delovne organizacije morajo vse izdatke na breme teh 
stroškov izkazovati v skupnem znesku na skupnem kontu, to je konto 403. 
V periodičnih obračunih in v zaključnih računih so potemtakem ti stroški 
prav tako izkazani v enem samem znesku. Vsi prejemki, izplačani v breme 
materialnih stroškov, pa imajo naravo povračila dejansko nastalih stroškov 
in se obračunavajo in izplačujejo samo na podlagi ustreznih dokumentov. To 
velja za vse vrste osebnih prejemkov, torej tudi za dnevnice, terenske dodatke, 
povračilo stroškov za službene obleke, nagrade vajencev itd. Potemtakem bi 
izplačila prejemkov v breme materialnih stroškov, s pogojem seveda, da so 
pošteno in zakonito obračunana, ne mogla biti vir neupravičenih zaslužkov in 
povečane osebne porabe. Ker pa mora biti v delovnih organizacijah za vse 
osebne prejemke ustrezna evidenca, je torej mogoč tudi analitičen vpogled 
v ta izplačila. In prav to je podlaga za program o taki analizi, po katerem 
bo služba družbenega knjigovodstva tako analizo opravila, in sicer najprej 
na podlagi zaključnih računov za leto 1971 za vse delovne organizacije. Seveda 
pa bo analiza zbirna, na podlagi skupnih zneskov prejemkov, ki so bih iz- 
plačani v breme teh stroškov. Zaradi nadrobnejšega in tudi kritičnejšega vpo- 
gleda v zbirne podatke in zaradi kritične razčlenitve bo služba posebej zajela 
okoli 200 do 300 delovnih organizacij in analizirala tudi posamezna izplačila 
osebnih prejemkov, kot so dnevnice, terenski dodatki, regresi, odpravnine ipd. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ni dodatnega vprašanja? (Ni.) 
Poslanec Janez Meglič je na 27. seji zbora zastavil poslansko vprašanje 

o možnostih oprostitve manjših kinematografov plačila filmskega prispevka 
21 
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za 1971. leto. Izvršni sveit je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril dr. Boris 
Kuhar, predsednik predsedstva kulturne skupnosti Slovenije. 

Dr. Boris Kuhar: Kulturna skupnost Slovenije je bila ustanovljena 
25. junija 1971; strokovna služba je praktično začela delati šele konec septembra. 
Prevzeti je morala celotno poslovanje nekdanjih skladov in pregledati iz- 
polnjevanje sklenjenih pogodb in drugih obveznosti. Tako je lahko torej šele 
oktobra ugotovila, kako kinematografi odvajajo filmski prispevek ter da niso 
realizirana določila zakona o oprostitvah in drugo. Zato je začela takoj ukrepati 
in je poslala kinematografom predlog pogodb, da bi se stanje normaliziralo 
in da bi kinematografom omogočila, da bi poravnali zaostale obveznosti. Bilo 
je tudi predlagano, da bi prispevek obračunali trimesečno. Menimo, da je bil 
tak postopek kulturne skupnosti upravičen. 

Na vprašanje, ali je manjše kinematografe mogoče oprostiti plačila film- 
skega prispevka za leto 1971, pa dajem tale odgovor: V 3. členu zakona o 
filmskem prispevku je podrobno določeno, kdaj se filmski prispevek ne odvaja. 
Drugih oprostitev ni; po zakonu tudi nihče nima pravice, da bi — razen na 
podlagi 3. člena — koga oprostil plačevanja filmskega prispevka. Torej tudi 
kulturna skupnost Slovenije tega ne more storiti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Meglic, ste zadovoljni? (Da.) 
Tako smo izčrpali poslanska vprašanja; vprašujem poslance, ali želi kdo 

ustno zastaviti poslansko vprašanje? Kaže, da ne. 
S tem je dnevni red seje izčrpan in končujem 29. sejo prosvetno-kulturnega 

zbora skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 15.50.) 
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28. seja 

(10. februarja 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik soeialno-zdravstvenega zbora. 

Začetek seje ob 10.30. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 28. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost sta opravičila poslanca dr. Ciril Bratuž in dr. Samo Pečar. Ugo- 
tavljam, da je zbor sklepčen. 

Na sejo zbora so bil vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za 
finance, republiški sekretariat za delo, republiška konferenca SZDL Slovenije, 
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti Slovenije, republiška skupnost otroškega varstva, .skup- 
nost zdravstvenih zavodov Slovenije, zveza skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja delavcev in zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Goste 
pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 27. seje zbora; 
2. predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka 

iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 
izločeni na posebne račune (mnenje); 

3. predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 
(mnenje); 

4. predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pra- 
vico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972; 

5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči 
za opremo novorojenega otroka; 

6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči dru- 
žinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi; 

7. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbeno- 
političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971; 

8. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1972; 
21» 
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9. predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo 
izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imeno- 
vanje republiških sekretarjev (mnenje); 

10. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo 

kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ugotavljam, 
da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 27. seje socialno-zdravstvenega zbora. 

Zapisnik ste prejeli s sklicem seje. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? 
(Ne.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne 
račune. 

Naš zbor se v razpravo o predlogu tega zakona vključuje kot zainteresirani 
zbor, ki bo svoje mnenje in konkretne spreminjevalne oziroma dopolnilne 
predloge poslal republiškemu in gospodarskemu zboru kot pristojnima zboroma. 
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. januarja prejeli predlog zakona, 
ki ga je skupščini predložil izvršni svet. Nadalje ste prejeli poročilo odbora za 
socialno in otroško varstvo, skupno poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno 
zavarovanje ter odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko 
varstvo, poročilo zakonodajno-pravne komisije ter mnenje, stališča in predloge 
delegatov občin. Danes ste prejeli še amandma odbora za socialno politiko in 
zdravstvo republiškega zbora ter odbora za zdravstvo in zdravstveno zavaro- 
vanje socialno-zdravstvenega zbora k 3. členu predloga zakona. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi zakon? 
(Ne želi.) Želita poročevalca odborov Slavko Osredkar in dr. Bojan Špicar še 
ustno obrazložiti predloženi poročili? (Da.) Besedo ima dr. Bojan Špicar. 

Dr. Bojan Spicar: Tovarišice in tovariši! Ker je amandma, ki ga 
predlagata odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo in naš 
odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, v bistvu le redakcijska spre- 
memba amandmaja, ki je razviden iz poročila odbora za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter inva- 
lidsko varstvo našega zbora z dne 1. 1. 1972, menim, da ni ovire, da naš zbor 
tega amandmaja ne bi sprejel. 

V zvezi s predloženim gradivom bi opozoril na nekaj dejstev. V letu 1971 
sta formalno veljali dve omejitvi za financiranje zdravstvene službe prek skla- 
dov zdravstvenega zavarovanja. Na eni strani smo imeli Umit v višini 10,8 %> 
povečanja na dohodke iz leta 1970, na drugi strani pa družbeni dogovor, skle- 
njen med izvršnim svetom, zdravstvenim zavarovanjem in še drugimi pod- 
pisniki — razen zdravstvene službe za financiranje zdravstvenega zavarovanja 
— ki je angažiral približno 19'»/o več sredstev, kot pa so znašali izdatki v 
letu 1970. 

Razlika je torej zelo velika. Opozoril bi na to, da smo zanjo vedeli takrat, 
ko smo sklepah družbeni dogovor in da bi v skladu z družbenim dogovorom 
naše zdravstvo moralo financirati in se je tudi financiralo. V preteklem letu 
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smo nenehno slišali zagotovila, da bodo sredstva ostala v zdravstvu in da bodo 
naši pristojni organi skušali to zadevo urediti. Danes pa moramo ugotoviti, 
da tisti, ki je podpisal družbeni dogovor, spreminja svoje stališče, kar izhaja iz 
predloga zakona. Namen financiranja drugih nalog, za katere republika nima 
sredstev, je očiten iz obrazložitve iz samega teksta zakona. Če bi predpis 
dosledno izvajali, bi zdravstvenemu zavarovanju morali odvzeti okrog 230 
milijonov dinarjev oziroma bi ga prisilili v deficitno poslovanje, se pravi, da 
bi izkazalo primanjkljaj v tej višini. Kakor hitro pa je primanjkljaj, se takoj 
postavi vprašanje, kako naj se primanjkljaj pokrije. Če bi ostal nepokrit, 
bi ogrozili likvidnost zdravstvenega zavarovanja, onemogočili poslovanje zdrav- 
stvene službe in predvsem onemogočili izvajanje zdravstvenega varstva zavaro- 
vancev. Za njegovo pokritje — tako kot to zahteva 71. člen republiškega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju — pa je treba predpisati izredni prispevek, ki bi 
bremenil gospodarske organizacije. Zelo spoštujem stališče, ki ga je danes 
povedal podpredsednik izvršnega sveta, da gospodarstva ne smemo obremeniti 
za nobeno ceno. Z njim se strinjam, vendar mora to veljati za vse in moramo 
ugotoviti, kaj je tisto, kar bremeni gospodarstvo. Iz take dikcije zakona pa bi 
sklepal, da republika financira svoje potrebe posredno iz sredstev zdravstve- 
nega zavarovanja, hkrati pa se ustvarja vtis, da zdravstveno zavarovanje, čfe- 
prav se je držalo družbenega dogovora, posluje nesolidno, ker se ne drži 
politike, ki jo je za financiranje zdravstva določila republika. Vsi pa vemo, da 
to ni res in menim, da je zaradi tega treba spremeniti kriterij, po katerem 
se določa maksimum dovoljenega trošenja. Kriterij je lahko samo družbeni 
dogovor, ne pa limit v višini 10,8 %», ker bi sicer morali limitu prilagoditi 
tudi družbeni dogovor oziroma reči, da je družbeni dogovor razveljavljen z 
10,8-odstotnim limitom. Menim, da je prav, če izvršni svet vztraja pri finančni 
disciplini, ker je ena od garancij stabilizacije, vendar na osnovi meril, ki jih 
je sam določil, ne pa da spreminja stališče sprejetega družbenega dogovora in 
tako pride do sredstev, ki manjkajo v proračunu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo, kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec Matija Malešič: 

Matija Malešič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
S problemom imobilizacije sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja smo se 
v skupnostih zdravstvenega zavarovanja ukvarjali celo lansko leto. Stalno smo 
opozarjali, da bo prišlo do težav, če ne prej, ob koncu leta oziroma ob zaključ- 
nih računih. Zakaj? Zaradi tega, ker smo se v naši republiki zavestno odločili, 
da bomo izvajali zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva. To moram poudariti, ker vemo, da druge republike 
tega niso storile. Zavedali smo se, da bo izvajanje tega zakona, predvsem 
obveznih oblik zdravstvenega varstva, terjalo znatno večja sredstva, kot so 
jih zagotovila družbenoekonomska izhodišča. Vsi podpisniki družbenega do- 
govora smo se zavestno odločili za takšne rešitve, kot jih vsebuje družbeni 
dogovor o financiranju zdravstva in zdravstvenega varstva za leto 1971. 

Zavedali smo se, da z 10,8-odstotno omejitvijo tega ni mogoče financirati. 
Če je izvršni svet kasneje sprejel drugačno stališče, menim, da bi bilo prav, 
da bi med letom predlagali spremembo družbenega dogovora in ga prilagodili 
takšni stopnji porabe, ki bi se zdela primerna. 
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Postavljam vprašanje: Ali glavni podpisniki družbenega dogovora o fi- 
nanciranju zdravstva in zdravstvenega varstva v letu 1971 še čvrsto stojijo za 
družbenim dogovorom ali pa so svoje stališče spremenili? Vprašanje je aktualno 
za izvajanje družbenega dogovora o financiranju zdravstvenega varstva za 
letošnje leto. Zakaj? Zaradi tega, ker vemo, da so družbeni dogovor podpisali 
vsi podpisniki in da prihaja do določenih nesorazmerij med družbenoekonom- 
sko in finančno politiko ter politiko porabe v samoupravnih skupnostih za 
letošnje leito. Bojimo se namreč tega, da bi ob koncu letošnjega leta ali 
v začetku prihodnjega leta kljub družbenemu dogovoru —• primanjkuje nam- 
reč okoli 17'% sredstev za realizacijo družbenega dogovora — zašli v prav 
tako težavno situacijo v kakršni smo sedaj. 

O problemu imobilizacije smo razpravljali tudi na našem zboru in zavzeli 
stališča. Priznati je treba, da sta zvezni sekretar za finance in centrala SDK 
priznala določene olajšave pri ugotavljanju limite 10,8 '°/o. Moram pa ugotoviti, 
da naši predlogi in tudi predlogi zveze skupnosti niso bih upoštevani v enem 
izmed bistvenih elementov družbenega dogovora. Včeraj sem še enkrat prebral 
družbeni dogovor o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva za leto 
1971. V 2. členu je določeno, da se pri ugotavljanju obsega zdravstvenega 
varstva jemlje kot osnova obseg zdravstvenega varstva iz leta 1970, povečan 
za tisti nujno povečani obseg, ki izhaja iz povečanega števila zavarovancev in 
zavarovanih oseb. 

Poglejmo, kaj se je zgodilo lani. Pri izdelavi finančnih načrtov in pri spre- 
jemu družbenega dogovora smo predvidevali, da se bo število aktivnih zavaro- 
vancev in zavarovanih oseb povečalo za 2,5 do 3'%. Vemo pa, da porast števila 
aktivnih zavarovancev skoraj v vseh skupnostih presega 51%. Kaj to pomeni? 
Pomeni, da je povečano število aktivnih zavarovancev ustvarilo dodatne dohod- 
ke, hkrati pa se ne samo te osebe kot aktivni zavarovanci, ampak tudi njihovi 
družinska člani pojavljajo kot potrošniki sredstev sklada zdravstvenega za- 
varovanja. 

Ker z našo zahtevo, da bi se to upoštevalo, nismo uspeh, se osebno strinjam, 
da vztrajamo pri tem, da se imobilizira tisto, kar je realizirano prek družbe- 
nega dogovora. V okviru družbenega dogovora pa moramo upoštevati tudi porast 
števila aktivnih zavarovancev nad mejo, ki smo jo lahko takrat načrtovali. 

Strinjam se z dr. Spicarjem, da je pristop v načelu nemogoč. Načelno je 
lahko govoriti o tem, da se bo gospodarstvo razbremenjevalo, težje pa je to 
izvajati v praksi. Prav ta primer kaže, da terja takšna odločitev izvršnega sveta 
dodatno obremenitev gospodarstva, hkrati pa samoupravne skupnosti ustvar- 
jajo dohodek za nekoga drugega. Torej se del sredstev samoupravnih skupnosti 
ne troši za namene, za katere se zbira. 

Rad bi opozoril na določilo zakona o zdravstvenem zavarovanju in o 
obveznih oblikah zdravstvenega varstva, ki določa, da se izguba pokriva s 
posebnim prispevkom, in na to, da moramo v primeru, če za kritje izgub upora- 
bimo rezervo, ki smo jo ustvarili, rezervo ponovno ustvariti s predpisom poseb- 
nega prispevka. To se pravi, da gre za dvojno vračilo in za dvojno, novo 
obremenjevanje gospodarstva. Se pravi, prvič za izgube, drugič pa še za 
nadomestilo rezerve, ki je obvezna in jo moramo v petih letih ustvariti v 
višini dvanajstine letne porabe. To pa so velika sredstva. Živeli smo v pre- 
pričanju, da stvari ni mogoče spremeniti toliko časa, dokler bo to v pristoj- 
nosti zvezne zakonodaje. Sedaj, ko ima republika možnost, da ustrezneje ureja 
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te stvari, ugotavljamo, da predlog ne ustreza. Zaradi tega menim, da je amand- 
ma, ki ga predlagamo, v redu in da mora naš zbor pri amandmaju vztrajati. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovarišice in tovariši poslanci! Nekatera sodišča so 
me opozorila na problem sodnih taks. Menim, da je predlagani način delitve 
ter odstopanja sredstev, zbranih s prodajo sodnih taksnih vrednotnic, za večino 
slovenskih občin nesprejemljiv. Nekatere občine imajo na ta način, ne glede 
na zasluge ali krivdo, sorazmerno visoke dohodke in to na račun drugih občin, 
ki že tako le s težavo pokrivajo svoje izdatke. Sodne takse so namenjene za 
pokrivanje stroškov za delovanje sodišč in javnih tožilstev. Samo nekatere 
slovenske občine lahko pokrivajo svoje izdatke s sredstvi, zbranimi s prodajo 
sodnih taksnih vrednotnic. Več kot polovica občin mora za financiranje sodišča 
in javnega tožilstva prispevati dvakrat, nekatere pa celo trikrat, štirikrat več, 
kot dobijo od taksnih vrednotnic. Po drugi strani pa ugotavljamo, da center, 
kot je Ljubljana, dobi znatna sredstva, po predlaganem načinu pa bi jih dobila 
še več. Za primer bom navedel samo dve občini. Občina Idrija bi dobila od 
sodnih taks 91.538 dinarjev, proračunski izdatki za sodišče pa znašajo 238.200 
dinarjev. Drugi primer: Občina Šmarje pri Jelšah bi dobila za sodne takse 
126 706 dinarjev, sodišče pa jo stane 450 000 dinarjev. Torej lahko ugotovimo, 
da bi bila prikrajšana predvsem sodišča zunaj centra. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovariš Kosmač! Danes ne raz- 
pravljamo o predlogu zakona o sodnih taksah, ampak samo o predlogu zakona 
o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne 
račune. 

Franc Kosmač: Bi pa vseeno prosil, ker bo zasedanje enotnega zbora 
delovnih skupnosti, da bi podprli amandma poslanca Lesarja, katerega namen 
je odpraviti navedene pomanjkljivosti, ki sem jih prikazal s tema primeroma. 
Oprostite, ker sem se oglasil. Menil sem, da damo mnenje tudi o tem zakonu. 
Se enkrat bi prosil, da bi podprli amandma poslanca Lesarja, naj bi dohodke, 
ki se dosežejo s prodajo sodnih taksnih vrednotnic, razdelili posameznim obči- 
nam po številu prebivalstva. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi razpravljati? Preden 
končamo razpravo, prosim predstavnika odbora za socialno in otroško varstvo 
Slavka Osredkarja, da se izjavi, ali odbor še vztraja pri svojem amandmaju 
k 1. členu predloga zakona glede na ugotovitve in stališča, ki sta jih sprejela 
odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter odbor za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. Besedo ima poslanec Slavko 
Osredkar. 

Slavko Osredkar: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za socialno 
in otroško varstvo našega zbora je na predzadnji seji obravnaval zakon, o 
katerem pravkar razpravljamo, in sprejel amandma z namenom, da bi se na 
ta način zagotovila dodatna 2 milijona N din za družbene denarne pomoči. Odbor 
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je namreč menil, da so sredstva, ki so v republiškem proračunu za leto 1972 
predvidena kot dotacije občinam za družbene denarne pomoči, premajhna in da 
ne bodo zadoščala za kritje vseh potreb. 

Odbor se je za amandma k temu zakonu odločil zaradi tega, ker je glede 
na takrat znano finančno stanje teh sredstev menil, da je pametneje, če sprej- 
memo amandma k temu zakonu, kot pa da bi z morebitnim amandmajem 
spreminjali predlog proračuna za leto 1972. Odbor se je hotel izogniti temu, 
da bi predlagali povečanje sredstev v proračunu, ne da bi hkrati tudi povedali, 
katera postavka naj se za ta znesek zmanjša. 

Na današnji seji odbora za otroško in socialno varstvo, ki smo jo imeli 
tik pred sejo zbora, nam je bilo dodatno pojasnjeno, kolikšna so imobilizirana 
sredstva. Ugotovili smo, da je naš predlog, naj se iz teh sredstev izločita tudi 
2 milijona dinarjev za družbene denarne pomoči, najbrž nerealen in zato umi- 
kamo naš amandma. Amandma umikamo zato, ker smo ugotovili, da iz sredstev 
ni mogoče dobiti 2 milijonov dinarjev, ne pa zato, ker bi menili, da v pro- 
računu določena sredstva zadoščajo za družbene denarne pomoči. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika izvršnega sveta, 
da se izjavi o amandmaju odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega 
zbora ter odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje sociabio-zdravstve- 
nega zbora k 3. členu predloga zakona, ki ste ga prejeli danes. Besedo ima 
Vinko Hafner, podpredsednik izvršnega sveta. 

Vinko Hafner: Tovariši in tovarišice! Ugotavljam, da mi je tovariš 
predsednik vsilil besedo. (Predsednik: V smislu poslovnika.) V redu. Ker že 
toliko časa razpravljamo o istih stvareh, pa dajmo še enkrat, čeprav je tovariš 
Dolenc, član izvršnega sveta, v bilančnih vprašanjih bolj poučen kot jaz. 
Poudarjam, da bom govoril kot član izvršnega sveta. V imenu izvršnega sveta 
moram odkloniti amandma, ki ga predlaga vaš odbor, in to zaradi bilančnih 
razlogov. Ne gre za celoten znesek, ki ga je kot optimalnega omenil tovariš 
Malešič — 220 milijonov din — temveč znaša za področje zdravstva okrog 
36 milijonov din. Toliko sredstev bi bilo treba izločiti na račun sredstev za 
prebiranje v gospodarstvu. Izvršni svet je v tem vprašanju kritično razprav- 
ljal in pri tem upošteval tudi razloge, ki sta jih navedla tovariš Spicar kot 
poročevalec odbora in tovariš Malešič. Ce si republika ne izposodi presežkov 
vseh interesnih skupnosti za poravnavo svojih obveznosti do gospodarstva, ob- 
veznosti ne more pokriti drugače kot z dodatnimi obremenitvami gospodarstva. 
Gre za velike vsote. Kajti prizadeto ni samo zdravstvo, temveč tudi republiški 
proračun, otroško varstvo in republiška izobraževalna skupnost, ki bo na svo- 
jem zboru svoje dodatne zahteve gotovo utemeljila s prepričljivimi argumenti, 
tako kot jih vi. 

Ne bi se spuščal v podrobno razlaganje ali v spodkopavanje vaših trditev. 
Vaša stvar je, če lahko s svojimi stališči prepričate oba zbora, ki sta pristojna 
za sprejem tega zakona. V zvezi z izvajanjem tovariša 'Špicarja in tovariša 
Malešiča pa želim povedati naslednje. 

Iz razprave izhaja kot da je izvršni svet, ki ga predstavljam, krivec velike 
težave, ki nastaja s tem izločanjem. Menim, da je takšno mnenje krivično. 
Izvršni svet si je v preteklem letu močno prizadeval ne samo za to, da sprej- 
memo družbeni dogovor in da upoštevamo realne potrebe zdravstva, temveč je 
tudi vplival na zvezne organe, da smo dobili taka tolmačenja glede uporabe 
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10,8°/o omejitve, ki je med letom vendar omogočala normalno financiranje 
zdravstva. Napor ni bil majhen. To smo dosegli predvsem z dokazovanjem, da 
je izločitev zavarovalne stopnje za nesreče pri delu in poklicne bolezni, prak- 
tično nova in z zakonom urejena obremenitev, ki gre na račun dohodka delov- 
nih organizacij, ne pa prispevka, ki naj bi bil omejen. S tem smo po drugi 
poti dosegli znatno povečanje možnosti za normalno financiranje zdravstva. 

Tovariš Špicar se je delno upravičeno skliceval na družbeni dogovor. Res 
je, da je bil izvršni svet pobudnik družbenega dogovora in da je sopodpisnik. 

Toda sklicevanje na družbeni dogovor je samo deloma utemeljeno'. Kajti 
družbeni dogovor ima več načelnih določb, ki jih je mogoče strožje ali manj 
strogo izvrševati v razmerju med posameznimi zavarovalnimi skupnostmi in 
gospodarstvom oziroma zdravstveno dejavnostjo in zavarovanci. V zvezi z 
izvajanjem družbenega dogovora so nastale med posameznimi skupnostmi zelo 
velike razlike. Vendar moramo poudariti, tovariš Špicar, da smo do trenutka, 
ko je začel veljati zakon o uporabi izločenih sredstev, lahko obvladovali po- 
trošnjo v okviru družbenega dogovora znatno prekoračila naša predvidevanja 
po družbenem dogovoru. Stroški za zdravstveno varstvo so lani — čeprav še 
nimamo vseh podatkov — porasli za več kot 30 l0/o. To pomeni, da so bile mož- 
nosti za realizacijo novega zakona torej obveznih oblik zdravstvenega varstva, 
in tudi dodatnih pravic, ki so jih skupnosti uveljavile s svojimi statuti, vendarle 
velike. Pri tem pa so posamezne skupnosti ravnale različno —• nekatere bolj 
strogo, druge manj — in zato so tudi težave, ki so nastajale z izločanjem, sred- 
stev, večje oziroma manjše. 

Največji problem v zvezi z izločanjem sredstev nastaja za ljubljansko 
zavarovalno skupnost. Od vsote 36 000 000 izločenih sredstev nanjo odpade okoli 
26 000 000, obenem pa znaša njen primanjkljaj zaradi izvrševanja pogodbenih 
obveznosti približno prav toliko, kolikor znašajo izločena sredstva. Pri drugih 
skupnostih pa gre za relativno in absolutno manjše zneske. Jasno, da je tova- 
rišem nerazumljivo, da odvzemamo presežna sredstva, hkrati pa od njih ter- 
jamo, da s posebnim prispevkom krijejo primanjkljaj. Upoštevajoč svoj bilančni 
položaj in letošnje obveznosti pa republika ni mogla odstopiti od tega ukrepa. 

Gre za dva problema. Na eni strani gre za približno 36 000 000 N dinarjev 
ugotovljenih presežkov, ki bi bili predmet tega posojila, na drugi strani pa za 
razmerje do drugih skupnosti. Čeprav imajo zdravstvene skupnosti nekoliko 
poseben položaj, ker same predpisujejo stopnje prispevkov v okviru družbenih 
dogovorov, pa gre v bistvu za dotirana sredstva, za katera se poteguje predvsem 
republiška izobraževalna skupnost in to za znatno^ višji znesek. 

Ce bi sprejeli vaš amandma, bi podrli celotno finančno konstrukcijo, s ka- 
tero poskušamo pokriti zlasti del republiške bilance za intervencije v gospo- 
darstvu. 

Tovarišu Špicarju in tovarišu Malešiču bi rad pojasnil še tole: 
Izvršni svet je obširno- razpravljal tudi o stališču do limitiranja stopenj 

v letošnjem letu. Prav zaradi tega, ker smo predvidevali — ne glede na lanske 
pribitke — da za letošnje financiranje zdravstvenega zavarovanja in zdravstve- 
nega varstva ne bodo zadoščala sredstva, ki smo jih lani potrošili, povečana 
za 14 "/o, se je izvršni svet tako v federaciji kot tudi v republiški skupščini ob 
obravnavi družbenoekonomskih izhodišč za financiranje splošne porabe odločno 
zavzemal, da se ne limitira niti stopnja zdravstvenega zavarovanja niti global 
sredstev. 
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Res je to skromen odgovor glede problema izločenih sredstev, o katerih 
zdaj razpravljamo. Toda želel sem samo pojasniti, da smo pri pripravljanju 
izhodišč za financiranje družbene porabe v letošnjem letu mislili tudi na pro- 
blem zdravstvenega zavarovanja in varstva. 

Naposled še to: Še na posvetih pred novim letom sem priporočal skupno- 
stim zdravstvenega zavarovanja, kako naj ravnajo s presežki. Bil sem sicer v 
dvomih, ali jih bo letos mogoče uporabljati ali ne, bil pa sem prepričan, da 
jih ni mogoče odvzemati. Tako stališče sem tudi zagovarjal, vendar mi ni 
uspelo v celoti. Kot vidite, se presežki odvzemajo interesnim skupnostim in 
proračunu kot brezobrestno obvezno posojilo. To je zelo pičla tolažba, kajti 
sredstva se jim bodo vrnila šele čez nekaj let, medtem pa lahko pride tudi do 
delnega razvrednotenja in do ponovnega bilanciranja. Poudarjam, da težko 
prevzamem moralno krivdo, če se ni zgodilo tako kot sem skupnostim priporo- 
čal. Priporočal sem jim, naj med letom iz Spekulativnih razlogov ne spreminjajo 
stopnje, da bi si tako zagotovile celoten znesek presežkov oziroma ga vrnile 
gospodarstvu, letos pa ga znova obremenile. Na podlagi podobnih načelnih sta- 
lišč, kakršne ste zagovarjali tudi vi, sem pričakoval boljši konec. Kot vidite, 
sem sam nekoliko v dvomu, vendar vam povem tole: Če boste vztrajali pri 
amandmaju in pri spremembi zakona, bosta pristojna zbora v izredno neugod- 
nem položaju glede uskladitve izdatkov z dohodki, ki so zmanjšani. Hkrati boste 
spodbudili še prosvetno-kulturni zbor, da vztraja pri svojih potrebah, ki tudi 
niso majhne, oziroma pri zahtevi, da morajo presežki ostati na njihovem 
področju. Iz teh razlogov izvršni svet amandmaja ne more sprejeti. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Predlagam, da socialno-zdravstveni 
zbor sprejme naslednje mnenje: 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 13. člena 
odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije na seji dne 10. fe- 
bruarja 1972 obravnaval predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki 
so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune, ki ga je skupščini predložil izvršni 
svet. Zbor je soglasno ocenil, da v 3. členu predloga zakona predlagana rešitev 
povsem zanemarja dejstvo, da so bile skupnosti zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstveni zavodi dolžni spoštovati družbeni dogovor o izvajanju in finan- 
ciranju zdravstvenega varstva za leto 1971, katerega podpisnik je bil tudi 
izvršni svet skupščine SR Slovenije. Ob tem je bilo poudarjeno, da po 10. členu 
zakona o zdravstvu določa izhodišča za sklepanje pogodb o izvajanju in finan- 
ciranju zdravstvenega varstva družbeni dogovor, ki ga sklenejo izvršni svet 
skupščine SR Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, zdravstvene de- 
lovne organizacije oziroma njihovo združenje, zveza skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja in republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. Za leto 1971 je bil 
družbeni dogovor sklenjen 9. decembra 1970 in na njegovi podlagi so bile v 
začetku leta 1971 sklenjene pogodbe med skupnostim zdravstvenega zavaro- 
vanja in zdravstvenimi delovnimi organizacijami. Omenjeni družbeni dogovor 
je pri svojih odločitvah dolžna upoštevati tudi posebna arbitraža v skladu s 
101. členom zakona o zdravstvu. Po mnenju zbora bi s sprejemom zakona v 
besedilu, ki je bilo predloženo skupščini, praktično razveljavil določbe omenje- 
nega družbenega dogovora, kar bi imelo za posledico nepopravljivo politično in 
materialno škodo. Skladi zdravstvenega zavarovanja bi namreč po zaključnem 
računu izkazali znatno večje deficite, njihovo kritje pa bi šlo v breme vseh 
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delovnih organizacij. Zbor je pri tem opozoril na določbo 4. odstavka 71. člena 
zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega var- 
stva (Uradni list SRS, št. 26/70), po katerem predpiše skupnost poseben prispe- 
vek za kritje po zaključnem računu ugotovljenega primanjkljaja. Prispevek se 
predpiše od kosmatih osebnih dohodkov iz delovnega razmerja, kar pomeni 
novo obremenitev gospodarstva in vseh drugih delovnih organizacij. Značilnost 
omenjenega posebnega prispevka je le v tem, da se ne všteva v skupno osnovo 
za obračunavanje prispevkov od kosmatih osebnih dohodkov. 

Socialno-zdravstveni zbor je ponovno poudaril, da je sprejeti zvezni limit 
zlasti prizadel področje zdravstva in zdravstvenega zavarovanja in sicer zato, 
ker sta s 1. 1. 1971 začela veljati republiški zakon o zdravstvu ter zakon o 
zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Z dru- 
gim zakonom so bile razširjene pravice zavarovancev, uveljavljanje obvezne 
oblike zdravstvenega varstva, predpisana omejitev participacije, predpisane 
večje pravice iz naslova nesreč pri delu in poklicnih bolezni in tako. dalje. Limit 
tudi ne upošteva večjih izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja zaradi 
porasta števila zavarovancev, ne upošteva pa tudi prizadevanj za sanacijo 
zdravstvenih zavodov, glede katerih so bih sprejeti posebni družbeni dogovori. 

Zaradi navedenih razlogov je socialno-zdravstveni zbor na 15. seji dne 
28. decembra 1970 sprejel stališča in konkretne predloge za ustrezno tolmačenje 
uporabe sprejetega zveznega limita, ki jih je posredoval zveznemu sekretariatu 
za finance, zveznemu izvršnemu svetu in socialno-zdravstvenemu zboru zvezne 
skupščine. Del predlogov je bil uresničen z izdajo ustreznega tolmačenja zvez- 
nega sekretarja za finance. 

Zbor je poudaril, da SO' minimalne izkazane obveznosti skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja po stanju 15. 11. 1971 posledica dejstva, da zdravstveni 
zavodi ne izstavljajo računov in se obveznosti skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja znatno povečajo prav proti koncu leta, kar kažejo izkušnje iz vseh prejš- 
njih let. 

V težnji, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja s predloženim zakonom 
ne bi bile prizadete, če so oziroma kolikor so dosledno spoštovale sklenjeni 
družbeni dogovor o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva za leto 
1971, je socialno-zdravstveni zbor sprejel naslednji amandma k 3. členu: 

Doda naj se nov drugi odstavek v besedilu: »Od sredstev posebne rezerve, 
ki so se oblikovala iz dohodka skupnosti zdravstvenega zavarovanja, se kot 
obvezno brezobrestno posojilo uporabijo le tista sredstva, ki so se zbrala s 
preseganjem meril, določenih z družbenim dogovorom o izvajanju in finan- 
ciranju zdravstvenega varstva v 1. 1971.« Sedanji drugi odstavek postane tretji 
odstavek. 

Zeli kdo razpravljati o predlaganem mnenju. Ce nihče ne želi, končujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Kdor se strinja s predlaganim mnenjem, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagano mnenje. 
Mnenje zbora bom tako posredoval predsednikoma republiškega in gospo- 

darskega zbora. V primeru, da pristojna zbora ne bi sprejela amadmaja k 
3. členu predloga zakona, ki ga je dal socialno-zdravstveni zbor, predlagam, da 
v skupno komisijo zborov, ki naj v skladu s 16. členom omenjenega odloka pro- 
uči sporno vprašanje in da zborom poročilo s predlogom za njegovo rešitev, 
imenujemo poslance: dr. Bojana Spi car j a, dr. Mitjo Mrgoleta in Jožeta Pado- 
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vana. Imenovani poslanci bi na sejah pristojnih zborov tudi ustno tolmačili 
stališča in predlog socialno-zdravstvenega zbora in sicer dr. Mitja Mrgole na 
seji republiškega zbora, dr. Bojan Spicar pa na seji gospodarskega zbora. 

Kdor se strinja s predlogom za člane komisije, naj dvigne roko! (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972. 

Naš zbor se v razpravo tudi o tem predlogu zakona vključuje kot za- 
interesirani zbor, ki bo svoje mnenje in konkretne amandmaje poslal repu- 
bliškemu in gospodarskemu zboru kot pristojnima zboroma. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. 1. prejeli predlog zakona, ki 
ga je skupščini predložil izvršni svet. S sklicem seje zbora ste prejeli skupno 
poročilo odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbora 
socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo. Dne 4. 2. ste pre- 
jeli še poročilo zakonodajno-pravne komisije ter mnenja, stališča in predloge 
delegatov občin. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi zakon? 
(Ne želi.) Zeli poročevalec odbora Jože Pratengrazer še ustno dopolniti poročilo 
odbora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Predlagam, da sprejme 
zbor naslednje mnenje: 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 13. člena 
odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije na seji dne 10. 2. 
1972 obravnaval predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v 
letu 1972, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. Zbor je podprl predlog 
zakona, predlagal pa je naslednji amandma: 

K' 5. členu: Besedilo v 7., 8. in 9. vrsti »Ob izplačilu pokojnin in invalidskih 
prejemkov pri republiških skupnostih pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja delavcev,« naj se nadomesti z besedilom: »Ob izplačilu pokojnin pri skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji.« 

Pri sprejemu tega amandmaja je zbor upošteval dejstvo1, da se prispevki za 
otroško varstvo ne plačujejo od vseh invalidskih pokojnin, ki so v zakonu že 
zajete pod pojmom pokojnine. Nadalje je zbor upošteval, da s predloženim 
zakonom ni mogoče zavezovati drugih republiških skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za plačilo prispevka. Zato je treba uporabiti edninsko 
obliko in točen uraden naziv skupnosti. 

Zeli kdo razpravljati o predlaganem mnenju? (Ne javi se nihče.) Če ne 
želi, končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor se strinja s pred- 
laganim mnenjem, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagano mnenje soglasno sprejel. 
Mnenje zbora bom takoj posredoval predsednikoma republiškega in gospo- 

darskega zbora. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o- 
določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka 
v letu 1972. 
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Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. januarja prejeli predlog 
zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. S sklicem seje zbora ste pre- 
jeli skupno poročilo zbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo 
ter odbora socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo, 4. febru- 
arja pa ste prejeli še poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi zakon? 
(Ne želi.) Želi poročevalec odbora za socialno in otroško varstvo Jože Praten- 
grazer še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Preden preidemo k razpravi, mora zbor odločiti o predlogu izvršnega 
sveta, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog 
zakona. Svoj predlog utemeljuje izvršni svet s tem, da je bil predlog zakona 
pripravljen v smislu stališč in sklepov zborov skupščine SR Slovenije, sprejetih 
v razpravi o predlogu družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972. V tej zvezi naj opozorim na stališče 
matičnih odborov, ki podpirata sprejem zakona po skrajšanem postopku. Želi 
kdo razpravljati o skrajšanem postopku? (Ne želi.) Kdor se strinja s predlogom 
izvršnega sveta, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog izvršnega sveta soglasno sprejel. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k 

besedi, končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej dajem na glasovanje amandma odbora k 1. členu. Po tem amand- 

maju se v drugi vrsti drugega odstavka beseda »upravičenec« nadomesti z 
besedo »upravičenci«. Kdor je za ta amadma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko-.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 1. členu soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amadma odbora k 3. in 4. členu. Besedilo amadmaja 

je razvidno iz predloženega poročila. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je amnadma k 3. in 4. členu soglasno sprejet. 

K 5. členu imamo dva amandmaja in sicer amandma odbora za socialno 
in otroško varstvo ter amandma zakonodajno-pravne komisije. Po amandmaju 
odbora določi republiška skupnost kriterije za razdelitev sredstev iz drugega 
odstavka tega člena, po amandmaju zakonodajno-pravne komisije pa skupnost 
določi pogoje za dodelitev družbene pomoči. Preden preidemo na glasovanje o 
amandmajih, prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove stališče izvršnega 
sveta do teh amandmajev. Besedo ima podpredsednik izvršnega sveta, tovariš 
Vinko Hafner. 

Vinko Hafner (iz klopi): Če po pravici povem, sploh ne vem, za kaj 
gre. Nisem obravnaval teh amandmajev in prosim, da daste nekaj časa, da jih 
proučim. 

Predsednik dr. Srečko Koren: V redu. 

Vinko Hafner: Tovariša predsednika bi prosil, da nadaljuje delo. 
Kakor hitro bom dobil gradivo, se bom oglasil. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Torej bomo o tem členu glasovali 
potem, ko bo podpredsednik izvršnega sveta povedal svoje mnenje. Na glaso- 
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vanje dajem amandma odbora za socialno in otroško varstvo k 6. členu. Bese- 
dilo amandmaja je razvidno iz predloženega poročila. Kdor je za amandma, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 6. členu soglasno sprejet. 
Predlagam kratek odmor. 

Vinko Hafner (iz klopi): Ali mi samo prebereš, kako se glasi amand- 
ma, pa se bom takoj izrekel. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima podpredsednik izvršnega 
sveta tovariš Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Ugotavljam, da se amandma odbora razlikuje od 
amandmaja zakonodajno-pravne komisije. Sicer nisem temeljito proučil obeh 
amandmajev, vendar menim, da je vaš amandma sprejemljiv. Samo ne vem, 
kako bo to usklajeno, oziroma kakšno je vaše stališče do stališča zakonodajno- 
pravne komisije o istem amandmaju. Predlagam, da to razčistimo. 

Vlado Tance: Po amandmaju, ki ga je dal odbor, je predvideno, da 
bi sredstva, ki se dajejo kot pomoč kmečkim družinam za varstvo otrok — za 
okrog 6 ali 7 tisoč otrok — skupnost otroškega varstva razdelila v soglasju z 
izvršnim svetom po kriterijih, ki jih določi skupnost. Torej bi republiška skup- 
nost otroškega varstva določila kriterije za razdelitev, ki so predvidena v finanč- 
nem načrtu skupnosti. To se pravi, da gre za delitev sredstev na občine. Po 
amandmaju zakonodajno-pravne komisije pa bi zakon vseboval določbo, da 
republiška skupnost otroškega varstva v soglasju z izvršnim svetom določi 
pogoje, pod katerimi se ta pomoč daje otrokom. Po amandmaju našega odbora 
bi skupnost določila kriterije za razdelitev sredstev na občine, po amandmaju 
zakonodajno-pravne komisije na pogoje, pod katerimi bi otroci prejemali to 
pomoč, ne glede na to, koliko sredstev bi dobila posamezna občina. Boljši 
je amandma, ki ga je dal naš odbor. Amandma komisije bi težje realizirali, ker 
bi zahteval natančnejšo opredelitev kriterijev. Ko smo namreč obravnavali 
kriterije za določitev družbene pomoči skladom zdravstvenega zavarovanja 
kmetov, smo ugotovili, da je v republiki zelo težko določiti enotne kriterije 
o tem, kdo je socialno< ogrožen kmet. Zato je bila sprejeta rešitev, da kriterije 
določajo občine. Pred dnevi je bil govor o tem, da je amandma zakonodajno- 
pravne komisije bolj sprejemljiv. Republiški zbor bo verjetno sprejel njen 
amandma. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zdaj imamo dva amandmaja in sicer 
amandma zakonodajno-pravne komisije in amandma našega odbora. Ce bomo 
sprejeli en amandma, potem o drugem ne bomo glasovali, ker se amandmaja 
izključujeta. Prosim poročevalca našega odbora, da pove stališče odbora. Besedo 
ima poslanec Jože Pratengrazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! O amandmajih je naš odbor obširno razpravljal. Nekateri člani odbora 
so se strinjali z mnenjem zakonodajno-pravne komisije. Glede na pojasnilo 
predstavnika republiške skupnosti otroškega varstva, da uvajamo novo obliko 
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družbene pomoči, ki je torej še nimamo, se je odbor strinjal s predlogom, da 
se sredstva razdelijo po občinah. Zato odbor vztraja pri svojem amadmaju. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da se izreče o amandmaju komisije. 

Anton Grabenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ko je zakonodajno-pravna komisija ocenjevala skladnost te določbe, 
je menila, da mora pogoje, pod katerimi bodo kmečki otroci prejemali otroški 
dodatek, določiti zakon, in se ni strinjala s tem,, da bi jih določala vsaka občina 
posebej, ker bi spet prišlo do razlik med občinami. Zato je komisija predlagala 
tak amandma. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Stane Keber. 

Stane Keber: Menim, da o tem vprašanju ne more odločati repu- 
blika in da bi odločitev republike povzročila več krivic kot odločitev občin. 
Zakaj? Katastrski dohodek ah dohodek nasploh je npr. v Halozah drugačen kot 
v ljubljanski okolici. Menim, da bodo občine mnogo lažje določile kriterije in 
s tem zaščitile kategorije ljudi z najnižjimi dohodki, torej bodo tako ne po- 
večale, ampak zmanjševale socialno diferenciacijo. Z zakonsko opredelitvijo 
teh kriterijev pa bi socialno diferenciacijo gotovo povečali. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima zastopnica Zveze sindi- 
katov Slovenije, tovarišica Dolfka Boštjančič. 

D o 1 f k a Boštjančič: Ne oglašam se kot predstavnik sindikata, am- 
pak kot član skupščine republiške skupnosti otroškega varstva. Le-ta je bila 
pobudnik, da republika v letu 1972 nameni določena sredstva za pomoč 
socialno ogroženim kmečkim družinam z otroki. Bistvo amandmajev je na- 
slednje: Zakonodajno-pravna komisija želi individualizirati pravico do otro- 
škega dodatka za kmečke otroke. Za tako stališče se za leto 1972 skupnost 
otroškega varstva še ni opredelila niti tega ni nameravala doseči s tako skrom- 
nimi sredstvi. To pomeni, da bi amandmaju zakonodajno-pravne komisije mo- 
rali slediti podobni zakoni, kot jih poznamo glede otroškega dodatka za otroke 
zavarovancev (cenzusi, višina dodatka itd.). Republiška skupnost otroškega var- 
stva pa je v prvi fazi nameravala zagotoviti družbeno pomoč le tistim kmečkim 
družinam z otroki, ki imajo nizke dohodke. Mislimo, da je v Sloveniji kakšnih 
8000 kmečkih otrok, ki so potrebni pomoči. 

Bila sem na seji vašega odbora, na kateri je bilo poudarjeno, da bosta 
skupnost in izvršni svet pri oblikovanju kriterijev morala vsekakor sodelovati 
z občinami. Menim, da je primeren amandma odbora, ne pa zakonodajno- 
pravne komisije. Skupnost otroškega varstva za zdaj še ne more predlagati 
uvedbe otroškega dodatka tudi za kmečke otroke, ampak le posebno obliko 
družbene pomoči na podlagi namenskih sredstev. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Vinko Hafner, podpredsednik izvršnega sveta. 

Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši! Menim, da ni velikih razlik 
med vsemi tremi možnostmi: prvotnim besedilom zakona, predlogom odbora in 
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predlogom zakonodajno-pravne komisije. Vendar pa bi opozoril, da je stvar 
dokaj kočljiva, ker uvajamo novo dajatev -— ki sicer še ni uzakonjena pravica 
— in s tem tudi novo politiko. Menim, da bo moral zakon v tej situaciji oprede- 
liti dve stvari. Eno so kriteriji za razdelitev sredstev, s čimer sta se strinjala 
tovariš poslanec in tovarišica Boštjančičeva. Toda pri tako kočljivi stvari kot 
je uvajanje te pravice, bo treba določiti tudi nekatere splošne pogoje, ki naj bi 
jih občine in temeljne skupnosti otroškega varstva tudi konkretizirale. Kajti 
sicer lahko pride do prevelikih razlik v realizaciji zakonske določbe ali pa da 
prestrogega pojmovanja. Zato razmislite o tem. Menim, da bi bila najprimer- 
nejša rešitev, če bi zajeli oba predloga. Amadma vašega odbora naj bi se do- 
polnil tako, da bi se glasil: »Republiška skupnost otroškega varstva v soglasju 
z izvršnim svetom skupščine SR Slovenije določi kriterije za razdelitev sredstev 
iz drugega odstavka tega člena in določi okvirne pogoje — ali pa temeljne 
pogoje — za dodeljevanje družbene pomoči iz teh sredstev.« Iz tega jasno 
izhaja, da določi tudi nekatere pogoje. Ce to ni sprejemljivo, potem je z zako- 
nom predlagana rešitev boljša od tiste, ki jo vsebujeta amandmaja. Zakon 
določa: »Natančnejše pogoje in način izvajanja tega člena določi republiška 
skupnost otroškega varstva po predhodnem soglasju izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije.« 

Torej ne gre za velike razlike. Sprejmite en ali drug amandma, bistveno 
je, da pri sprejemanju zakona ne bo prišlo do težav. 

Predlagam torej — če lahko predlog upoštevate — da bi se amandma 
vašega odbora dopolnil še z določbo: »da določi temeljne pogoje za dodelje- 
vanje družbene pomoči iz teh sredstev.« V imenu izvršnega sveta pa izjavljam, 
da sta sprejemljiva oba amandmaja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Menim, da je najboljše, če odredimo 
kratek odmor in da se odbor, ki je dal amandma, sestane in zavzame stališče do 
predloga, ki ga je dal podpredsednik tovariš Vinko Hafner. 

Odrejam 10-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala ob 12.05.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Za poročilo prosim predstavnika od- 
bora, poslanca dr. Jožeta Pratengrazerja. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odbor za socialno in otroško varstvo našega zbora je ponovno proučil 
svoj amandma in amandma zakonodajno-pravne komisije. Po razpravi je od- 
bor sklenil, da bo vztrajal pri svojem amandmaju. Menil je, da bi bil amandma 
zakonodajno-pravne komisije sprejemljiv, če bi šlo za zakon, ki bi sistemsko 
urejeval otroški dodatek tudi za kmečke otroke. Ker pa predlog zakona tega 
ne ureja, ampak je šele prvi korak v sistemski ureditvi otroškega dodatka za 
kmečke otroke, je odbor sklenil, da bo vztrajal pri svojem amandmaju. Repu- 
bliška skupnost otroškega varstva, ki bo v soglasju z izvršnim svetom določala 
kriterije za razdeljevanje sredstev, bo morala iskati bolj utemeljene pogoje za 
dodelitev te družbene pomoči. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
podpredsednik izvršnega sveta, tov. Vinko Hafner. 
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Vinko Hafner: V imenu izvršnega sveta izjavljam, da se strinjam 
z amandmajem odbora in zato ni več potrebna razprava o mojem predlogu za 
dopolnitev amandmaja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na glasovanje dajem najprej amand- 
ma odbora za socialno in otroško varstvo. Po njem se besedilo tretjega odstavka 
spremeni tako, da se glasi: »Republiška skupnost otroškega varstva v soglasju 
z izvršnim svetom skupščine SR Slovenije določi kriterije za razdelitev sred- 
stev iz drugega odstavka tega člena.« 

Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Eden.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. S sprejetjem amand- 
maja je odpadla potreba po glasovanju o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije. 

Na glasovanje dajem še celotni predlog zakona. Kdor je za predlog zakona, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlog zakona soglasno spre- 
jel. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči za opremo novo- 
rojenega otroka. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. januarja sprejeli predlog 
zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. S sklicem za sejo zbora ste 
prejeli tudi skupno poročilo odbora republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo ter odbora socialno^zdravstveruega zbora za socialno in otroško1 var- 
stvo. Dne 4. 2. ste prejeli še poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

2'eli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi zakon? 
(Ne želi.) Želi poročevalec odbora, poslanec Jože Pratengrazer, še ustno do- 
polniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Preden preidemo k razpravi, dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, 
da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. Tudi ta zakon je 
bil pripravljen v skladu s stališči in sklepi zborov skupščine SR Slovenije, 
sprejetih v razpravi o predlogu družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč 
za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972. 

Pričenjam razpravo o skrajšanem postopku. Kdo želi besedo? Besedo ima 
poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Rad bi povedal naslednje. Zakon, s katerim smo 
zagotovili opremo za novorojenega otroka za vse otroke, so na podeželju spre- 
jeli zelo ugodno. Ne nameravam, predlagati nobenih sprememb k predlogu 
zakona, poudarjam pa, da bodo za leto 1973 nekatere spremembe potrebne. 

Iz razpoložljivih podatkov izhaja, da smo imeli lani 30 000 novorojencev, 
vendar pa nimamo podatkov o tem, koliko otrok se je rodilo v kmečkih 
družinah. 

Pozdravljam predlog zakona, ker je upošteval tudi kmečke družine, čeprav 
je cenzus v primerjavi z lanskim letom strožji. Menim, da bomo že ob pred- 
laganem cenzusu — 108 tisoč S din na osebo — zajeli večino kmečkih družin 
in bodo tudi kmečke žene dobile ob porodu 50 000 S din. 

22 
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Na terenu pa se bo pojavil problem, kot se je glede borcev v zvezi s 
pokojninskim zavarovanjem kmetov, ki ga uvajamo. Sprva je bil predviden tak 
cenzus, da skoraj noben borec ne bi dobil varstvenega dodatka. Zveza borcev 
je vztrajala, da za borce ne bi določili nobenega cenzusa. Će bi imeli natančne 
podatke in izračunali, koliko bi dobile kmečke žene, bi lahko ugotovili, da je 
tudi cenzus odveč. Namesto 25 bi rekli 30 oziroma kolikor bi izračun pokazal. 
Sicer bo prišlo v naši politiki do protislovja. Zavzemamo se za večje kmetije 
in za bolj moderne kmetije, zato kmečka gospodarstva oproščamo davkov, jim 
dajemo posojila z nižjo obrestno mero itd. Po drugi strani bomo pa morali začeti 
delati tako, kot to delajo pri sosedih. Neki kmet mi je dejal, da lahko njegov 
žep oziroma denarnico pregleda samo njegova žena in pa občinski davčni organ. 
Torej naj tako imenovanim večjim kmetom le davčni organ reče, da bodo 
plačali, nekaj več. S predlaganimi cenzusi, ki prizadenejo le malo ljudi, pa bomo 
na terenu povzročili velike politične probleme. Kmečki poslanci smo v ne- 
prijetnem položaju, ker nam očitajo, da smo za stvari vedeli in da jih nismo 
povedali. Menim, da bomo morali prej ali slej sprejeti rešitev, da tisti, ki 
ustvarja večji dohodek, družbi tudi več daje v obliki davkov, da pa cenzuse, 
ki se navezujejo na dohodek v proizvodnji, odpravimo. Kajti le-ti povzročajo 
beg z zemlje in staranje vasi. Zato menim, da bi morah najprej odpraviti cen- 
zuse glede otrok in borcev. To mnenje, ki ga slišim tudi na terenu, moram 
povedati tudi tukaj. Sicer se z zakonom strinjam predvsem zato, ker so cenzusi 
omiljeni, a skrbijo me tisti, ki bodo ostali zunaj cenzusa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Opozarjam, da sem pričel razpravo 
o tem, ali obravnavamo zakon po skrajšanem postopku ali ne. Ce kdo želi 
o tem razpravljati, naj se javi, ker bomo o samem zakonu razpravljali pozneje. 
Ce nihče ne želi besede, končujem razpravo in dajem predlog izvršnega sveta, 
da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku, na glasovanje. 

Kdor se strinja s predlogom izvršnega sveta za obravnavo zakona po 
skrajšanem postopku, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je bil 
predlog za skrajšani postopek soglasno sprejet. 

Pričenjam razpravo o samem predlogu zakona: kdo želi besedo? Tovariš 
Kosmač je že razpravljal. Želi še kdo besedo? (Nihče.) Če ne, končujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje amandma 
zakonodajno-pravne komisije k prvi alinei 1. točke 1. člena predloga zakona. 
Po tem amandmaju se beseda »Upravičencev« nadomesti z besedami »oseb, 
ki izpolnjujejo pogoje«. Kdo je za ta amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amandmaje odbora za socialno in otroško varstvo 

k drugi in tretji alinei 1. točke in k 2. točki 1. člena predloga zakona. Amand- 
maji so razvidni iz predloženega poročila odbora. Kdor je za amandmaje, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odbora k 1. členu soglasno sprejeti. 
Na glasovanje dajem še celotni predlog' zakona. Kdor je za predlog zakona, 

naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlog zakona soglasno 
sprejel. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški 
zbor. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči družinskim članom, katerih 
hranilec je v obvezni vojaški službi. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. januarja prejeli predlog 
zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. S sklicem seje zbora ste pre- 
jeli poročilo odbora za socialno in otroško varstvo, 4. februarja pa še poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi zakon? 
(Ne želi.) Zeli poročevalec odbora za socialno in otroško varstvo, poslanec 
Franc Kranjc, še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) 

Plreden preidemo k razpravi, mora zbor odločiti o predlogu izvršnega 
sveta, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog 
zakona. Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Ce ne želi, dajem pred- 
log na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o skrajšanju postopka soglasno sprejet. 
Pričenjamo razpravo o samem predlogu zakona. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker se nihče ne javi k besedi, končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Ker k predlogu ni bilo amandmajev, dajem na glasovanje celotni predlog 
zakona. Kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlog zakona soglasno spre- 
jel. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški 
zbor. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k 
stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. januarja prejeli predlog 
zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. S sklicem za sejo zbora ste 
prejeli poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, 4. februarja 
pa še poročilo zakonodajno-pravne komisije ter mnenja, stališča in predloge 
delegatov občin. 

Želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi zakon? 
(Ne želi.) Zeli poročevalec odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, 
poslanec Franc Kosmač, še ustno dopolniti poročilo odbora? (Želi.) Besedo ima 
poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovarišice in tovariš, poslanci! V amandmaju k 
2. členu se je vrinila napaka. Amandma se glasi: »V 2. členu naj se pika na 
koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »uporablja pa se od 1. fe- 
bruarja 1972«. Napaka je glede roka in prosim, da to popravite. Amandma se 
pravilno glasi: »Uporablja pa se od 1. januarja 1972«. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Preden preidemo k razpravi, mora 
zbor odločiti o predlogu izvršnega sveta, da se predloženi zakon obravnava 
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po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Želi kdo razpravljati o tem 
predlogu? (Nihče.) Ce ne, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za predlog, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil predlog o skrajšanju postopka soglasno sprejet. 
Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se 

nihče ne javi k besedi, končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Naj- 
prej dajem na glasovanje amandmaje, ki jih je sprejel odbor za zdravstvo 
in zdravstveno zavarovanje in s katerimi sta se strinjala predlagatelj in zakono- 
dajno-pravna komisija. Amandmaji so bili k naslovu zakona ter k 1. in 2. členu. 
Kdor se strinja s temi amandmaji —• upoštevajte popravek amandmaja k 2. 
členu — naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da so bili amandmaji 
soglasno sprejeti. 

Na glasovanje dajem še celotni predlog zakona. Kdor je za predlog za- 
kona, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlog zakona soglasno 
sprejel. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški 
zbor. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1972. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. januarja prejeli predlog 
zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. S sklicem seje zbora ste 
prejeli poročilo odbora za socialno in otroško varstvo in skupno poročilo 
odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter dbora za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. 4. februarja ste prejeli še 
poročilo zakonodajno-pravne komisije ter mnenja, stališča in predloge dele- 
gatov občin. 

V razpravo o predlogu zakona se socialno-zdravstveni zbor vključuje kot 
zainteresirani zbor ter bo svoje mnenje posredoval republiškemu zboru in 
enotnemu zboru delovnih skupnosti kot pristojnima zboroma. 

Ekspoze predstavnika izvršnega sveta smo že poslušali na skupni seji vseh 
zborov. Želita poročevalca naših odborov, dr. Štefan Varga in Jože Padovan, 
še ustno dopolniti poročilo odborov? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Edmond 
Kovačič. 

Dr. Edmond Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Kot vsako leto se oglašam tudi letos, ko je na dnevnem redu obrav- 
nava predloga proračuna, v katerem so zagotovljena tudi sredstva za najbolj 
ogroženo kategorijo naših ljudi, ki so glede svoje eksistence resnično odvisni 
od dobre volje predvsem nas. 

V republiškem proračunu je zagotovljenih le 8 milijonov din za družbene 
pomoči in še za ta sredstva se je bil ogorčen boj in to baje prav pri ljudeh, 
ki so na 3. konferenci ZKS tako glasno govorili o socialnih razlikah. Danes 
smo slišali, da je že dogovorjeno, da se bodo bistveno povečali otroški dodatki 
in pokojnine. Prav tako govorimo o valorizaciji družbenih denarnih pomoči, 
ki so že tako nizke. Vendar 8 milijonov din ne bo zadoščalo niti za tako 
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valorizacijo pomoči, da bi osebe, ki jim je to edini vir za preživljanje, dobile 
vsaj 34 000 S din. 

Menim, da se strinjate, da moramo od besed preiti k dejanjem,. Nadalje, 
da smo moralno dolžni, da izenačimo kriterije v socialni politiki in da ne smemo 
dopuščati, da tedaj, ko zmanjka denarja, določene kategorije ljudi drugače 
obravnavamo. Menim, da moramo v prihodnje tudi do teh ljudi zavzeti tako 
socialno politiko, kot jo imamo v otroškem varstvu in do drugih kategorij 
prebivalstva. 

Zato predlagam, da naš zbor vztraja pri predlogu, da proračun zagotovi 
še dodatna 2 000 000 dinarjev za družbene denarne pomoči za letošnje leto. 
V prihodnje pa je treba postavko »družbene denarne pomoči« enako pravno 
obravnavati z drugimi postavkami v republiškem proračunu. Če letos naš 
predlog ni sprejemljiv, menim, da je dolžnost našega zbora, da za naslednje 
leto doseže enako pravno obravnavanje vseh kategorij občanov v socialni 
politiki. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker so vsa sredstva republiškega proračuna že razdeljena, bi opozoril samo na 
nekaj. Komunalna skupnost kmetov Ljubljana predlaga — na to posebej opo- 
zarjam predstavnike obveščanja oziroma tiska — da bi moral proračun zago- 
toviti tudi del sredstev za izvedbo referenduma o združitvi skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev in kmetov. Če so v Novem mestu znašali stroški 
30 000 000 S din, bi v ljubljanski komunalni skupnosti, ki zajema območje 
17 občin, potrebovali najmanj 700 do 800 milijonov S dinarjev. Verjetno bo 
referendum že letos razpisan. Če ne bomo spremenili zakona v tem smislu, da 
se beseda »referendum« črta, ne vem, če bodo dobili ta denar. Na terenu pa 
je to pereče vprašanje, kjer pravijo, da samo upravni organi kmetov ne znajo 
izvesti tega referenduma. Vendar sem trdno prepričan, da 700 ali 800 milijonov 
ne bodo nikoli dobili. 

Nadalje poudarjam, da bi bil izid referenduma za združitev kmečkega in 
delavskega zavarovanja predvsem v ljubljanskih občinah močno dvomljiv. 
Občina Ljubljana-Center ima namreč le 7 kmetov in kljub temu bi morali 
izvesti referendum. Vemo, da so bili stroški za izvedbo referenduma v Ljub- 
ljani za gradnjo šol in vzgojno-varstvenih zavodov zelo veliki. Če pa bi hoteli 
uspeti mi, bi morali narediti še večjo reklamo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: Logično je, da podpiram predlog dr. Kovačiča. 
Že v razpravi k drugi točki dnevnega reda današnje seje sem omenil, da je 
odbor za socialno in otroško varstvo ugotovil, da sredstva, ki so predvidena 
v proračunu — 8 milijonov N din — ne zadoščajo za učinkovito reševanje 
problematike družbenih denarnih pomoči. Odbor je to ugotovil takrat, ko je 
obravnaval poročilo republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo 
o družbeno denarnih pomočeh. Poročilo prikazuje, kaj nam je v obdobju enega 
leta uspelo ustvariti na tem področju. V začetku preteklega leta — menim, 
da v marcu — smo imeli na dnevnem' redu zbora socialno problematiko. Med 
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drugim smo sprejeli tudi sklep, s katerim smo podprli stališče, naj znaša druž- 
bena denarna pomoč za tiste osebe, ki jim je taka pomoč edini vir Za preživ- 
ljanje, 25 000 S din. 

Prav v tem zboru so bili dani predlogi, naj bi v teh primerih družbena 
denarna pomoč osebam, ki jim je to edini vir preživljanja, znašala 25 000 din, 
zavedali, da ta znesek ne zagotavlja eksistenčnega minimuma, temveč le 
životarjenje, smo omenjeni predlog podprli prav iz finančnih razlogov. Manili 
smo, da je predlog 25 000 din v letu 1971 realen glede na finančne možnosti 
republike in občin. 

Iz poročila, ki sem ga omenil, lahko ugotovimo, da cilja, naj bi družbena 
denarna pomoč osebam, ki jim je to edini vir preživljanja, znašala 25 000 din, 
nismo dosegli. Strinjam se s sekretariatom, da je bil na tem področju dosežen 
napredek, saj znaša danes povprečna priznavalnina za take osebe 24 000 din. 
Imamo občine — na primer občina Ljubljana-Center — kjer znaša pomoč 
50 000 din, in občine, kjer znaša manj kot 20 000 din. Med slednjimi so tudi 
dokaj razvite občine. 

Postavlja se vprašanje, kje je razlog za to, da cilja nismo dosegli v celoti. 
Lahko je v tem, da je bil cilj pretrd oreh za našo republiko, lahko pa tudi 
v tem, da smo se premalo, trudili za to, da bi cilj dosegli. Menim, da za nekatere 
občine velja prvi razlog, za druge pa drugi razlog. Dejstvo pa je, da sedanja 
vrednost tudi 25 000 S din ni več enaka vrednosti 25 000 S din v začetku leta 
1971. Vrednost je danes občutno manjša, kot je bila pred letom dni. Zato bo 
potrebna revalorizacija, ki bo terjala več sredstev, kot smo jih porabili v letu 
1971. Hkrati pa moramo upoštevati, da bodo morale občine — ne le za revalo- 
rizacijo teh pomoči, temveč tudi za reševanje drugih problemov s področja 
socialnega varstva — nameniti znatna sredstva. Na današnji seji odbora, ko 
smo razpravljali o predlogu zakona o pomoči družinskim članom/ katerih 
hranilec je v obvezni vojaški službi, smo ugotovili, da izvajanje tega zakona 
predstavlja za občino tudi nov izdatek, glede na navedeno srrno menili, da 8 
milijonov, kolikor je predvideno v proračunu za dotacije občin, ne bo zadoščalo. 

Podpiramo slovenski predlog, saj znaša družbena denarna pomoč osebam, 
ki jim je to edini vir preživljajna, polovico varstvene pokojnine. Menim, da 
tega stališča ni sprejela samo 3. konferenca Zveze komunistov Slovenije, ampak 
ga je sprejela vsa Slovenija. Res pa je, da so cilje, ki so bili sprejeti na tej kon- 
ferenci, lahko delimo v dolgoročne in kratkoročne. Nekatere cilje, za katere 
smo se opredelili, bomo morali doseči že v letu 1973, nekatere pa bomo lahko 
dosegli šele leta 1985. Menim, da moramo takoj začeti reševati in tudi rešiti 
problem tistih oseb, ki so odvisne samo od družbene denarne pomoči. Zato 
podpiram predlog, ki ga je dal tovariš Kovačič. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo razpravljate? Besedo ima 
podpredsednik izvršnega sveta, tovariš Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši! Oglašam se v zvezi z razpravo 
dr. Kovačiča in tov. Osredkarja glede višine sredstev za družbene denarne 
pomoči. Moram poudariti, da dva milijona N dinarjev ni znesek, ki ga ne 
bi mogli zagotoviti. Gre za vprašnje odločitve in prerazdelitve. Vendar bi 
opozoril na to, da je izvršni svet upošteval stanje, ki sta ga tovariša poslanca 
pravilno prikazala, in je zato tudi povečal predlagano republiško dotacijo-. 
Vendar moramo tudi pri tem imeti določeno mero. Kot je že tovariš Osredkar 
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poudaril, do leta 1971 v republiškem proračunu sploh nismo imeli nobenih sred- 
stev za ta namen. Pomoč je bila kljub naporom občin zelo majhna. Podatki o 
tem so vašemu zboru znani. Lani smo na podlagi moralnega pritiska in analize 
dejanskega stanja prvič zagotovili intervencijsko vsoto republike in sicer zato, 
da bi dosegli minimum 25 tisoč S din. 

Obširno analizo, ki jo je pripravil republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo, smo pred kratkim obravnavali tudi v odboru izvršnega sveta 
za socialno politiko-. O njej je govoril tudi tovariš Osredkar. Ugotovili smo, 
da smo se cilju precej približali, da pa nekatere občine te obveznosti še danes ne 
izpolnjujejo, čeprav je republika zagotovila ustrezajoča sredstva. Precejšnje 
število občin je prav na meji med tistimi, ki prejemajo oziroma ne prejemajo-, 
deloma celo med razvitejšimi občinami. To pomeni, da ne gre samo za politiko 
republike in njeno vlogo, temveč tudi za odnos občin do tega vprašanja. Res je, 
da so močno obremenjene s številnimi socialnimi in družbenimi obveznostmi, če 
pa smo sprejeli kriterije, potem jih moramo upoštevati vsi. 

Zato smo menih, da je povečanje republiške intervencije od lanskih 5 
milijonov na 8 milijonov realno. Ce bi tudi občine upoštevale te kriterije, bi 
lahko zagotovile ustrezne denarne pomoči tistim, ki jim je ta pomoč edini vir 
preživljanja. 

Tovariš Osredkar je omenil tudi konferenco Zveze komunistov Slovenije, 
ki se je zavzemala za to, da bi pomoč znašala vsaj polovico tako imenovane 
varstvene pokojnine. Letos bi to znašalo okrog 34 tisoč S dinarjev. Danes 
še ne moremo reči, koliko bo dodatna intervencija republike prispevala k 
realizaciji tega stališča, vendar bi poudaril, da bi morali vaš zbor in drugi 
dejavniki pritisniti tudi na občine, naj izpolnijo svoje obveznosti. Se pravi, 
da sprejmejo moralno obveznost, da ob republiških sredstvih zagotovijo tudi 
večja lastna sredstva. 

Ne glede na to, kakšna bo odločitev o vaši zahtevi, menimo, da pomeni 
predlagano povečanje korak naprej in da je delež republike glede na naloge 
občin na tem področju primeren. 

Pripravljen je tudi poseben predlog družbenega dogovora, ki naj bi ga 
sklenile republike, občine in skupnost zavodov za socialno varstvo. V njem bi 
natančneje določilih merila za določitev, kaj je to eksistenčni minimum in za 
zagotovitev celotne družbene pomoči. Menim, da bo družbeni dogovor, ko bo 
sprejet, pripomogel k temu, da se precizirajo obveznosti republike in občin. 
Nedvomno bo tudi uvedba starostnega zavarovanja kmetov, ki naj bi se začela 
izvajati 1973. leta, vplivala na to problematiko, čeprav ne bistveno-. Kajti v 
večini teh primerov ne gre za socialno ogrožene kmete, temveč za druge kate- 
gorije ostarelega prebivalstva. To je treba upoštevati. In še to bi poudarili: 
Pomoči ne morejo biti enake ne samo zaradi različnih zmogljivosti občin, 
ampak tudi zaradi dejanskih življenjskih stroškov. Dejstvo je, da so življenjski 
stroški v središču višji kot pa na podeželju, -čeprav mora človek živeti tu 
in tam. 

Zato bi predlagal, tovariš predsednik, da zbor v svojem sklepu opozori na 
problem in priporoči izvršnemu svetu, da pri urejanju te problematike in pri 
pripravljanju družbenega dogovora ta prouči, kako zagotoviti ustrezen mini- 
mum pomoči, in da ne terja prerazdelitve proračuna. Dva milijona N din ni 
sicer vsota, ki je ne bi mogli zagotoviti, vendar gre za načelen odnos. Gre za to, 
da smo za ureditev tega vprašnja marsikaj storili tudi s tem- povečanjem. 



344 Socialno-zdravstveni zbor 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker se nihče več ne javi k besedi, predlagam, da sprejme zbor naslednje 
mnenje, ki temelji na stališčih odborov: 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 13. člena 
odbora o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije na seji dne 10. 
februarja 1972 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1972, ki ga je predložil izvršni svet. Zbor podpira predloženi 
zakon in pozitivno ocenjuje predlagane rešitve, ki omogočajo izboljšanje socialne 
varnosti občanov. Predlagani republiški proračun skupaj z nekaterimi drugimi 
instrumenti financiranja zlasti za področje otroškega varstva v precejšnji 
meri realizira ugotovitve 3. konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem 
razlikovanju. 

Socialno-zdravstveni zbor opozarja, da s proračunom predvidena sredstva 
za kritje obveznosti republike do starostnega zavarovanja kmetov — 25 mili- 
jonov dinarjev — verjetno ne bodo zadoščala. Zato bo morala republika manj- 
kajoči znesek do polnega kritja svoje letošnje obveznosti priskrbeti v pri- 
hodnjem letu. Zbor se zavzema za povečanje zneska, namenjenega za družbene 
denarne pomoči. V proračunu je v postavki »namenska dopolnilna sredstva 
občinam« za družbene denarne pomoči predvideno 8 milijonov din. Zbor meni, 
da bi se znesek moral povečati na 10 milijonov din, ker bi tako izdatneje pod- 
prli prizadevanje občin za izboljšanje socialne varnosti najbolj ogrožene skupine 
prebivalstva. S tako rešitvijo bi omogočili sprejem in realizacijo družbenega 
dogovora o izhodiščih za politiko in financiranje družbenih denarnih pomoči ter 
zagotovili, da bi družbene denarne pomoči, ki so edini vir preživljanja, znašale 
vsaj polovico zneska varstvene pokojnine, to je 34 000 din. S tako povečanim 
zneskom bi lahko uveljavili tudi dodatno družbeno pomoč za socialno ogrožene, 
duševno in telesno prizadete ali kronično hudo bolne osebe, ki potrebujejo tujo 
pomoč in nego. 

Zbor se zavzema za to, da izvršni svet čimprej sprejme ustrezne odločitve 
v zvezi s financiranjem novih negospodarskih investicij v letošnjem letu ter 
predloge ustreznih odlokov čimprej predloži skupščini. Ob tem je socialno- 
zdravstveni zbor poudaril nujnost sanacije socialnega zavoda v Hrastovcu, za- 
voda za mlajše invalide v Ponikvah in centra za rehabilitacijo in varstvo 
slepih v Skofji Loki. Zbor je podprl tudi stališča o nujnosti etapne izgradnje 
medicinske fakultete v Ljubljani in ustrezne udeležbe republike pri izgradnji 
prednostnih bolnišničnih kapacitet v Sloveniji. Socialno-zdravstveni zbor se je 
končno zavzel za čimprejšnji sprejem republiškega zakona o loteriji, ki naj 
omogoči ustrezno financiranje humanitarnih organizacij v SR Sloveniji. 

Zeli kdo razpravljati o predlaganem mnenju? Prosim predstavnika obeh 
odborov, da se izjavita, ali bi v skladu z razpravo podpredsednika izvršnega 
sveta, tovariša Hafnerja, korigirali naša stališča. Besedo ima poslanec dr. 
Hodalič. 

Dr. Mi lan Hodalič: Tovariši poslanci in tovarišice poslanke! Menim, 
da se vsi strinjamo s predlogom, naj bo tovariš Stane Kavčič predsednik iz- 
vršnega sveta, in ga tudi pozdravljamo. V zvezi s težavno nalogo predsednika 
vlade, da izbere svoje sodelavce, pa menim, da je prišlo do kratkega stika, 
ki bi ga najbrž lahko odpravili. Gre za to, da za posamezna področja v vladi 
odgovarjajo ljudje, na izvolitev katerih bi morali vplivati tudi posamezni 
zbori. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Tovariš poslanec, nismo še pri tej 
točki dnevnega reda, sedaj obravnavamo predlog proračuna. 

Pozval sem oba poročevalca odborov, dr. Štefana Vargo in Jožeta Padovana, 
da se izjasnita o predlogu, ki ga je dal podpredsednik izvršnega sveta k predlogu 
našega mnenja. 

Prosim tovariša poslanca dr. Štefana Vargo in Jožeta Padovana, da se 
izjavita. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik! Bistvo mojega predloga je samo 
v tem, da dodatnih 2 milijonov ne zahtevate s prerazdelitvijo sredstev pro- 
računa, ker bi sicer v usklajevanju proračuna lahko prišlo do težav, temveč 
da priporočite izvršnemu svetu, da z družbenim dogovorom in drugimi ukrepi 
doseže uresničitev tega cilja. Ali bo lahko zagotovil dodatna finančna sredstva, 
bomo videli pozneje. Potreben pa je pritisk na občine in sodelovanje z njimi, 
da se ta cilj doseže. 

Predsednik dr. Srečko Koren : 2e prej sem povedal, da smo mnenje 
pripravili na podlagi poročil obeh odborov. Zato prosim, poročevalca obeh od- 
borov, da se izjavita o predlogu podpredsednika izvršnega sveta. 

Besedo ima Jože Padovan. 

Jože Padovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Osebno menim, da je stališče tovariša podpredsednika Vinka Hafnerja spre- 
jemljivo. Res ne gre za velika sredstva in je treba prepustiti vladi, da bo ta 
predlog upoštevala in uresničila v okviru svoje proračunske politike. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim še dr. Štefana Vargo. (S pred- 
logom tovariša Hafnerja se prav tako strinja.) 

Odrejam 10 minut odmora, da bi v naše mnenje vključili tudi predlog 
tovariša Hafnerja. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Nadaljujemo sejo. Predlagam samo 
tisti del mnenja, ki zadeva družbene denarne pomoči. Zato predlagam naslednje 
besedilo: 

Zbor se zavzema za povečanje zneska, namenjenega za družbene denarne 
pomoči, da bi tako izdatneje podprli prizadevanja v občinah za izboljšanje 
socialne varnosti najbolj ogrožene skupine prebivalstva. S tako rešitvijo bi 
omogočili sprejem in realizacijo družbenega dogovora o izhodiščih za politiko 
in financiranje družbene denarne pomoči ter zagotovili, da bi družbene denarne 
pomoči, ki so edini vir preživljanja, znašale vsaj polovico zneska varstvene 
pokojnine, to je 340 din mesečno. S tako povečanim zneskom bi lahko uveljavili 
tudi dodatno družbeno pomoč za socialno ogrožene duševno in telesno prizadete 
ali kronično hudo bolne osebe, ki potrebujejo tujo pomoč in nego. Zbor se 
zaveda, da za okoli 2 milijona din v tem trenutku ne bo mogoče spremeniti 
bilance republiškega proračuna, zato predlaga, naj si izvršni svet ob sklenitvi 
omenjenega družbenega dogovora prizadeva, da se z določenimi finančnimi 
ukrepi ta cilj čimprej doseže. 
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Dajem celotno mnenje z omenjeno spremembo v razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor se strinja 
s predlaganim mnenjem, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja. (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bilo predlagano mnenje soglasno sprejeto. Mnenje bom 
posredoval predsednikoma pristojnih zborov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog pred- 
sedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo izvršnega sveta in 
predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških 
sekretarjev. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 4. februarja prejeli ustrezen 
predlog predsedstva skupščine SR Slovenije ter poročilo predsedstva republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o predlaganju 
možnih kandidatov za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
ter sklep predsedstva in izvršnega odbora republiške konference SZDL Slo- 
venije o predlogu za kandidata za predsednika izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije. Pozneje ste prejeli še predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta 
in za imenovanje republiških sekretarjev, mnenje komisije za volitve in imeno- 
vanja k predlogu mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slove- 
nije ter predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije. 

Na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
skupščine SR Slovenije obravnavo zbora delovnih skupnosti na svojih sejah 
tako predlog za kandidata za predsednika izvršnega sveta kot tudi predlog za 
sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev ter sprejmejo 
mnenja, ki jih posredujejo republiškemu zboru, ki je pristojen za odločanje 
o teh ■ predlogih. 

Pričenjam razpravo o predloženih dokumentih. Kdo želi besedo? Besedo 
ima poslanec dr. Hodalič. 

Dr. Milan Hodalič: Glede na prejšnjo pomoto obljubljam, da si 
bom, kakor hitro bo mogoče, dal pregledati nekatera čutila zaradi nastajajoče 
zgodnje skleroze. Zamenjal sem namreč dnevni red. Kljub temu pa bi s to 
svojo mini razpravo skušal ponoviti tisto, kar sem povedal poprej. 

Menim, da se vsi strinjamo s predlogom predsedstva, naj bo bodoči pred- 
sednik izvršnega sveta tovariš Sta-ne Kavčič. Zato v imenu vseh poslancev ta 
predlog na j tople je pozdravljam. 

Opozoril pa bi na naslednje. Naloga predsednika, da si izbira sodelavce, 
ni lahka. Menim, da bi socialno-zdravstveni zbor moral vplivati na izbiro 
člana, ki bo v izvršnem svetu odgovarjal za področje zdravstva. Tak vpliv bi 
moral obstajati, ker bo član, ki bo v izvršnem svetu odgovoren za zdravstvo, 
pri svojem delu tesno povezan z delom socialno-zdravstvenega zbora. Pri 
sedanjem načinu volitev pa tega vpliva ni. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Boris Šu- 
šteršič. 

Dr. Boris Sušteršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dopolnil bi izvajanje prejšnjega govornika. Kot poslanec tega zbora me- 
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nim, da je predlagani sestav izvršnega sveta nekoliko pomanjkljiv. V sedanjem 
izvršnem svetu sta bila za področje zdravstva pristojna podpredsednik Vinko 
Hafner in članica Zora Tomič, imeli pa smo še sekretarja za zdravstvo, ko bo 
izvršnii svet imel več članov, pa ugotavljam, da je zdravstvu namenjen samo 
sekretar. 

Obenem bi opozoril tudi na drug problem in sicer, da v predlaganem izvrš- 
nem svetu — vem, da to ni nujno — ni nobenega člana našega zbora. Že več 
let ugotavljam, da na področju zdravstva na vodilnih mestih ali v organih 
oblasti ni nobenega zdravstvenega delavca. Če bi bil malo zloben, bi pripomnil, 
da se gospodarstveniki spoznajo na vprašanja gospodarstva, učitelji in pro- 
fesorji na prosveto, na zdravstvo pa se nekoliko spoznajo tudi zdravstveni 
delavci. Vse pa je videti tako, kot da se ne spoznajo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
predsednik izvršnega sveta, tovariš Stane Kavčič. 

Stane Kavčič: Kot mandatar pozdravljam zanimanje tega zbora za 
bodoči sestav izvršnega sveta. Moram povedati, da sem se kot mandatar v 
zadnjem mesecu, kar postopek traja, srečeval z najrazličnejšimi in tudi proti- 
slovnimi interesi tako v zvezi s sestavo izvršnega sveta kot tudi z oceno po- 
sameznikov kot že dolgo ne. Ne mislim, da je to normalno. To je pravzaprav 
tudi izraz demokratičnih pobud in konstituiranja najrazličnejših interesov v 
naši družbi, ki se prek ustreznega mehanizma usklajujejo in se morajo uskla- 
diti. 

Očitek, da v izvršnem svetu ni nobenega zdravstvenega delavca, drži. Toda 
če bi bil kriterij za sestavo izvršnega sveta tak, da so zastopani vsi v naši 
družbi strokovno pomembni profili kadrov, potem bi v izvršnem svetu morali 
zagotoviti še nekatere druge profile. Hkrati moram poudariti, da sem se leta 
1967 zelo trudil, da bi za člana izvršnega sveta pridobil tudi zdravstvenega 
delavca. Zal brezuspešno, kajti težko je dobiti zdravstvenega delavca, ki bi 
želel ostati predvsem strokovnjak. Sedanja praksa pa mi kaže, da je težko 
dobiti človeka s širšim družbenopolitičnim znanjem in hkrati tudi z izkuš- 
njami s področja zdravstva. Lahko rečem samo tole. Če še vedno menite, da 
je določena vrzel, sem pripravljen proučiti možnosti za realizacijo' vašega 
stališča. Tega ne bo mogoče storiti jutri, ampak v nadaljnjem delu v prihod- 
njem letu, ko bi morda ponovno poskušali — ali sam poskušam — pridobiti 
zdravstvenega delavca z lastnostmi, ki so potrebne za člana izvršnega sveta 
in tudi s širšo družbenopolitično razgledanostjo. 

V zvezi z očitkom ah pripombo, da socialno-zdravstveni zbor ni zastopan, 
opozarjam na to, da članov ni treba zbirati samo iz vrst poslancev. Ustavni 
amandmaji določajo, da člani izvršnega sveta ne morejo biti poslanci in je 
dopustna izjema samo za dosedanje člane izvršnega sveta. Torej je treba težiti 
k temu, da dobimo tak izvršni svet, v katerem sploh ne bodo več poslanci. 
Tako smo se z ustavo tudi odločili. 

Kar zadeva pripombo, da je bilo doslej več tovarišev odgovornih za posa- 
mezna področja, drži. Doslej smo imeli dupliranje funkcij v šolstvu, izobraže- 
vanju in tudi na nekaterih drugih področjih. Vendar odločili smo se za re- 
sorno vlado in kadrovske posledice resornega izvršnega sveta so zdaj tu. Sicer 
je res, da bo v prihodnje na vodilnih delovnih mestih za posamezna področja 
delalo manj ljudi, hkrati pa je tudi res, da je predlagana povezava med upravo 
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in izvršnim svetom veliko bolj funkcionalna in da bo moral o vseh stvareh 
meritorno odločati sam izvršni svet. 

Nazadnje še pojasnilo glede same zasedbe republiškega sekretariata za 
zdravstvo in socialno politiko. Osebno sem menil in še menim, da težišče dela 
— zlasti v smislu državne regulative in upravnih pristojnosti — tega sekreta- 
riata nii na področju zdravstva, ampak na področju socialne politike, otroškega 
varstva in zaščite borcev. Predvsem na teh področjih je treba z upravno in 
državno regulativno voditi neko politiko, ne pa na področju zdravstva. Kajti 
to področje smo najbolj deetatizirali. Imamo republiški zavod za zdravstveno 
varstvo, klinični center in tudi druge samostojne zdravstvene ustanove. Tudi 
ne gre prezreti, da zdravstveno' varstvo pretežno financirajo avtonomne skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja. Zato sem menil in še menim, da bi bila naj- 
ustreznejša kadrovska zasedba, če bi bil sekretar socialnopolitični delavec — 
prav zaradi omenjenega težišča dela — njegov namestnik pa zdravstveni dela- 
vec. Ker menim, da je taka rešitev zelo primerna, jo tudi predlagam. Ne izklju- 
čujem možnosti, da bi bil v prihodnje sekretar za zdravstvo tudi zdravstveni 
delavec. Toda moral bi imeti smisel, znanje, sposobnost in hotenje, da bi lahko 
deloval na celotnem socialno-zdravstvenem področju. To ne pomeni, da imam 
kakršnekoli predsodke do zdravstvenih delavcev. Na podlagi navedenih raz- 
logov in pogledov sem sestavil tako listo, kakršno sem pač predlagal. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Ker se nihče 
več ne javi k besedi, končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor na- 
slednje mnenje: 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. in 
10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slove- 
nije na seji dne 10. februarja 1972 razpravljal o predlogu predsedstva skupščine 
SR Slovenije, da se za mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije izvoli Stane Kavčič, dosedanji predsednik izvršnega sveta, o pred- 
logu mandatarja Staneta Kavčiča za sestavo izvršnega sveta in za imenovanja 
republiških sekretarjev oziroma o predlogu odloka o izvolitvi predsednika 
in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. Socialno-zdravstveni zbor 
se je z omenjenimi predlogi strinjal. 

To mnenje dajem v razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica 
Anica Okršlar. 

Anica Okršlar (iz klopi): Nismo prejeli gradiva o sestavi izvršnega 
sveta. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim, tovariš tajnik bo preveril. 
Pripetila se je neljuba napaka in bo tovariš tajnik gradivo razdelil sedaj. 
Prosim, da ga zdaj ne bi vsak posebej, ampak bi ga na kratko pojasnil 

predstavnik komisije za volitve in imenovanja. 

Matija Malešič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Komisija za volitve in imenovanja je o predlogu za sestavo izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije razpravljala na včerajšnji seji. Da ne bom dolg, lahko 
rečem, da se je soglasno strinjala s tem, da je mandatar predsednik izvršnega 
sveta, tovariš Stane Kavčič. Prav tako se je strinjala z listo bodočih članov 
izvršnega sveta. Dovolite, da jo preberem. Predsednik Stane Kavčič; dr. France 
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Hočevar, podpredsednik; Tone Tribušon, podpredsednik; dr. Aleksandra Korn- 
hauser, podpredsednik; Tomo Bizalj, sekretar za kulturo in prosveto; Marjan 
Dolenc, sekretar za gospodarstvo; Jože Florjančič, sekretar za finance; Pavle 
Gantar, sekretar za delo; Janez Kocijančič, za zdaj še brez resora; Franc Ko- 
čevar, sekretar za narodno obrambo; Boris Mikoš, sekretar za urbanizem; Jože 
Novinšek, direktor zavoda za planiranje; Marjan Orožen, sekretar za notranje 
zadeve; Franc Razdevšek, za zdaj še brez zadolžitve; Bojan Skrk, sekretar za 
pravosodje in oboo upravo ; Miloš Sulin, za zdaj še brez zadolžitve; Tomič Zora, 
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo; Franjo Turk, sekretar izvršnega 
sveta in Milovan Zidar, sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Komisija k sestavu ni imela pripomb in je zborom predlagala, da pred- 
lagano listo potrdijo oziroma dajo pozitivna mnenja o njej. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Mnenje dajem v razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Ce se nihče ne javi k besedi, končujem razpravo in dajem 
predlagano mnenje na glasovanje. 

Kdor se strinja s predlaganim mnenjem, naj dvigne roko! (Vsi poslanci.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je bilo predlagano mnenje soglasno sprejeto. Mnenje bom takoj posredoval 
predsedniku republiškega zbora. 

Preden bi prešli na poslanska vprašanja, mi dovolite, da povem še nekaj. 
Iz dokumentov, ki smo jih pravkar prejeli in h katerim smo pravkar dali so- 
glasje, pa tudi iz obvestil, ki smo jih dobili že prej, izhaja, da tovariš Vinko 
Hafner, dosedanji podpredsednik izvršnega sveta, odhaja na novo dolžnost. 
Menim, da izražam mnenje vseh poslancev našega zbora, da bomo tovariša 
Hafnerja zelo pogrešali na dolžnosti, ki jo je opravljal. Lahko ugotovim, da smo 
s tovarišem Hafnerjem vseskozi zelo uspešno sodelovali, saj je bil zelo zavzet za 
razreševanje problemov, ki so se pojavljali na našem področju. Prepričan sem, 
da so istega mnenja tudi zdravstvene delovne organizacije, skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja in druge organizacije in društva na področju zdravstveno- 
socialne politike. Z veseljem pa lahko ugotovim, da je tovariš Hafner obljubil 
nadaljnje sodelovanje v skupni komisiji republiškega, gospodarskega in socialno- 
zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega ter invalidsko-pokoj- 
ninskega zavarovanja. Dovolite mi, da se tovarišu Hafnerju kot dosedanjemu 
podpredsedniku izvršnega sveta v imenu našega zbora iskreno zahvalim za 
uspešno sodelovanje in mu v imenu nas vseh želim obilo uspeha na novi dolž- 
nosti. 

Vinko Hafner (iz klopi): Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Zahvaljujem se vam za priznanje, ki ste mi ga izrazili za moje dose- 
danje sodelovanje z vami. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prehajamo na 10. točko dnev- 
nega reda, to je na poslanska vprašanja. 

Na vprašanje poslanca Jožeta Pratengrazerja bo v imenu izvršnega sveta 
odgovoril Ljubo Levstik, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Ljubo Levstik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na poslansko vprašanje tov. Pratengrazerja, poslanca tega zbora, daje republi- 
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ški sekretariat v sodelovanju z republiškim sekretariatom za notranje zadeve 
naslednji odgovor. 

Iz obrazložitve k vprašnju ugotavljamo, da se vprašanje nanaša na regi- 
stracijo traktorjev, ki se uporabljajo za kmetijske namene in sicer glede pla- 
čevanja višine cestnih pristojbin in glede registrskih tablic za tovrstna vozila. 

Pristojbine, ki se plačujejo' za kmetijske traktorje, so- določene v 33. členu 
novega republiškega zakona o javnih cestah, po katerem občine s svojimi pred- 
pisi določajo višino in način plačevanja oziroma oprostitve plačevanja pristojbin 
za kmetijske traktorje in njihove priklopnike. Doslej je v naši republiki pre- 
vladovalo stališče, da so višina pristojbin za kmetijske traktorje zmanjša na 
polovico od pristojbin,, ki so bile določene z zveznim odlokom o višini 
pristojbin, ki se plačujejo za cestna motorna vozila, za priklopnike kme- 
tijskih traktorjev pa se pristojbine ne bi plačevale. Podobna stališča so pre- 
vladovala tudi v SR Hrvatski in SR Srbiji. Občinam v Sloveniji je sedaj pre- 
puščeno«, da o tem dokončno odločajo. Tako je zahteva, da se omogoči nižja 
cestna pristojbina za kmetijske traktorje in njihove priklopnike, na območju 
SR Slovenije uresničena. Ovire pa obstajajo glede posebne oznake teh traktor- 
jev z zelenimi tablicami. Takšen predlog je republiški sekretariat za notranje 
zadeve SR Slovenije že posredoval zveznemu sekretariatu za notranje zadeve, 
ki je še zmerom pooblaščen za določanje načina registracije motornih in pri- 
klopnih vozil. Stališče omenjenega zveznega sekretariata do omenjenega pred- 
loga pa še ni znano. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec Jože Pratengrazer po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi, prosi pa za pismeni odgovor.) 

Na vprašanje poslanca dr. Milana Hodaliča bo v imenu izvršnega sveta 
odgovoril dr. Stanko Lajevec, namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

Dr. Stanko Lajevec: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije dr. Mi- 
lan Hodalič je 29. 11. 1971 postavil naslednje poslansko vprašanje. »Kako je 
mogoče, da gradi tovarna Lek hotel v Kranjski gori in da se tovarna Kfka 
pripravlja na gradnjo hotela na Mokricah z napeljavo tople vode iz Cateških 
Toplic na Mokrice?« 

Iz obširnih odgovorov na to vprašanje, ki sta jih poslala generalna direk- 
torja imenovanih tovarn, povzemamo: v tovarni farmacevtskih in kemičnih 
izdelkov Lek v Ljubljani dela pretežna večina na zdravju škodljivih delovnih 
mestih. Uprava podjetja je zato — ob podpori delavskega sveta — morala po- 
svetiti rekreaciji svojih delavcev več skrbi in je sklenila, da za svoje delavce 
postavi počitnikški dom v Kranjski gori. V letih 1969, 1970 in 1971 se je kolek- 
tiv Leka odpovedal delu osebnega dohodka na račun počitniškega doma v 
Kranjski gori. Po sklepih delavskega sveta je Lek iz sklada za osebne dohodke 
namenil 1969. leta 2 200 000, 1970. leta — 3 500 000 in 1971. leta 4 250 000 din 
ter tako zagotovil potrebna sredstva za gradnjo počitniškega doma. 

Ker je občinska skupščina Jesenice v lokacijski odločbi št. III 87/1 z dne 
15. 4. 1970 dala dovoljenje za lokacijo pod pogojem), da Lek v svojem počitni- 
škem domu postreže tudi zunanjim gostom, je bilo potrebno v projektu in pri 
gradnji upoštevati predpise, ki veljajo za hotelske oziroma turistične objekte. 
v počitniškem domu Leka pa so kljub temu skoraj vse sobe večposteljne — 
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večinoma triposteljne — medtem ko bi morale biti po predpisih za hotele eno 
oziroma dvoposteljne. 

Počitniški dom je namenjen tudi za organizacijo izobraževalnih tečajev 
delavcev Leka, ki se jih je že doslej udeležilo vsaj 30 delavcev po en teden v 
vsakem mesecu. Seveda bo počitniški dom dobrodošel tudi za domače in tuje 
poslovne zastopnike in za reprezentančne namene. 

Take in podobne počitniške domove srečujemo v vseh naših turističnih 
predelih, malo pa jih je bilo zgrajenih iz sklada za osebje dohodke, kar je 
storil — po zagotovilu generalnega direktorja ing. Borisa Žužka — Lek v 
Kranjski gori. To, da je počitniški do>m na zahtevo občinske skupščine pbstal 
tudi turistični objekt odprtega tipa, bo koristilo našemu turizmu in bo tudi 
prispevalo k njegovi rentabilnosti. To ni nastalo iz kakšne želje, da bi se 
podjetje uveljavilo v turizmu. 

Tovarna zdravil Krka Novo mesto sporoča, da je skupščina občine Novo 
mesto v začetku leta 1970 pričela akcijo-, da se bolj izrabijo naravna bogastva 
Dolenjskih Toplic in Šmarjeških Toplic, da se pred propadanjem zavaruje na- 
prave za termalne vode in postavijo temelji za prihodnji razvoj dolenjskih 
naravnih zdravilišč. 

Razumljivo je, da je tovarna zdravil Krka v akciji sodelovala na željo 
skupščine občine Novo mesto in po stoodstotnem uspelem referendumu v Do- 
lenjskih in Šmarjeških Toplicah je prevzela skrb za razvoj zdravstveno-rekre- 
acijskih dejavnosti. V tej akciji je Krka pripravljena pomagati s svojimi stro- 
kovnjaki, s krediti in s prevzemom garancije, s premoženjem, ki ga upravlja, 
občina pa se je zavzela, da bo uredila cestne pristope in druge komunalne 
naprave. Delavski svet Krške še ni dokončno sprejel sklepa o pripojitvi obeh 
zdravilišč, je pa že načelno sklenil, da bo zdraviliško-rekreacijska dejavnost 
v Krki organizirana kot samostojna organizacija združenega dela s svojimi 
sredstvi in organi upravljanja. 

Krka lahko torej le občasno in kratkoročno sofinancira zdraviliški turizem 
na načelu kreditiranja. Razgovori o gradu Mokrice so trenutno odloženi, ker se 
skupščina občine Brežice še ni odločila o tem, ali naj prepustimo Mokrice zdra- 
viliški dejavnosti ali ne. Glede na bližino Čatežkih Toplic bi bilo na Mokrice 
mogoče pripeljati termalno vodo in tako sedanje turistično-komercialne dejav- 
nosti preusmeriti tudi v zdraviliško dejavnost. 

Krka zelo naglo razvija svojo materialno bazo in se čedalje bolj uveljavlja 
na področju farmacevtske proizvodnje pa tudi na področju bazične kemijske in 
fermentativne proizvodnje, kozmetike, zdravilnih zelišč, prehrane itd. Kolektiv 
Krke se je zavestno odrekel višjim osebnim dohodkom, da bi podjetje moglo 
čim hitreje razvijati svojo materialno bazo. To se kaže tudi v tem, da je Krka 
pod poprečjem grupacije glede višine osebnih dohodkov po samoupravnem 
sporazumu in da tudi letos ne bo mogla realizirati višine možnih izplačil. 
Krka, ki je pričela poslovati kot farmacevtska tovarna, danes svoje nove dejav- 
nosti medseboj povezuje in dopolnjuje. Zato se namerava registrirati tudi za 
zdraviliško-rekreaeijsko dejavnost in tako po svojih močeh prispevati k hitrej- 
šemu in vsestranskemu razvoju, še vedno ne dovolj razvitega območja Dolenj- 
ske. Tako končuje svoje pojasnilo generalni direktor Krke, magister farmacije 
Boris Andrijanič. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je iz prepisov 
navedene lokacijske odločbe in zlasti iz potrdila stanovanjskega podjetja 
Jesenice ugotovil, da so navedbe Leka glede pogojev za lokacijsko dovoljenje 
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resnične. Glede obrazložitve Krke v zvezi z njeno dejavnostjo na področju zdra- 
viliškega turizma - smo dobili neposredno zagotovilo podpredsednika skupščine 
občine Niovo anesto — predsednik je že dalj časa v bolniškem staležu — tova- 
riša Avberja, da je obrazložitev Krke povsem v skladu s politiko in programi 
skupščine občine Novo mesto. To je razvidno tudi iz infoirmiacije o pripojitvi 
zdravilišč Dolenjske Tbplice in Šmarješke Toplice ter podjetja Grad Mokrice 
k tovarni zdravil Kjrka Novo mesto in iz zapisnika 24. skupne seje občinskega 
zbora in zbora delovnih skupnosti občinske skupščine Novo mesto, ki je bila 
4. decembra 1971 ob 9. uri v domu kulture v Novem mestu. 

Tovarišu poslancu dr. Milanu Hodaliču so našteta dokazila na razpolago pri 
republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. 

Pedsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Želi poslanec dr. Milan Hodalič 
postaviti še dopolnilno vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Hodalič. 

$ 
Dr. Milan Hodalič: Zahvaljujem se republiškemu sekretariatu za 

zdravstvo in socialno varstvo za izčrpen odgovor, ki je zahteval precej dela. 
Toda ne morem se strinjati s tolmačenjem direktorja tovarne Lek in delno 
tudi direktorja tovarne Krka. Ce bi namreč pojasnilo glede gradnje hotela v 
Kranjski gori, ki ga je zgradila tovarna Lek, vzeli kot edino veljavno in zve- 
ličavno, lahko jutri v Sloveniji vse hotele, kar jih imamo, preimenujemo v 
počitniške domove. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na vprašanje poslanca dr. Igorja 
Vetra bo v imenu izvršnega sveta odgovoril dr. Stanko Lajevec, namestnik 
republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo-. 

Dr. Stanko Lajevec: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora skup- 
ščine SR Slovenije dr. Igor Veter je 29. 12. 1971 postavil vprašanje: »Zakaj 
knjiga ,Farmakopeja Jugoslavije 3' toliko stane?« Republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo, ki je za ta predpis zainteresiran, je o upraviče- 
nosti cene zbral naslednje podatke in obrazložitve: 

Sedanja Farmakopeja Jugoslavije iz leta 1951 je povsem zastarela in je 
strokovno neuporabna. Za pripravo nove Farmakopeje je zvezni svet za zdrav- 
stvo in socialno politiko pooblastil zvezni zavod za zdravstveno varstvo in zavod 
za pregled in kontrolo zdravil v Zagrebu. Ker zvezni organi za pripravo knjige 
niso predvideli nobenih finančnih sredstev, so stroški za strokovno vsebinsko- 
pripravo, za tisk in tiskovno opremo v celoti vračunani v ceno. Besedilo Far- 
makopeje je bilo pripravljeno v srbohrvatskem jeziku. Za prevod v slovenščino 
in makedonščino je zvezni zavod za zdravstveno varstvo namenil po 100 000 
dinarjev. Za prevod v slovenščino in za tisk ter opremo Farmakopeje v kvali- 
teti, v kakršni bo Farmakopeja tiskana v srbohrvaščini, se je po posredovanju 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo zavezalo Slovensko 
farmacevtsko društvo. Farmakopeja bo izšla v treh delih na približno 1250 
straneh. Vsebinsko, besedno in tiskovno je to zelo zahtevno in zato razmeroma 
drago delo. Vsi stroški za pripravo in za tisk ter prevod so vključeni v ceno, 
ki je zato navidez visoka, saj znaša 2000 dinarjev. Za naše lekarne, zlasti pa za 
bolnišnice, bo to sicer precejšen, vendar pa upamo, da ne tolikšen strošek, da 
Farmakopeje ne bi mogli nabaviti. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Želi poslanec dr. Igor Veter postaviti 
še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? 

Besedo ima poslanec dr. Anton Košir. 

Dr. Anton Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred dnevi smo od zavoda za zdravstveno varstvo prejeli nove obrazce za pri- 
javo nalezljivih bolezni oziroma uradno prijavo obolenj in smrti za nalezljivo 
boleznijo. Z njimi niti zavod za zdravstveno varstvo niti drugi ne bodo mogli 
spremljati epidemiološke situacije, zaradi česar se nalezljive bolezni sploh 
prijavljajo. Na obrazcu namreč ni rubrike za natančen naslov obolelega, za 
natančen naslov v času obolenja niti rubrike za naslov delovne organizacije, 
kjer oboleli dela, oziroma šole, ki jo oboleli otrok obiskuje. Je pa na obrazcu 
rubrika za vpis občine, na območju katere ima oboleli stalno prebivališče. 
Torej, če nekdo iz Bosne, ki je začasno v Sloveniji, zboli za nalezljivo boleznijo, 
se zdaj zahteva, da se napiše kraj stalnega bivališča. 

Zbor na ta problem ne bi opozarjal, če taki neuporabni obrazci ne bi več- 
krat prihajali v zdravstvene delovne organizacije in to v velikih količinah, 
tiskani za vso republiko, za več let vnaprej. Torej to tudi nekaj stane. 

In še eno slabo izkušnjo imamo. Za primer naj omenim obrazec, ki ga je 
bilo treba do pred kratkim izpolnjevati pri pregledu pred zaposlitvijo in je bil 
neuporaben skoraj 10 let. Zato postavljam vprašanje: »Kdo je odgovoren, da 
zdravstvena služba dobiva v uporabo neuporabne obrazce, konkretno omenjeni 
obrazec, in kdo bo omenjeno napako popravil?« 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor boste prejeli na prihodnji 
seji. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima dr. Zdravko Javh. 

Dr. Zdravko Javh: Pred štirimi leti sem v Naših razgledih objavil 
sestavek, ki ga bom prečrtal, če dovolite, in potem postavil poslansko vpra- 
šanje. 

»Politični ekonomisti in psihologi po vsem svetu se trudijo, da bi razgibali 
človeka in izkoristili vse njegove dobre in slabe lastnosti v prid družbenega 
razvoja. Metode, ki jih uporabljajo, da izvabijo iz človeka najboljše, največ, kar 
ima, so včasih prav brutalne. Drugič pa dajejo vtis svobodnega ustvarjanja. 
Združene države Amerike so do skrajnosti izkoristile boj za obstanek, kar se 
kaže v brezobzirni konkurenci. Sovjetska zveza s pridom izkorišča željo po 
uveljavljanju in navdušenju, saj ljudi uspehi na tem področju navdušujejo 
in jim dajejo polet. Sovjetska zveza in ZDA pa negujeta svojega človeka in 
mu za zameno dajeta to, kar imata: Sovjetska zveza več kulture in umetnosti, 
ZDA pa materialne dobrine. Da njihov človek lahko dela in da more uživati 
sadove svojega dela, mora biti zdrav. Kakšno skrb posvečata recimo zdravju, 
je razvidno iz kratkih časopisnih novic. Sovjetska zveza je na vrhu evropskih 
držav glede števila zdravnikov, ZDA neprenehoma uvažajo zdravnike iz drugih 
razvitih držav. Ali je zdravstvena služba družbeno breme? Kaj o tem mislijo 
naši politični ekonomisti, pravzaprav ne vem1! Toda po dogodkih zadnjih let ima 
človek vtis, da je zdravstvena služba za našo družbo precejšnje breme. Ce gle- 
damo s stališča zdravega človeka, je to res, če pa izhajamo iz definicije zdravja 
svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da zdravje ni samo odsotnost 
bolezenskih znakov, temveč popolna telesna, duševna, socialna in družbena 
blaginja človeka, torej s stališča bolnega, pridemo prav kmalu do sklepa, da je 
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dobra zdravstvena služba potreba in nujnost. Prehrana je tudi potreba in nuj- 
nost, vendar nikomur ne pride na misel, da je prehrana za družbo veliko breme 
in da v ta namen porabimo preveč. 

Statistični podatki o nekaterih oblikah zdravstvenega varstva v primerjavi 
z drugimi evropskimi državami nas prav neprijetno presenečajo. 2e sama raz- 
delitev na gospodarsko in negospodarsko dejavnost, na proizvajalce in na admi- 
nistracijo, na aktivno in pasivno prebivalstvo nam vsiljuje precejšnjo zmoto. 
Trditev, da smo vsi ljudje vse življenje aktivni, enkrat bolj, drugič manj pro- 
duktivni, ni potrebna. Za proizvod našega dela pa ni šteti samo materialnih 
dobrin, temveč tudi osebno srečo posameznikov. Iz miselnosti, da sta šolstvo 
in zdravstvo samo porabnika dobrin, ki jih gospodarstvo ustvarja, izhajajo 
mnoge težave, ki jih zadnja leta preživljata obe panogi negospodarske dejav- 
nosti. Takšna klasifikacija in ravnanje po njej lahko pelje družbo v nazado- 
vanje. Nazadnje zato, ker vrednost miselnega dela pada. Strokovnjaki na pod- 
ročju negospodarskih dejavnosti zahtevajo priznanje za svoje delo. Ce tega 
ne dobijo, si izberejo druge poti, da uveljavijo svoje zahteve. Skirb vzbujajo 
podatki o begu naših strokovnjakov na tuje. 

Rentabilnost na delovnem mestu, o kateri zadnje čase toliko govorimo, 
ustvarjajo delavci na delovnem mestu in strokovnjaki iz administracije in 
družbenih dejavnosti. Ce je kakšno podjetje ali delovno mesto bolj rentabilno, 
ne gre zasluga samo temu podjetju in delavcu. Znanja in izkušnje, pridobljene 
v razvoju človeštva, so zbrane prav v takšnem podjetju in delavcu, zato mora 
prav to podjetje in delavec prispevati več k nadaljnjemu razvoju družbe. 
Določiti delež, ki ga ima družba ali ga je imela, je precej težka naloga. Krivično 
bi bilo, da bi vse sadove dela mnogih generacij pobralo le podjetje, ki je v 
ugodnem položaju. Ce preveč zahtevamo od rentabilnega podjetja, s tem 
zaviramo njegov razvoj in pehamo podjetje in družbo v nazadovanje. Za pod- 
jetje, ki trenutno dobro posluje, ne moremo vedno reči, da je rentabilno za 
družbo. Znani so primeri zasebnih obrtnikov, katerih delavci delajo v takih 
razmerah, da so kronične bolezni čez nekaj let neizbežne. Škoda, ki nastaja pri 
zdravju teh ljudi, je prav zanesljivo večja kot korist, ki jo družba od teh 
obrtnikov ima. Cez nekaj let bodo prav ti delavci najbolj bremenili sklade 
zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvo ne sme biti kaznovano za napake, ki jih 
delajo gospodarske organizacije in zasebni obrtniki. 

Ce dovolite, bom navedel zgled v zvezi z nadomestilom osebnega dohodka 
za prvih 30 dni odsotnosti zaradi bolezni. Večina gospodarskih organizacij je 
po uveljavitvi zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdrav- 
stvenega varstva močno znižala nadomestilo, s čimer je odstotek odsotnosti 
zaradi bolezni padel pod evropski nivo. Ljudje se boge za svoj dohodek in za 
delovno mesto, zato hodijo na delo bolni. Ce se že oglasijo pri zdravniku, jim ta 
olajša položaj s tem, da jim predpiše močnejša in dražja zdravila, ker jih v 
stalež največkrat ne more prisiliti. Zato so se povećah izdatki za zdravila, ne pa 
zaradi tega, da bi strokovnost zdravstvenih delavcev v nekaj mesecih tako 
močno padla. Akutne bolezni se spreminjajo v kronične, od tod povečanja 
izdatkov za nadomestila nad 30 dni staleža. Za kronične bolezni so potrebne 
dražje diagnostične metode in zato imajo bolnišnice deficit. Gospodarska re- 
forma pa prinaša tudi velike psihične in fizične obremenitve ljudem in s tem 
se število obolenj veča. Vse to naj še naprej plačuje zdravstvo in zdravje 
ljudi.« 
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To sem napisal pred štirimi leti. Objavljeno je bilo februarja 1968. leta. 
Zato postavljam tole vprašanje: »Ali imata sekretariat in izvršni svet kakšen 
načrt za proučevanje zdravstvenega stanja in ali nameravata ukrepati, če se 
zdravstveno stanje slabša, in kako?« 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor boste slišali na prihodnji 
seji. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Nihče.) Ce ni nobenih vprašanj, 
končujem 10. točko dnevnega reda. 

Predsednik republiškega zbora me je obvestil, da je republiški zbor sprejel 
predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do 
otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972 z amandmajem 
zakonodajno-pravne komisije k 5. členu. Na seji republiškega zbora je odbor 
republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo umaknil svoj amandma 
k 5. členu. To je bil tudi naš amandma oziroma skupni amandma. Med pri- 
stojnima zboroma torej ni soglasja o celotnem besedilu predloga zakona. Naš 
zbor je namreč sprejel amandma odbora za socialno in otroško varstvo. Po- 
poslovniku moramo začeti novo razpravo o omenjenem zakonu, zlasti pa o 
spornem besedilu. Po razpravi moramo glasovati o amandmaju republiškega 
zbora, ki ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija. 

Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javi k besedi, dajem 
na glasovanje amandma republiškega zbora k 5. členu zakona. Amandma se 
glasi: »Republiška skupnost otroškega varstva v soglasju z izvršnim svetom 
skupščine SR Slovenije določi pogoje za dodelitev družbene pomoči.« 

Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (9 poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nekaj poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma republiškega zbora ni sprejet. Ker je zbor 
odklonil amandma republiškega zbora, bomo nadaljnji usklajevalni postopek 
opravili jutri med ali po seji enotnega zbora. V skupno komisijo republiškega 
zbora in socialno-zdravstvenega zbora predlagam, da naš zbor imenuje na- 
slednje poslance: Slavka Osredkarja, Jožeta Pratengrazerja in Anico Okršlar. 
Se strinjate s tem predlogom? Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) S tem so bili 
imenovani tovariši, da vodijo razgovore s člani komisije, ki jih bo imenoval 
republiški zbor. 

Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan, zato končujem 28. sejo socialno- 
zdravstvenega zbora. Posebej opozarjam poslance, da bo jutri seja enotnega 
zbora delovnih skupnosti in sicer bo najprej skupna seja v veliki dvorani. 

(Seja je bila končana ob 13.55.) 
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15. seja 

(11. februarja 1972) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 
podlagi prvega člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora 
delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije 
pričenjam 15. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Odsotnost so opravičili: 
—• poslanci gospodarskega zbora: Vinko Božič, Franc Cuznar, Marko Dr- 

novšek, Jože Slavič, Ladislav Ivanec in Jože Knez. 
— poslanci prosvetno-kultumega zbora: Franc Bizjak, dr. Vlado Benko, 

Ludvik Cinč, Jože Florjančič, Janez Kerčmar, Jože Melanšek, Vlado Mušič, dr. 
Ernest Petrič, Janez Pešec, Adolf Praprotnik, Janez Svajncer, France Zupan. 

—• poslanci socialno-zdravstvenega zbora: dr. Lidija Andoljšek-Jeras, dr. 
Ciril Bratuž, dr. Vida Gerbec, Jože Padovan, dr. Samo Pečar in dr. Miha Likar. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Odobritev zapisnika 14. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skup- 

ščine SR Slovenije; 
2. poročilo o delu in problemih komisije za družbeno nadzorstvo skup- 

ščine SR Slovenije; 
3. predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR 

Sloveniji; 
4. predlog zakona o davkih občanov; 
5. predlog zakona o upravnih taksah; 
6. predlog zakona o sodnih taksah; 
7. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1972; 
8. soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe o posojilu med SFRJ 

in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777 YU (graditev večnamenskega 
hidrosistema Ibar-—Lepenac) in predlog sklepa o pogojih za realizacijo pogodbe 
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o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (graditev več- 
namenskega hidrosistema Ibar—Lepenac); 

9. predlog odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da 
sklene pogodbe za realizacijo posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj 
za gradnjo dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega projekta 
»Bernardin« v Piranu. 

Z 9. točko je bil dnevni red razširjen pozneje in zato ste gradivo k tej 
točki prejeli na klop. 

Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kak spreminjevalni 
ali dopolnilni predlog? (Ni pripomb.) Ce ne, menimi, da se s predlaganim dnev- 
nim redom strinjate in ugotavljam, da je sprejet. 

Poslance prosim, da se k razpravi prijavljajo z listki, ki so na klopeh, 
seveda pa se lahko javijo tudi brez prijavnice. Pri tem pa prosim vsakega po- 
slanca, da pred razpravo pove svoje ime. 

Prosim poslance, da se vpišejo v prezenčno listo, ki kroži po dvorani in v 
kateri so imena poslancev po posameznih zborih delovnih skupnosti. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo 
povabil predstavnike izvršnega sveta, republiških sekretariatov, zavoda SR 
Slovenije za gospodarsko planiranje, centralnega komiteja ZK Slovenije, re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, 
javnega tožilstva SR Slovenije, republiške izobraževalne skupnosti, zavoda za 
šolstvo SR Slovenije, univerze, Zveze študentov, zasedanja delegatov občin, 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sveta pomlurskih občin, komisije 
za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije, odbora za prosveto in kulturo 
republiškega zbora, zastopnika cestnega sklada SR Slovenije in podjetja Emone. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 14. seje enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ali ima kdo kakšno pripombo k osnutku? 
(Ni pripomb.) Ce ne, menim, da se s predlaganim osnutkom strinjate in ugo- 
tavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo o delu 
in problemih komisije za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije. 

Poročilo, ki ga je predložila imenovana komisija, ste prejeli. Prav tako 
ste prejeli sklepe in priporočila o družbenem nadzorstvu. 

Prejeli ste tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije, ki pa se nanaša na 
prvotni predlog sklepov in priporočil. Predlagane spremembe so v novem 
predlogu z dne 10. januarja letos že upoštevane. 

Svoje mnenje k poročilu komisije za družbeno nadzorstvo so dali t adi 
skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora, odbor za družbeno-ekonomske 
odnose in odbor za finance gospodarskega zbora. 

Prejeli ste tudi poročilo začasne komisije enotnega zbora delovnih skup- 
nosti za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj 
financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, ki upošteva prej 
navedena mnenja. 

Predlog sklepov in priporočil je bil v smislu 165. člena poslovnika skup- 
ščine poslan izvršnemu svetu, ki se z njim strinja. 
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Dajem besedo predstavniku komisije za družbeno nadzorstvo, poslancu 
Svetelju. 

Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Namen razprave v skupščinskih telesih je oceniti problematiko družbenega 
nadzorstva v sedanjih družbenih razmerah, opozoriti na najpomembnejše pro- 
bleme na tem področju ter podrobneje opredeliti pomen, vlogo in odgovornost 
vseh organov, ki opravljajo to funkcijo na vseh ravneh. Zlasti je potrebno ana- 
lizirati in proučiti vlogo, ki jo imajo skupščine vseh družbenopolitičnih skup- 
nosti pri izvajanju družbenega nadzorstva, ter proučiti možnosti za učinko- 
vitejše izvajanje notranjega nadzorstva v delovnih organizacijah. 

Predloženi sklepi in priporočila naj bi spodbudili vse organizacije in organe, 
zlasti pa organe odkrivanja in pregona tetr sojenja, k učinkovitejšemu delovanju 
piri odpravljanju družbeno škodljivih pojavov. 

Komisija se je odločila predložiti zborom skupščine pregled opravljenega 
dela iz več razlogov. Prvi je ta, da je družbeno nadzorstvo po ustavi pravica 
in dolžnost skupščine, pri čemer je komisija samo njeno delovno telo, na katero 
skupščina ni prenesla v celoti vseh svojih pravic in dolžnosti izvajanja družbe- 
nega nadzorstva. Zato je razprava za nadaljnje delo komisije kot tudi za kre- 
pitev avtoritete skupščine na tem področju izredno koristna. Pomembno je, 
da zbor zavzame stališče do dosedanjega dela komisije in določi smernice za 
njeno nadaljnje delo. Delo komisije je namreč lahko učinkovito samo v pri- 
meru, če skupščina kot celota sprejema in opravlja te> svojo ustavno funkcijo-. 
To je toliko bolj potrebno sedaj, ko ugotavljamo, da je zaostajanje za družbeno- 
ekonomskim in političnim razvojem na tem področju predvsem subjektivne 
narave. 

Komisija je v dveinpolletnem obdobju obravnavala vrsto konkretnih pro- 
blemov, ki se nanašajo predvsem na zakonito in smotrno razpolaganje z druž- 
benim premoženjem. Površna ocena dela komisije, ki je prišla do izraza pri 
obravnavi konkretnih zadev, bi dala vtis, da se je komisija preveč vmešavala 
v zadeve, ki sodijo v pristojnost državnih in samoupravnih organov, predvsem 
organov odkrivanja in pregona. Državni in samoupravni organi, s katerimi je ko- 
misija sodelovala, so mnenja, da je obseg nezakonitega poslovanja, zlasti de- 
viznega in zunanjetrgovinskega, zelo zaskrbljujoč. Samo statistika ne prikazuje 
prave slike, ker še ni predpisov in ker ne zajema drugih negativnih pojavov 
v gospodarstvu. Statistika namreč izkazuje bolj klasične oblike kriminala in 
različne premoženjske delikte v smislu določb kazenskega zakonika. To pa je 
običajno drobna problematika, ki ne pomeni večjega napada na družbeno pre- 
moženje in se tudi dokaj hitro odkriva in preprečuje. 

Spremembe v gospodarskem sistemu, sproščanje tržnih zakonitosti, zlasti 
zaostritev pogojev gospodarjenja, pogojujejo pojave nove oblike škodljivosti, 
ki nastopajo na zelo premeten način. Zaradi pomanjkljivosti pri uvajanju 
tržnega gospodarstva in sistema samoupravne zaščite družbe ostanejo mnoge 
škodljivosti prezrte. Za mnoge je le javno mnenje oziroma politična obsodba 
edini dokaz njihove družbene zavrženosti. To pa zlasti tista dejanja, katerih 
ozadje je neopravičeno prisvajanje družbenih sredstev, formalno pa so v skladu 
z določbami splošnih aktov uporabnikov družbenih sredstev. Praksa kaže, 
da se ukrepi, ki jih uporablja družba za preprečevanje in zatiranje teh nega- 
tivnih pojavov, niso dovolj dopolnjevali in prilagajali novim pojavom škodlji- 
vosti v gospodarstvu. 
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Kršenja predpisov v velikem obsegu ne morejo preprečiti sami državni 
organi, če so pri svojem delu prepuščeni sami sebi. Zato je komisija poskušala 
v sodelovanju z njimi in v sodelovanju s samoupravnimi organi z obravnavo 
konkretnih primerov prispevati k zaostritvi družbenopolitičnega odnosa do te 
problematike. 

Ocenila je, da je treba krepiti njihovo samostojnost, kar bo tudi omogočilo, 
da se bodo oblikovala ustreznejša merila pri vrednotenju posameznih družbeno 
negativnih pojavov. Nadaljnji korak pa bi moral biti vzpostavljanje odgovor- 
nosti teh organov za njihovo delo. 

V nekaterih poslovnih krogih je precej razširjen pojav zavestnega toleri- 
ranja predpisov, kar se je ponekod zelo razširilo na vseh ravneh od delovne 
organizacije prek občin do republike. Ta oportunizem je pripeljal celo do 
pojmovanja, da je spoštovanje predpisov v skrajšani posledici za določeno 
delovno organizacijo, občino ali republiko škodljivo, in konkurenčni boj med 
organizacijami se je začel prenašati na raven, katera organizacija zna bolje 
izigrati predpise. 

Največkrat se iščejo ekonomske prednosti v kršenju zveznih predpisov. V 
kazenskih in gospodarsko-kazenskih prestopkih pa se obdolžene organizacije 
pogosto sklicujejo na kršitev v drugih republikah, v katerih organi nadzora po 
njihovem mnenju niso tako dosledni ali strogi in spregledajo marsikatero kr- 
šitev v prid gospodarstva v določeni republiki. 

Neustrezno družbenopolitično ozračje zelo slabo vpliva na utrjevanje naše 
politične in poslovne morale. Vse to namreč omogoča, da se v nekaterih delov- 
nih organizacijah, na primer v zunanji trgovini, oblikuje kult ljudi z določenimi 
sposobnostmi, ki se morejo zaradi nizke strokovne stopnje uveljavljati predvsem 
s kršenjem predpisov ali vodenjem poslovne politike, preračunane na kratko- 
trajne in sumljive koristi. Ti zaposlujejo in zavajajo poštene sodelavce, da iščejo 
vrzeli v predpisih ali izrabljajo pomanjkljivosti v kontrolnih mehanizmih, 
namesto da bi se strokovno izpopolnjevali. Po vsem tem pa se tem ljudem 
nič ne zgodi, razen sorazmerno mile obsodbe. V zadnjem času se zaradi vpliva 
javnega mnenja te stvari popravljajo. 

V sklopu vprašanj družbenega nadzorstva je komisija obravnavala tudi zelo 
občutljiva vprašanja v zvezi z zagroženimi kaznimi in kaznovalno politiko. 
Tudi komisija meni, da mora imeti v naši družbi kazen omejene učinke in 
da ni moč doseči družbene discipline samo z ostrimi kaznimi. Vendar pa kazno- 
vanja ne bi smeli kar zastaviti. Treba je upoštevati, da je ekonomski sistem 
v določeni meri tudi sestavni del našega pravnega sistema, ki je opredeljen 
s predpisi. 

Ustrezne sankcije lahko zlasti med določenimi poslovnimi krogi bistveno 
prispevajo k oblikovanje mnenja, da sta disciplina in zavest dobrega gospo- 
darjenja nujna in da brez tega ni mogoče uspešno izvesti nobenega ukrepa naše 
ekonomske politike. Glede tega imamo dovolj izkušenj. To velja še posebej 
za sedanjo ekonomsko situacijo, ki zahteva, da se izvajajo predpisi z vso 
avtoriteto države in samoupravnih organizmov na vseh ravneh. 

Soočenje teh izhodišč z vsakdanjo prakso pa pokaže, da je imela doslej 
na tem področju družba odločno premajhno avtoriteto. Neposredni stiki komi- 
sije s predstavniki nekaterih organizacij, v katerih so bili v večji meri kršeni 
predpisi, so znova potrdili, da je sprejem kazni, pa naj bo izrečena celo naj- 
višja, v mnogih primerih za organizacijo še vedno ugodna alternativa. P'ri izbiri 
ali spoštovati predpis ali ga kršiti in se izpostaviti možnosti pregona in kazni, 
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je odločilna samo praktična poslovna ocena, ali se ravnanje v nasprotju s pred- 
pisom še vedno izplača. Morebitna kazen je torej le del poslovnega rizika. 
Tak odnos do predpisov pogojuje tudi ne zmeraj primerno uporabljanja in 
izvajanje varnostnih ukrepov zoper storilce. 

Nekatera telesa naše skupščine, ki so obravnavala poročilo komisije, so 
menila, da je poročilo preveč splošno in da komisija ni dovolj ostro nastopila 
zoper posamezne negativne pojave. S tem v zvezi je komisija mnenja, da se 
družbeno nadzorstvo ne sme in ne more zapostavljati nasproti državnim in dru- 
gim oblikam1 kontrole in nadzora. Pri tem, je poglavitna naloga komisije, da 
prispeva k ustvaritvi pogojev, potrebnih za delo državnih in samoupravnih 
organov na tem področju. Vsa tista mnenja o večji operativnosti komisije 
izhajajo iz nerazumevanja funkcije družbenega nadzorstva. Komisija ne more 
posegati v njihovo delo, pač pa ima pravico in dolžnost, da jih opozori na 
določen negativen pojav in od njih zahteva dosledno ukrepanje. Na ta kompleks 
opozarjam predvsem v zvezi z nasprotnimi mnenji, češ da je komisija v svojem 
delu preveč konkretna in da bi morala nastopati bolj kot organ za moraliziranje. 
Tako naj bi bila na primer stališča komisije v zvezi z dosedanjo' kaznovalno 
politiko sporna. 

Kritizirana je bila tudi neučinkovitost komisije pri prodaji družbenih 
stanovanj. Komisija je o tem problemu ponovno razpravljala po sprejemu 
zakona, ki regulira prodajo. Po naročilu komisije je šlužba družbenega knjigo- 
vodstva izdelala natančen zbirnik vseh prodanih stanovanj v Sloveniji. 

Vso dokumlentacijo je poslala republiškemu javnemu pravobranilstvu, 
vsem občinskim skupščinam in republiškemu sekretariatu za urbanizem. S 
tem svojim delom je komisija vsem pristojnim državnim organom bistveno 
olajšala nadaljnje operativno delo za razveljavitev pogodb, ki so še izpodbojne. 
Obenem pa je s tem dana podlaga za ugotavljanje njihove odgovornosti, torej 
odgovornosti teh organov, če ne bodo ukrepali. 

Ko je komisija tega sklica pričela delo, je ugotovila, da družbeno nad- 
zorstvo tudi v občinskih skupščinah ni dovolj razvito. Čeprav imajo skoraj 
vse občine to področje svojega dela urejeno s statuti, nekatere občinske komi- 
sije sploh še niso pričele dela. Posamezne zadeve obravnavajo šele takrat, ko 
nastane političen problem ali afera. Tako je tudi mnenje, da so te komisije 
pač za vsak slučaj. Da bi spodbudili aktivnost občinskih skupščin na tem 
področju, je komisija poslala vsem občinskim skupščinam poročilo o teh 
vprašanjih in organizirala posvetovanje o stanju in nalogah na tem področju. 

Komisija je v delovnih organizacijah posvetila pozornost tudi krepitvi no- 
tranje kontrole, ki je samoupravna pravica in dolžnost delovnih ljudi. Gre za 
kontrolo samoupravljalcev nad delom individualnih in kolegialnih samouprav- 
nih organov in strokovnih služb v posamezni delovni organizaciji. Praksa 
kaže, da smo tudi na tem področju šele na začetku. Notranja kontrola nastopa 
dokaj uspešno v primerih, kadar posamezniki zagrešijo nepravilnost, ki je v 
škodo delovne organizacije. Za takšne nepravilnosti se sprejemajo tudi precej 
rigorozne kazni. 

Povsem drugačna pa je situacija takrat, kadar individualni ali kolegionalni 
organ zagreši nepravilnost, ki je v škodo' druge delovne organizacije ali v 
škodo družbenopolitične skupnosti. S takim primerom stanja samoupravnih 
odnosov in notranje kontrole smo se v zadnjem času srečali v podjetju Kemija- 
impeks in v nekaterih drugih podjetjih. 
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Novi primeri takih družbeno škodljivih dejanj nas opozarjajo, da ti pojavi 
niso osamljeni in da se bo treba proti njim boriti z večjo ostrino in doslednostjo 
kot doslej. 

Učinkovitost organov odkrivanja, pregona in sojenja se ne bi smela iz- 
črpati na eni strani ob številnih drobnih prestopkih, na drugi strani pa tako 
imenovanih aferah, ki jim marsikdaj dajemo prevelik poudarek. To bi pač 
morala biti usklajena, stalna in sistematična aktivnost, ki bi prispevala k takemu 
družbenemu ozračju, v katerem bi bila že vnaprej obsojena na neuspeh vsaka 
nezakonita in družbeno škodljiva poteza. 

Neučinkovito bo vsako kampanjsko zaletavanje z enega področja na 
drugo, če ne bomo kadrovsko in organizacijsko usposobili ustreznih javnih 
služb in če ne bomo poskrbeli za to, da bo delo organov družbene kontrole 
in nadzora med seboj povezano in usklajeno. 

Sedanja stopnja razvoja naših družbenih odnosov, nedavno sprejeti ustavni 
amandmaji, sklepi 3. konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem 
razlikovanju, 21. seja predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije in še posebej 
akcijski program 2. seje konference Zveze komunistov Jugoslavije nami nare- 
kujejo in omogočajo, da hitreje krepimo družbeno nadzorstvo na vseh ravneh, 
da ustvarimo take pogoje in družbeno klimo, ki bodo omogočali in pospeševali 
vključevanje najširšega kroga občanov in proizvajalcev v preprečevanju škod- 
ljivih pojavov v naši družbi. 

Akcijski program 2. seje konference Zveze komunistov Jugoslavije je 
posebej podčrtal, da so nujni učinkovitejši kazenski, administrativni in še drugi 
družbeni in državni ukrepi proti gospodarskemu kriminalu, podkupovanju in 
drugim oblikam privatizacije ter zlorabe družbenih sredstev in premoženja. 

Akcijski program poudarja, da je z organizirano družbeno akcijo, s politiko 
ustvarjanja in delitve dohodka, z davčno politiko in z drugimi ukrepi gospo- 
darske in socialne politike potrebno onemogočiti zaslužek, privilegije in druge 
ugodnosti, če niso zasnovani na delu. 

Pogosta družbena kontrola in družbeno nadzorstvo sta sestavni in bistveni 
del našega samoupravnega sistema. Razviti demokratični samoupravni odnosi 
nujno zahtevajo učinkovit sistem družbene kontrole in nadzora in postavlja 
se vprašanje, ah gre naš sistem družbenega nadzorstva v korak s splošnim 
družbenoekonomskimi in političnim razvojem. 

Naš ustavni in pravni red ter dejansko stanje v samoupravnih odnosih 
kažejo, da gre predvsem za zaostajanje v pojmovanjih ter v delu in akciji, torej 
v praksi. Vsi skupaj smo pri našem konkretnem delu premalo učinkoviti. 

Lahko se tudi vprašamo, ah ni v praksi skupščine le preveč prisotna samo 
zakonodajno-normativna dejavnost in ali morda v naših skupščinah le poredko 
obravnavamo splošne in posebne družbene pojave, čeprav je to eden izmed 
pogojev za uspešno izvajanje družbenega nadzorstva. 

Zavzemati se moramo tudi za tako oblikovanje in izgrajevanje našega 
pravnega sistema, da bo v tem sistemu oziroma v tem procesu res nagrajen 
tisti, ki spoštuje predpise, družbene dogovore in norme, ne pa tisti, ki samo 
čaka, kdaj in kako bo izkoristil nepopolnost predpisov in neučinkovitost naše 
družbene kontrole. 

Razumljivo pa je, da ob uveljavljanju in razvijanju sistema družbenega 
nadzorstva ne smemo biti nestrpni. To je namreč trajen proces. Družbeno 
nadzorstvo bo krepilo tudi stabilnost našega gospodarskega in političnega 
sistema in dosledno uresničevanje nedavno sprejetih ustavnih dopolnil. 
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Z učinkovitejšim družbenim nadzorstvom in nadaljnjim uveljavljanjem 
institucij družbene kontrole v skupščinah, tako republiških kot občinskih, bomo 
ustvarili ozračje za boljše delovanje vseh oblik družbenega nadzora. To bo 
opora za razvoj in utrjevanje notranje samoupravne kontrole v delovnih organi- 
zacijah, ki jo moramo razvijati s hitrejšim osveščanjem proizvajalcev in s spo- 
znanji o pravem družbenem interesu, s katerim verjetno niso vedno in še dalj 
časa ne bodo istovetni interesi vsakega posameznika ah skupine. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu komisije za družbeni nadzor 
predlagam, da sprejmete predložene sklepe in priporočila. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javi k razpravi, jo končujem in dajem 
na glasovanje predlog sklepov in priporočil o družbenem nadzorstvu, ki ste ga 
prejeli. Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo poroti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov in priporočil o 
družbenem nadzorstvu. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, ki sta 
ga predložila v obravnavo odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora 
in odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora. 

Predlog za izdajo dokumenta ste prejeli, prav tako ste prejeli poročilo 
zakonodajno-pravne komisije in začasne komisije enotnega zbora delovnih 
skupnosti za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in 
vprašanj družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. 

V smislu 165. člena poslovnika skupščine je bil predlog za izdajo dokumenta 
poslan izvršnemu svetu. Besedo dajem zastopniku ,predlagatelja, poslancu 
Emiilu Rojcu. 

Emil Roje: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da prispevam nekaj misli 
ob današnjem sprejemanju predloga za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji. 

Mislim, da je prej omenjena začsna komisija najbolj nazorno in konkretno 
formulirala, kaj s tem dokumentom želimo in kakšna naj bi bila njegova 
fiziognomija. Komisija je predlagala, da bi bil dokument podlaga za prihodnje 
sistemske rešitve in hkrati realizacija stališč republiške skupščine o kadrovski 
politiki. Bil naj bi konkretizacija dolgoročne projekcije razvoja na tem pod- 
ročju, hkrati pa bi moral nakazati tudi smeri za revizijo šolske zakonodaje. 

Glede ustavnih izhodišč za izdajo takega dokumenta tokrat nismo praznih 
rok. Pred nami je že sprejeta resolucija o osnovah kadrovske politike. Razpola- 
gamo z dokaj jasno idejno-politično orientacijo 19. seje centralnega komiteja, 
ki je obravnaval to problematiko, in prav tako je za današnji trenutek aktualna 
tudi resolucija zvezne skupščine o razvoju vzgoje in izobraževanja na samo- 
upravni osnovi. 

Dovolite, da vam posredujem najprej misli o vsebini in predlogih za 
koncept tega dokumenta. Kot eno osrednjih, dominantnih vprašanj bi moral 
dokument poudariti vprašanje uveljavljanja samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v sferi izobraževanja. Ni potrebno posebno poudarjati, da je 
dosedanji neustrezni družbenoekonomski položaj izobraževalne sfere temeljni 
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vzrok pomanjkanja tesnejših in neposrednejših vezi med šolstvom in ostalimi 
področji združenega dela. 

Dokument bi moral nakazati konkretne rešitve za področje vzgoje in 
izobraževanja in nakazati prehod iz dosedanjih proračunskih okvirov k rea- 
lizaciji XXI. in XXII. amandmaja tudi v tej sferi družbenih dejavnosti. 

Zdi se mi, da bi moral dokument jasno začrtati izhodišča za enotno družbe- 
noekonomsko in idejno vzgojo slovenskega delavskega razreda. Pri tem naj 
omenim samo to, da smo danes in ob včerajšnjih razpravah o proračunski bilanci 
veliko govorili o socialni diferenciaciji. Mislim, da v tem trenutku lahko 
spregovorimo tudi o idejni diferenciaciji v negativnem smislu. V našem se- 
danjem šolskem sistemu je namreč prišlo do diferenciacije v idejni sferi, v 
sferi zavesti mladine v tem smislu, da je bilo poznavanje družbenoekonomskih 
zakonitosti in osnov našega političnega sistema omogočeno le manjšemu delu 
srednješolske mladine, medtem ko mladini, ki. se šola v šolah za poklicno 
usposabljanje, ta znanja niso bila dostopna. 

Kot tretje se mi zdi, da bi bilo potrebno jasneje zahtevati intenzivno izbolj- 
ševanje notranje organizacije v sistemu šolstva na vseh stopnjah. Ponekod 
danes že plačujemo davek ekstenzivnosti, zlasti v primeru nezadostne poklicne 
usmerjenosti posameznih srednjih šol in neelastičnosti v sistemu poklicnega 
šolstva. 

Soglašam in pozdravljam zamisel nekaterih, naj bi ta dokument nastal 
kot sad prizadevanj enotnega zbora delovnih skupnosti. Morda tudi v tem 
lahko vidimo korak k večji integriranosti vseh področij združenega dela pri 
skrbi za razvoj izobraževanja sfere in za uresničevanje družbene kadrovske 
politike. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Ali želi.besedo poročevalec začasne 
komisije enotnega zbora, poslanec Dušan Šinigoj? (Ne želi.) Zeli besedo pred- 
stavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima Miloš 
Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Naj vas v današnjem dnevnem redu ne moti vsebinski odmik od svežnja 
zakonskih predpisov in proračuna za leto 1972, ki se pojavlja s pravkar obrav- 
navano točko. 

Predlagatelji se zavzemajo za to, da bi se čimprej lotili dela in pripravili 
temeljni dokument o razvoju vzgoje in izobraževanja v naši republiki. Seveda 
se pri tem najprej postavlja vprašanje, ah je takšen dokument sploh potreben. 
Poskusil bom prikazati nekaj dejstev, ki nam bodo približala problematiko in 
nam -pomagala pri opredelitvi. 

Vsekakor so vzgoja kadrov, izobraževalni sistem in neposredna praksa 
izobraževanja temeljna podlaga 'eksistence naroda in možnost za njegovo 
nadaljnjo materialno in duhovno rast. Zadnja leta je bilo dosti storjenega, da 
bi z modernizacijo vseh vrst in oblik šolanja približali izobrazbeno stopnjo 
zaposlenih in prebivalstva zakonitostim in potrebam našega zelo dinamičnega 
razvojnega procesa. Pri tem smo se spopadali z velikimi težavami vsebinske in 
materialne narave. Uspehi in še bolj neuspehi nas silijo v odločnejše vsebinske 
in sistemske premike. 
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Hkrati ko v republiki pripravljamo resolucijo o dolgoročnem družbenem 
razvoju Slovenije in 5-letni plan, je nujno jasneje opredeliti politiko in raz- 
vojne možnosti vzgoje in izobraževanja. To je pomembno toliko bolj, ker bodo 
generacije, ki se šolajo danes in se bodo šolale jutri, svoje delovne in umske 
sposobnosti uveljavljale v razmerah, ki bodo po strokovni in samoupravno- 
družbeni plati še bolj zahtevne. Te generacije bodo najbolj aktivno dobo živ- 
ljenja doživljale že v tretjem tisočletju naše ere. 

Hitre spremembe v materialni proizvodnji, čvrsto postavljen proces uveljav- 
ljanja samoupravnih socialističnih odnosov terjajo jasnejšo in doslednejšo 
opredelitev nacionalnih ciljev vzgojno-izobraževalne dejavnosti kakor tudi 
oblik in metod vzgojno-izobraževalnega procesa. K takšni opredelitvi nas silijo 
tudi nekateri dokumenti centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 

Akcijski program 19. seje centralnega komiteja ZK Slovenije, ki je obrav- 
navala idejno-poHtična vprašanja vzgoje in izobraževanja, terja od skupščine 
Socialistične republike Slovenije, da stori vse za hitrejše in odločnejše reševanje 
teh problemov. Za skupščinski ddkument, ki bi opredelil politiko, in vzgojni 
smisel ter racionaliziral vsebino vzgoje in izobraževanja, so se opredelile 
tudi vse najodgovornejše družbene in politične organizacije v naši republiki. 
Njihova podpora je torej tudi že izpričana. 

Prav nič manj ni pomembno tudi vprašanje materialnih možnosti, to je 
neposrednejšega, končno že enkrat neproračunskega načina financiranja vzgoje 
in izobraževanja kot pomembne družbene dejavnosti in gospodarske investicije. 
Bilančno logiko in neustrezno proračunsko miselnost mora pri tako pomembni 
družbeni dejavnosti zamenjati načelo, ki sicer že velja za gospodarske in druž- 
bene investicije. 

XXX. amandma k slovenski ustavi nas sili k temu, da čimprej ugotovimo 
možnosti in oblike bolj neposrednih stikov med primarnim proizvajalcem in 
ustanovami, ki mu omogočajo potrebno izobrazbo in vzgojo. Gre torej za to, 
da v našem družbenem sistemu in stopnji samoupravnosti uveljavimo naj- 
ustreznejši družbenoekonomski odnos, kar mora hkrati pomeniti osamosvojitev 
tega področja v smislu družbene in materialne enakopravnosti. 

Dosedanja dvojnost politike do vzgoje in izobraževanja in prav tako 
vsakoletna materialna nejasnost, ki se običajno končuje z bilančnim, kompro- 
misom — ki je temu področju največkrat v škodo — mora biti v letošnjem 
letu odpravljena in zamenjana s popolno doslednostjo dolgoročno postavljenih 
okvirov materialne baze tega področja. 

Ce sem konkreten, bo potrebno proučiti razvejano mrežo vsega našega 
šolstva in nadaljnje načrte ter se na podlagi strokovnih in političnih ocen ter 
ugotovitev dogovoriti o možnostih za njihovo uresničitev v prihodnjih letih. 
Potrebno se je dogovoriti za načine in oblike neposrednejšega financiranja na 
osnovi izraženega interesa za kadre. 

Prav dosedanja nezadostna materialna osnova in improvizoričnost sta v 
marsičem načela sanacijski program skupščine in izvršnega sveta v šolstvu. 
Opredeliti se bomo morali glede odstotka od narodnega dohodka, ali od druž- 
benega proizvoda, namenjenega tej dejavnosti. 

Odgovornost za stopnjo rasti ali zaostajanje mora postati skupna in trajna. 
Po svoji družbenopolitični vsebini mora dokument odgovoriti na nekatere sla- 
bosti in odmike, ki so prisotni na tem področju združenega dela. 

Ne more biti namreč nobenega dvoma, da mora postati ves sistem vzgoje 
in izobraževanja čvrst mehanizem aktivnega boja za znanstveni marksistični 
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pogled na svet, za samoupravni socialistični družbeni nazor in za še bolj humane 
odnose med ljudmi. 

Načelna sistemska izhodišča bodo osnova za strokovne odločitve. Le-te 
naj bodo takšne, da bodo omogočile prilagajanje vzgojno izobraževalnega dela 
potrebam naše živahno razvijajoče se družbe. Nenehno, vsestransko izpopolnje- 
vanje vsega prebivalstva, ki naj v razviti obliki že doseže stopnjo, ki bo pomenila 
drugačen način življenja, bo možno z vztrajnim prilagajanjem in izboljševanjem 
kakovosti in učinkovitosti vseh mehanizmov vzgojno-izobraževalnega sistema. S 
konkretnejšo zadolžitvijo v dokumentu bomo morali vključiti delo in so- 
odgovornost znanstvene in strokovne institucije, saj bi se brez njihovega dela 
in sodelovanja tudi ta naša pobuda slabo končala. 

Na koncu naj, tovarišice in tovariši poslanci, ponovno opozorim na družbeno 
pomembnost pobude za izdelavo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja, 
pri čemier se hkrati zavzemam, da podprete predloženi predlog. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, končujem razpravo. 

Ker naj spremlja izdajo dokumenta široko družbeno gibanje, ki vključuje 
politično in strokovno javnost, je potrebno ustanoviti posebno komisijo, ki bi 
vse pripombe in vse gradivo zbrala, uredila in zavzela stališča ter nato pripravila 
dokument. Zato predlagam sprejem odloka o ustanovitvi in izvolitvi komisije, 
ki naj jo izvolita enotni zbor delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije in 
republiški zbor. Predlog tega odloka ste prejeli. 

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

Ugotavljam, da je enotni zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
Predlagam, da na podlagi člena 255 v zvezi s 316. členom poslovnika skup- 

ščine sprejmemo naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR 

Sloveniji se sprejme. 
2. Dokument pripravi skupna komisija republiškega zbora in enotnega 

zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi dokumenta naj komisija upošteva načela, ki jih vsebuje 

predlog za izdajo dokumenta, ter mnenja iz razprave v odborih, zborih in 
komisijah skupščine SR Slovenije, v socialistični zvezi, skupščinah občin in v 
javni razpravi. 

4. Komisija naj predloži skupščini osnutek dokumenta do konca junija 1972. 
Sklep dajem v razpravo. Zeli kdo< besedo? (Ne javi se nihče.) 
Končujem razpravo in dajem sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne 

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

Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti soglasno sprejel predlog 
za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o davkih občanov, ki ga je predložil izvršni svet. 
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K tej točki in naslednjim točkam, kjer gre za predloge ukrepov družbeno- 
ekonomske politike na področju splošne in kolektivne porabe v letu 1972, ste 
uvodno obrazložitev že poslušali včeraj. 

Prejeli ste predlog zakona, poročilo začasne komisije enotnega zbora za 
proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj finan- 
ciranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti ter poročilo zakono- 
dajno-pravne komisije, dodatno poročilo te komisije in predlog sveta pomurskih 
občin. 

Poslance obveščam, da je začasna komisija enotnega zbora dala k pred- 
logu zakona tele spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

— k 157. členu: Vstavi se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Plri ugotavljanju osnove za davek od obrtnih dejavnosti za leto 1972 se 

pri zavezancih, ki so bili za leto 1971 obdavčeni po plačani realizaciji, ugotov- 
ljena osnova po določbah 74. člena tega zakona poveča za dohodek iz neplačane 
realizacije leta 1971. Ta določba velja tudi za zavezance davka od intelektualnih 
storitev iz 94. člena tega zakona, razen za odvetnike.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
— k 260. členu: V prvem odstavku naj se datum 29. februarja 1972 na- 

domesti z datumom 31. marec 1972. 
Zakonodajno-pravna komisija je predlagala amandmaje in spremembe 

k 2., 4., 5., 18., 20., 21., 30., 43., 44., 45., 46., 47, 48, 49, 58, 61, 62, 75, 
76, 78, 89, 107, 110, 129, 131, 155, 156, 157, 169, 180, 182, 186, 189, 
212, 226, 232, 233, 257. in k 261. členu predloga zakona. Amandmaje ste že 
prejeli. 

Amandma je predložil tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije in sicer 
k 259. členu predloga zakona. Tu naj se v prvem odstavku besedilo »29. febru- 
arja 1972« nadomesti z besedilom »31. marca 1972«. V tretjem odstavku se 
besedilo »29. februarja 1972« nadomesti z besedilom »31. marca 1972«. 

Dajem besedo predstavniku izvršnega sveta in ga prosim, da pove svoje 
mnenje o predloženih amandmajih. (Se strinja.) Predstavnik izvršnega sveta 
Marjan Ekart se s predloženimi amandmaji strinja. 

Dajem besedo poročevalki začasne komisije enotnega zbora poslanki Mari 
Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti v celoti sprejema amand- 
maje zakonodajno-pravne komisije, pri čemer opozarja, da k 18. in 20. členu 
pravzaprav ni predložen amandma, ampak gre le za pripombo, ki je bila 
predlagana tudi v načelni razpravi. Komisija pa se strinja tudi z načelnimi 
pripombami zakonodajno-pravne komisije. Prav tako sprejema tudi amandma 
izvršnega sveta k 259. členu zakona. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Dajem besedo predstavniku zakono- 
dajno-pravne komisije. (Ne želi.) 

Začenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Franc Sagaj. 

Franc Sagaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
1. točki 112. člena, kjer se obravnava predpis davka na stanovanjske zgradbe 
iz kmetijstva, je določeno, da naj bi bili plačevanja davka od stanovanjskih 



15. seja 367 

zgradb oproščeni kmetovalci, ki prebivajo na območju četrte skupine katastr- 
skih občin v Sloveniji. Ker pa je večina katastrskih občin, zlasti v Pomurju — 
in verjetno tudi drugje — v II. in III. proizvodnem okolišu, ne vem, če ima 
smisel, da bi predpisovali davek tudi za ti dve skupini, saj na primer celo 
Slovenske gorice in Goričko spadajo večinoma v II. in III. skupino katastrskih 
občin. 

Stanje stanovanjskih zgradb po vaseh nam kaže kaj jasno sliko. Ta vrsta 
davka je bila uvedena že pred 15 leti in izkazalo se je, da je nesmiselna. 

Kot utemeljitev predloga navajam, da kmetje — razen kmetov borcev — 
za izboljšanje stanovanjskih zgradb do sedaj niso dobivali nobenih posojil, 
so jih dobivali delavci ali uslužbenci, ki so dobivali kredite z odplačilno dobo 
več desetletij. 

Glede na to se pridružujem predlogu sveta pomurskih občin in predlagam, 
da se ugodnost, določena v 112. členu, razširi tudi na II. in III. skupino katastr- 
skih občin. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Obveščam poslanca Sagaja in tudi 
vse ostale poslance, da amandmaja »sveta pomurskih občin« nismo mogli obrav- 
navati kot amandma. Amandma lahko predloži samo občinska skupščina, ne pa 
svet občinskih skupščin. Tudi republiški zbor ga je včeraj odklonil iz formalnih 
razlogov. Amandma pa lahko predlaga poslanec Sagaj, če dobi podporo 10 
poslancev. 

Besedo želi predstavnik republiškega sekretariata za finance Marjan 
Ekart. 

Marjan Ekart: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Amandma je bil 
včeraj v republiškem zboru umaknjen. Zato, ker se je ugotovilo, da je do 
pobude pomurskih občin in njihovega amandmaja prišlo zaradi nesporazuma 
oziroma nepravilne razlage zakona. 

Vsebina predloga pomurskih občin je v tem, da bi se — podobno^ kot 
je povedal tovariš poslanec — oprostitev plačevanja davka od stavb za vse 
kmečke stanovanjske hiše na podeželju, ki se ne oddajajo v najem, predpisala 
neposredno z republiškim zakonom. Predlog zakona pa določa samo oprostitev 
kmečkih stanovanjskih stavb v četrtem proizvodnem okolišu. 

Izvršni svet je obravnaval amandma sveta pomurskih občin in je zavzel 
stališče, da takšnega amandmaja ne more sprejeti. Sedanji zakon o prispevkih 
in davkih občanov ni predpisoval nobene oprostitve kmečkih stanovanjskih 
stavb na podeželju, temveč so o tem, ali bodo take stavbe obdavčene ali ne 
ter v kakšnem obsegu in po kakšnih pogojih, samostojno odločale občinske 
skupščine. 

Z namenom, da bi se v merilu republike glede tega vzpostavila vsaj mini- 
malna enotnost in da bi se obdavčitve oprostilo stavbe v najbolj odročnih 
delih Slovenije — in ti so običajno v četrti skupini katastrskih občin — v repu- 
bliškem zakonu predlagamo odločbo, po kateri naj bi že zakon neposredno iz- 
ključil možnost obdavčitve teh stavb. 

Cilj te nove uvedene oprostitve glede obdavčevanja hiš je zagotovitev 
minimalne enotnosti v merilu republike. Nihče ni mislil, da bi to kakorkoli 
pomenilo razširitev obdavčitve z davkom od stavb na vse druge kmečke stano- 
vanjske hiše na podeželju. 
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O tem, ali bodo z davkom od stavb obdavčene tudi druge kmečke hiše na 
podeželju, torej v prvi, drugi in tretji skupini katastrskih občin, ter v kakšnem 
obsegu in pod kakšnimi pogoji, bodo tako kot doslej tudi v prihodnje odločale 
občinske skupščine, ki bodo pri svojih odločitvah nedvomno najlaže upoštevale 
posebnosti svojih razmer, cilje, ki jih na podeželju zastopajo', in probleme, ki bi 
jih take obdavčitve povzročale. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima tovariš Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Predlagam nekatere pripombe k davku od osebnega dohodka od kme- 
tijske dejavnosti. O tem sem govoril tudi že na gospodarskem zboru, ko smo 
razpravljali o osnutku tega zakona. V 53. členu je določeno, da se posameznim 
vrstam zavezancev davek iz kmetijstva odmerja po dejanskem dohodku. Pri- 
znavam, da ima odmera tega davka na osnovi katastrskega dohodka določene 
pomanjkljivosti, vendar sem mnenja, da mora katastrski dohodek tudi v pri- 
hodnje ostati osnova, če hočemo pospešiti proizvodnjo v kmetijstvu. 

Praksa povojnih let, ko se je z obdavčevanja kmečkih proizvajalcev na 
osnovi katastrskega dohodka prešlo k obdavčevanju po dejanskem dohodku, 
nam je pokazala, da smo s tem ustvarili kaos in veliko nezaupanje pri občanih. 
Občani so prijavljali dejanski dohodek, kar so nato preverile še posebne komi- 
sije in pogosto se je zgodilo, da so bih bolj obdavčeni tisti, ki so z večjim 
trudom na manjših površinah proizvajali več. 

Zato menim, da bi moral biti osnova za davek iz kmetijstva še vedno 
katastrski dohodek. Pri tem pa je seveda treba odpraviti tiste pomanjkljivosti, 
ki motijo. To bi bilo spodbudno za našega proizvajalca, ker lahko že tudi sami 
ugotavljamo, da proizvajalci že tako niso več zainteresirani za to vrsto pro- 
izvodnje. 

Na gospodarskem zboru je bila tudi pripomba glede kmetov-kooperantov, 
ki so zdravstveno in pokojninsko zavarovani pri kmetijskih kombinatih in za- 
drugah. Ti kmetijski kooperanti bodo že tam obremenjeni in mislim, da jih ne bi 
smeli dodatno obremenjevati. Strinjam pa se s tem, da se bolj obremenijo tisti 
kmetijski .proizvajalci, ki so v delovnem razmerju in jim je kmetijstvo prav- 
zaprav samo postranski zaslužek. Pravilno bi (bilo — kot je v materialu na- 
vedeno — da se obdavčijo nekaj odstotkov več in da se ta sredstva zbirajo 
v skladu pokojninskega kmečkega zavarovanja. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zdaj ne vem, ali bo tovariš poslanec 
Saga j predložil amandma, ker je odšel ven. Dokler se ne vrne, ne moremo 
nadaljevati. Zato prekinjam razpravo o tej točki dnevnega reda. 

Prehajamo k 5. točki dnevnega reda, kjer bomo obravnavali 
predlog zakona o upravnih taksah, ki ga je predložil izvršni svet. 

Predlog zakona ste prejeli, prav tako ste prejeli poročilo zakonodajno- 
pravne komisije in začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s 
področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
pohtičnih in samoupravnih skupnosti. 

K predlogu zakona je zakonodajno-pravna komisija predložila naslednje 
amandmaje: 
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— k 16. členu: V točki naj se besedilo »do dopolnjenega 25. leta« nadomesti 
z besedilom »dopolnjenega 26. leta«. Za 9. točko naj se doda nova 10. točka, 
ki se glasi: »10. Hišni sveti — v zadevah hišne uprave«. 

— k 19. členu: V drugi in tretji vrsti 19. točke se besedilo »partizanskega 
spominskega znaka 1941« nadomesti z besedilom: »Partizanske spomenice 1941«. 

— k 33. členu: Besedilo tega člena se črta in nadomesti z novim besedilom, 
ki se glasi: »Dokler občinske skupščine svojih odlokov o upravnih taksah ne 
uskladijo s tem zakonom, se plačujejo občinske takse po predpisih, ki so veljali 
do uveljavitve tega zakona«. 

Dajem besedo predlagatelju zakona in ga prosim:, da zavzame stališče do 
predloženih amandmajev. (Se strinja.) Predlagatelj se s predloženimi amand- 
maji strinja. 

Ali želi besedo predstavnica začasne komisije enotnega zbora, poslanka 
Mara Zlebnik. (Ne želi.) 

Ah želi besedo zastopnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče 

ne javi k besedi, končujem razpravo. 
Na glasovanje dajem najprej amandmaje zakonodajno-pravne komisije. 

Glasujemo o amandmaju k 16. členu. Kdor je za amandmaje, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je enotni zbor amandmaje k 16. členu sprejel. 

Glasujemo o amandmaju k 19. členu. Kdor je za ta amandma, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je enotni zbor soglasno sprejel amandma 
k 19. členu. 

Glasujemo še o amandmaju k 33. členu. Kdor je za amandma, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je enotni zbor amandma k 33. členu so- 
glasno sprejel. 

Sedaj glasujmo še o predlogu zakona v celoti! Kdor je za sprejem zakona 
o upravnih taksah, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je enotni zbor 
soglasno sprejel predlog zakona o upravnih taksah. 

Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti sprejel predlog zakona 
in amandmaje v enakem besedilu kakor republiški zbor. 

Prehajamo k 6. točki dnevnega reda, V tej točki dnevnega reda 
obravnavamo predlog zakona o sodnih taksah, ki ga je predložil izvršni svet. 
Kot gradivo ste prejeli predlog zakona, poročilo zakonodajno-pravne komisije 
in poročilo začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev 
vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja 
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti. 

Zakonodajno-pravna komisija je k 5. členu predloga zakona predlagala 
naslednji amandma: 

V 3. in 4. vrsti prvega odstavka naj se črta besedilo: ».. . ter o delovnih 
razmerjih«. Zaradi tega naj se v takšni tarifi na strani 24 črta tudi opomba 
pod točko 4, pod taksno številko 24. 

Poslanec Jože Lesar je predložil amandma k 10. členu, ki se glasi: »Dohodki 
od sodnih taks so dohodki republike. Republika odstopa občinam dohodke od 
sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotnic enotne izdaje na ob- 

24 
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močju republike in dohodke od sodnih taks, ki jih je treba v gotovini plačati pri 
občinskih sodiščih. Dohodki, ki se dosežejo s prodajo taksnih vredraotnic, se 
občinam razdelijo po obsegu proračunskih potreb občinskih sodišč in javnih 
tožilstev.« 

Dajem besedo predstavniku predlagatelja zakona, tovarišu Bojanu Skrku. 

Bojan Skr.k : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Izvršni svet 
sprejema amandma zakonodajno-pravne komisije. 

Ne strinja pa se in ne more sprejeti amandmaja k 10. členu in to pred- 
vsem iz dveh razlogov: 

Sodne takse so vir dohodkov občinskih proračunov in republiškega pro- 
računa. Občinske sodne takse niso namenjene za financiranje sodišč, ampak 
prispevajo k dohodkom občinskih proračunov. Sprejemanje takega amndmaja 
v tem času, v mesecu februarju, ko so že vse občinske skupščine izračunale 
svoje dohodke in na podlagi dohodkov predvidele tudi izdatke, na vsak način 
vnaša težave v proračune tistih občinskih proračunov, kjer bi zaradi sprejema 
tega amandmaja prišlo do večjega izpada dohodkov. 

Izvršni svet je obravnaval tudi pripombe, ki so bile dane v razpravi o 
osnutku tega zakona. Tedaj so vsa skupščinska telesa zahtevala, da je treba 
prenesti financiranje vseh sodišč, torej tudi občinskih, na republiški proračun. 
Izvršni svet tega ni sprejel iz razloga, ker je bilo prenašanje financiranja z 
občinskih proračunov na republiški proračun v tem času tehnično neizvedljivo, 
predvsem pa iz načelnega razloga, ker bomo v letu 1972, v drugi fazi ustavnih 
sprememb razpravljali tudi o pravosodju in o vseh sistemskih vprašanjih v 
zvezi s poslovanjem pravosodja, torej tudi v zvezi s financiranjem pravosodja. 

Iz teh razlogov menim, da amandmaja v tem času ne bi bilo primerno 
sprejemati. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Besedo dajem poročevalki začasne 
komisije enotnega zbora, poslanki Mari Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Začasna komisija je sprejela amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 5. 
členu, amandmaja poslanca Jožeta Lesarja k 10. členu pa ni obravnavala, ker 
sodi, da je treba besedilo tega člena uskladiti z ustreznim členom v zakonu o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, h kateremu je bil na ločenih 
sejah republiškega in gospodarskega zbora amandma prav tako predložen. 

Ker smo glede na sporno besedilo imenovali medzborovsko usklajevalno 
komisijo, se je začasna komisija odločila, da bo sprejela predlog usklajevalne 
komisije. Sedaj pa ne vem, ah je usklajevalna komisija delo že končala ali ne. 
Potem bi se morala začasna komisija ponovno sestati. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Ah želi besedo predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije? (Ne želi.) Zeli besedo tovariš Lesar? Prosim! 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! če 
gledamo samo 10. člen zakona o sodnih taksah, se nam zdi stališče izvršnega 
sveta v redu. Republika odstopa občinam dohodek od sodnih taks, s katerimi se 
krijejo stroški za občinsko sodstvo. Kakor hitro pa pogledamo, kako se kon- 
strukcija uveljavi na terenu, pa je slika taka, kot jo vidite iz prilog k amand- 
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maju. Zapazil sem, ko sem videl, do česa pridemo, če upoštevamo le tržno 
logične relacije ter načelo, ki vključuje komunalni sistem. 

Ne morem si kaj, da ob predlagateljevem predlogu — sedaj, ko mi je 
poznana finančna konstrukcija na terenu — ne bi postavil na preizkušnjo 
svoje objektivnosti, svojega smisla za presojanje, kaj je pravičnejše oziroma kaj 
ni prav in kaj ni pravično. 

Argumenti, ki jih je navedel predstavnik izvršnega sveta, so zame ne- 
sprejemljivi. Tako npr. trdi, da to niso namenski dohodki, temveč dohodki 
proračuna. V tretjem odstavku 10. člena predloga pa piše: »Ce obsega območje 
občinskega sodišča dve ali več občin, se dohodki od sodnih taks iz drugega 
odstavka tega člena delijo med občine v takem razmerju, v kakršnem posa- 
mezne občine prispevajo k financiranju občinskega sodišča.« Če so to res 
proračunski dohodki, se lahko porabijo tudi za komunalo, za ceste, lahko za 
kanalizacijo, lahko za karkoli. Smiselno je to namensko akumuliran denar in 
namensko tudi vračan nazaj v sfero sodstva za pokrivanje sodnih potreb. 

Tovariš predstavnik izvršnega sveta tudi trdi, da so občinski proračuni 
v grobem že sestavljeni. Ponavljam to, kar sem izjavil že včeraj in dobil potr- 
ditev mnogih, da niti ena občina še nima osnutka proračuna, saj šele sedaj 
sprejemamo instrumente za formiranje in konstrukcijo občinskih proračunov. 

Predstavnik izvršnega sveta tudi trdi, da bi bile nekatere občine prizadete, 
ker bi morale spreminjati osnutke proračunov. Prizadete pa bi bile samo tiste 
občine, ki bi iz teh sredstev dobile manj dohodkov, če bi bil moj amandma 
sprejet. 

So občine, ki s sodnimi taksami pokrivajo komaj 20—30% stroškov, ki 
jih imajo z občinskimi sodišči. Vse ostalo morajo odvzeti iz drugih dohodkov, 
iz prispevkov gospodarstva itd., da lahko krijejo proračune občinskih sodišč. 
Imamo pa nekaj občin — in te je mislil predstavnik izvršnega sveta — ki imajo 
presežke in ki te presežke usmerjajo v kritje drugih proračunskih potreb. Vpra- 
šujem se, kakšna logika je to? 

Tudi izgovarjanje, da bomo problemje uredili v enem letu, zame ni uteme- 
ljeno. Res je, da bo pri dokončnem oblikovanju republiške ustave v ospredju 
prav funkcioniranje komunalnega sistema. Vendar pa se z amandmajem, v 
katerem predlagam zamenjavo kriterijev za delitev teh sredstev, prav nič 
ne posega v funkcioniranje komunalnega sistema, saj je cilj ta, da se sodne 
takse, ki so namenjene za pokrivanje stroškov občinskega sodstva, delijo pro- 
porcionalno na osnovi drugih kriterijev, to se pravi prek proračunov sodišč in 
javnih tožilstev in da se potrebe tako pokrivajo za vse občine v enakem 
razmerju. To pa zaradi tega, ker nobena občina ni niti zaslužila niti ni kriva, 
če ima nizko ali večjo akumulacijo iz prodaje sodnih taks, ker nobena občina 
ne more vplivati na te dohodke. 

Vemo, da se kolki kupujejo v centrih, predvsem v Ljubljani, na sodišče pa 
gre občan ali na Rakovnik ali v Domžale, pač tja, kjer je nastal sodni spor. 
Čudno se mi sploh zdi, da predlagatelj ni že prej predlagal bolj objektivnega 
merila za delitev, saj je poznal podatke, ki smo jih mi spoznah šele danes. 
Prepričan sem, vsaj zase to lahko trdim, da bi močno obremenili svojo odgo- 
vornost, če bi formulacijo zakona pustili takšno kot je predlagana, oziroma 
če ne bi sprejeli amandmaja, ki zagotavlja večjo objektivnost. 

Mislim, da je nova tehnika delitve, ki jo predlagam v amandmaju, eno- 
stavnejša od prejšnje, ker bi se sredstva zbirala pri službi družbenega knjigo- 
vodstva in se delila proporcionalno po proračunih občinskih sodišč. Še več, 
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predstavnik izvršnega sveta je rekel, da nimamo kriterijev. Mislim, da so 
proračuni za leto 1971 ali pa tudi za 1972, ki so jih sprejele občine za svoja 
sodišča, zelo kvalitetni zaradi tega, ker so jih občine kritično presojale, saj so 
sodiščem morale zagotavljati tudi sredstva iz ostalih dohodkov. Sicer pa doku- 
mentacija obstaja, Pred vami je tabela za leto 1969, ker druge nisem mogel 
dobiti. Videl pa sem pred nekaj dnevi tabelo za leto 1970 in povem vam, 
da so razponi še veliko bolj nesmiselni. 2e sedanja tabela, ki jo imamo pred 
seboj, dovolj nazorno kaže, da je to povsem sprejemljiva stvar. 

Obveščam vas še, da sem se včeraj strinjal s spremembo v tekstu amand- 
maja, ki pa ni vsebinska. Amandma se sedaj glasi: Besedilo drugega odstavka 
10. člena naj bi se glasilo tako, da se drugi in tretji odstavek združita v enega, 
ki se glasi: »Dohodki od sodnih taks iz 1. odstavka tega člena se zbirajo pri 
centralni službi družbenega knjigovodstva in delijo med občinami v takšnem 
razmerju, v kakršnem posamezne občine financirajo občinska sodišča in ob- 
činska javna tožilstva.« 

Ta tekst je bolj koncizen in bolj jasen. Enotnemu zboru delovnih skup- 
nosti priporočam, da sprejme predlagani amandma. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Tovariš Lesar, ah je to nov tekst 
amandmaja? 

Jože Lesar: Kot predlagatelj amandmaja se s korekturo strinjam. 
Umikam prejšnji amandma in predlagam novega, ki je le stilno popravljen. 
Amandma podpirajo tile poslanci: Miomir Delevič, Ferdo Papič, Karel Lutar, 
Janez Kučan, Cvetko Doplihar, Jože Slavič, Albin Kuralt, Alojz Žokalj, Martin 
Gobec, Jožko Rozman, Stojan Makovec, Miro Repič, Franc Kosmač, Jože Praten- 
grazer in Nande Vode. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim, predstavnika izvršnega 
sveta, da pove mnenje o amandmaju v novem besedilu. Tovariš Skrk, prosim! 

Bojan Skrk (iz klopi): 10. člen ima v zakonu o sodnih taksah 3 od- 
stavke. Amandma je bil predlagan k drugemu in tretjemu odstavku in menim, 
da bi se moral glasiti tako, da ostane prvi odstavek 10. člena isti, drugi odstavek 
je treba preformulirati, kolikor se ta amandma sprejme, sedanji — tretji od- 
stavek pa se črta in nadomesti z besedilom amandmaja. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren : Hvala, torej gre za nov amandma. 
Prosim predstavnico komisije, da pojasni stališče novega amandmaja. 

Mara Zlebnik (iz klopi): Tovariš predsednik! Predlagam, da odredite 
četrt ure odmora, da se sestane začasna komisija. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Besedo želi tovariš Martin Košir! 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Gospodarski zbor je včeraj sprejel k predlogu zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks tak amandma, kot ga je sedajle predlagal tovariš 
Lesar. Seveda je temu potrebno prilagoditi tudi 10. člen zakona o sodnih 
taksah. 
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Naš odbor in odbor za finance republiškega zbora sta prvotni amandma 
poslanca Lesarja odklonila in sprejela nespremenjen zakon o sodnih taksah. 
Ker pa se morata uskladiti zakon o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taV.g v 14. členu in zakon o sodnih taksah v 10. členu, se mora enotni zbor 
odločiti, če bo sprejel amandma. Z njim sta se strinjala tudi odbor za družbeno- 
politični sistem in notranjo politiko in odbor za finance republiškega zbora. 
Ce bi enotni zbor sprejel enako besedilo, bi bila zakona usklajena. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Tovarišica Zlebnikova želi besedo! 

Mara Z 1 e b n i k (iz klopi): Tovariš Košir je poročal v imenu uskla- 
jevalne komisije. Začasna komisija se s tem strinja, ker smo se odločili, da po- 
čakamo na to uskladitev. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Tovariš Košir, v čigavem imenu 
ste govorili? 

Martin Košir (iz klopi): Govoril sem v imenu odborov republiškega 
zbora. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren : Ne v imenu usklajevalne komisije? 
(Ne.) 

Miislim, da je najbolje, da prekinemo razpravo, da se bo komisija lahko 
informirala. Medtem pa lahko končamo 4. točko dnevnega reda. Prosim po- 
slanca Saga j a, da pove, ali bo predložil amandma ali ne? 

Franc Sagaj: Motila me je četrta skupina katastrskih občin, ki jih 
v Pomurju sploh nimamo. Zdaj sem dobil pojasnilo, da občine to same urejajo, 
zato amandmaja ne bom predložil. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Poslanec Sagaj ne bo predložil 
amandmaja in lahko nadaljujemo s 4. točko dnevnega reda. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javi k besedi, 
končujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o predloženih amandmajih in če se strinjate, bi 
o amandmajih posameznih predlagateljev glasovali skupaj. Ali ste za to? (Da.) 

Na glasovanje dajem amandmaje zakonodajno-pravne komisije, ki jih 
imate navedene v poročilu komisije. Kdor je za sprejem amandmajev, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor amandmaje zakonodajno-pravne komisije k pred- 
logu zakona o davkih občanov soglasno sprejel. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih začasne komisije enotnega zbora 
k 257. in 260. členu. Kdor je za sprejem amandmaja, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor amandmaje začasne komisije enotnega zbora so- 
glasno sprejel. 
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Glasujemo še o amandmaju izvršnega sveta k 259. členu. Kdor je za 
amandma, naj dvigne roko<? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor amandma k 259. členu soglasno sprejel. 
Sedaj prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za 

sprejem predloga zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti predlog zakona o davkih 
občanov soglasno sprejel. S tem je enotni zbor sprejel predlog zakona in amand- 
maje v enakem besedilu kot republiški zbor. 

Odrejam 15-minutni odmor. 
(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Nadaljujemo razpravo o 6. točki 
dnevnega reda. Besedo ima poročevalka začasne komisije enotnega zbora, po- 
slanka Mara Zlebnik. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Začasna komisija še je ob obravnavi amandmaja, ki ga je predlagal tovariš 
Jože Lesar, odločila predlagati svoj amandma in sicer zato, da bi bilo celotno 
besedilo 10. člena usklajeno in jasno-. Aipaandma se glasi: Prvi odstavek 10. 
člena ostane nespremenjen; 

v drugem odstavku 10. člena se v drugi vrstici črtajo besede »na njihovem 
območju«. 

Tretji odstavek se prečrta in nadomesti z novim, ki smiselno povzema 
amandma tovariša Lesarja in se glasi: »Dohodki od sodnih taks iz drugega 
odstavka tega člena se zbirajo pri centralni službi družbenega knjigovodstva 
in delijo med občinami v takem razmerju, v kakršnem posamezne občine 
financirajo občinska sodišča in občinska javna tožilstva«. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Prosim poslanca Lesarja, da 
pove, če vztraja pri svojem amandmaju? (Ne.) Poslanec Lesar umika svoj 
amandma in se strinja s predloženim amandmajem. 

Prosim predstavnika predlagatelja, da pove svoje mnenje o pravkar pred- 
loženem amandmaju k 10. členu. (Vztraja pri odklonilnem stališču.) Predstavnik 
izvršnega sveta iz razlogov, ki jih je že povedal, odklanja tudi ta amandma. 

Zeli še kdo razpravljati o tem amandmaju? K besedi se prijavlja Jožko 
Rozman. 

Jožko Rozman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Mislim, 
da smo v federaciji že več let videli oviro za to, da nekaterih stvari nismo 
mogli urejevati tako kot smo hoteli. Na poti nam je bila zvezna zakonodaja 
in smo federacijo krivili pravzaprav za vse. 

Mislim, da doživljamo v Sloveniji, v našem parlamentu, reprizo tega. Tudi 
pri nas s težavo urejujemo oziroma usklajamo deformacije, do katerih je 
prišlo kljub temu, da formiramo slovensko, samostojno državo s samostojno 
zakonodajo. 

Mislim, da smo imeli tak primer ob kategorizaciji cest; zdaj imamo podoben 
primer, ko gre za sodne takse. Zdi se mi, da ustavni amandmaji Slovenijo in 
družbenopolitične skupnosti postavljajo v drug položaj, in proces, ki ga naka- 
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zujejo amandmaji, bi morali podpirati, ne pa zavirati, kot se je že tolikokrat 
primerilo. Drugače bomo v našem parlamentu ustvarili nemogoče odnose, 
ustvarili bomo nezaupanje, lokalizme, skratka nerazumevanje. 

Mislim tudi, da ne bi smeli dovoliti, da nam izvršni svet nekatere stvari 
prikazuje popačene ali drugačne, kot so v resnici. Položaj je takšen, da je 
sklicevanje na to, da smo pred ustavnimi spremembami, nevzdržno, ker bomo 
dopolnjeno ustavo sprejeli čez toliko in toliko mesecev ali šele čez eno leto. 
Eno leto pa je za občine veliko. 

Vprašanje, kako bodo shajale občine, ki bodo ta sredstva izgubile, in ki 
ga je postavil predstavnik izvršnega sveta, bi postavil raje drugače: Kako so 
desetletja živele one druge občine, ki so se jim nalagale številne dolžnosti in 
pravice, seveda brez ekonomske podlage? Kako so te občine reševale šolstvo, 
izobraževanje, komunalne zadeve in tako naprej? Ce si pogledamo tabelo, 
vidimo, kdo. je imel minuse in kdo pluse. Prav nič me ne skrbi, kako bo sestavila 
proračune občina Ljubljana-Center zdaj, saj smo velikokrat napadali prav to 
občino, kaj vse si lahko privošči. 

Nesprejemljiva je tudi trditev predstavnika izvršnega sveta, da bi sprejem 
tega amandmaja motil občinske skupščine pri sestavi proračuna. Mislim, da so 
nas že take in podobne stvari vsa leta preveč motile in da nas danes zopet 
silno motijo. Vsi skupaj čakamo odpravo teh nepravilnosti in ni res, da bi 
nas odprava motila; motijo nas samo nepravilnosti. 

Mislim, da bi veliki večini občin prišel prav vsak milijon ali dva, ker 
vemo, da imamo na vseh področjih nepokrite potrebe, čeprav so utemeljene. 

Sem podpisnik amandmaja, ki ga je predlagal tovariš Lesar in o njem ne 
nameravam razpravljati. Vendar se mi Zdi, da bi morah odnose v našem par- 
lamentu utrjevati na večjem razumevanju in da bi nam moral v teh strem- 
ljenjih pomagati tudi izvršni svet, če bomo hoteli tako občinsko skupščino 
kot slovensko državo razvijati hitreje kot doslej. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da pove svoje mnenje o amandmaju začasne komisije enot- 
nega zbora k 10. členu. 

Jože Suhadolnik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zakonodajno-pravna komisija se formalno ni sestala. Vendar menim, 
da ne gre za pravno, ampak za vsebinsko vprašanje. Zato nimam pripomb in 
se strinjam z amandmajem. 

Kot poslanec pa menim — ne glede na to, ali bomo danes to sprejeli ali 
ne da V prihodnje ne bi smeli nikoli povezovati takse s financiranjem sodišč, 
saj bi bilo napačno, če bi s kaznimi, ki jih izreka sodnik za prekrške, finan- 
cirali sodnika za prekrške. Mislim, da to dvoje ne gre skupaj. Gledano s tega 
vidika pa je 10. člen, ki ga predlaga izvršni svet, seveda primernejši, kajti v 
tem primeru gre samo za ključ za izračun sredstev, medtem ko amandma 
upošteva potrebe posameznih sodišč. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo razpravljati? Besedo 
ima poslanec Jože Pratengrazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Sem eden izmed poslancev, ki so podprli predlog tovariša Lesarja. Me- 
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nim, da je v njem izražen interes zaostalih območij v Sloveniji. Izhajam iz 
občine Šmarje pri Jelšah, za katero je iz tabele, ki je priložena amandmaju, 
razvidno, da je dohodek od taks v letu 1969 triinpolkrat manjši od sredstev, 
ki jih je sodiščem namenil proračun. Tovariš Lesar je tudi povedal, da je to 
razmerje za leto 1970 in 1971 še bolj neugodno. 

Sedaj podpiram amandma začasne komisije in predlagam, da ga sprejmemo. 
Ce ga ne bi sprejeli, bodo morale občine ta sredstva jemati iz občinskih pro- 
računov, kar pomeni, da bodo imele manj sredstev za ceste in druge potrebe, 
ki se financirajo iz proračunov. Sem poslanec socialno-zdravstvenega zbora in 
zame je najhujše to, da bodo občine verjetno jemale tudi iz družbenih podpor 
socialno ogroženim občanom, torej tiste socialne panoge, ki smo jo doslej — 
to lahko mirno rečem —■ postavljali na sramotni oder. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo. Besedo ima 
poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da je imel tovariš Lesar popolnoma prav, in podpiram stališče komisije, 
ker gre za že star problem. Mislim, da je bila večina naših občinskih sodišč 
v težavah. V Idriji smo z občinskim proračunom že doslej komaj zagotavljali 
sredstva in sodišče smo imeli dalj čas prazno, ker so delavci, ki delajo na 
sodiščih, sodniki in javni delavci, razmeroma slabo plačani. Imeli smo primer, 
da je sodnik, ki je bil pri nas v službi, odprl advokaturo, občina pa je ostala 
brez sodnika in brez sodišča. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Ivan Atelšek. 

Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Podpiram 
amandma Jožeta Lesarja, ker menim, da predlagatelj zakona ni upošteval in- 
teneij, ki jih je o socialni diferenciaciji sprejel centralni komite. Tudi take 
probleme je namreč treba obravnavati s tega stališča. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče več ne želi razpravljati, končujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. 

Najprej glasujemo o amandmaju k 5. členu. Kdor je za predloženi amand- 
ma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva po- 
slanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma k 5. členu. 
Glasujemo o amandmaju začasne komisije enotnega zbora k 10. členu. 

Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Štirje poslanci glasujejo proti.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Pet 
poslancev se je glasovanja vzdržalo.) 

Ugotavljam), da je amandma začasne komisije enotnega zbora k 10. členu 
sprejet z večino glasov. 

Sedaj glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 
naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 
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Ugotavljam, da je enotni zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o 
sodnih taksah. 

O tem bom obvestil predsednika republiškega zbora. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, tojena obravnavo pred- 
loga zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1972, ki ga 
je predložil izvršni svet. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog zakona z obrazložitvijo 
ukrepov družbenoekonomske politike na področju splošne in kolektivne po- 
rabe v letu 1972, poročili zakonodajno-pravne komisije, poročilo začasne komi- 
sije enotnega zbora, mnenje socialno-zdravstvenega zbora, mnenje komisije za 
vprašanja borcev NOV, mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin, 
predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poročila so dali še odbor 
za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora, odbor za zdrav- 
stvo in zdravstveno zavarovanje ter odbor za invalidsko in pokojninsko za- 
varovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora. 

Izvršni svet predlaga, naj zbor obravnava predlog zakona po skrajšanem 
postopku v smislu 294. člena poslovnika skupščine. Predlog za obravnavo po 
skrajšanem postopku dajem v razpravo. 

Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, dajem predlog na 
glasovanje. Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Štirje 
poslanci.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog za obravnavo po 
skrajšanem postopku. 

Obveščam vas, da je izvršni svet poslal naslednje popravke k predlogu 
zakona: 

1. Pri pregledu investicijskih obveznosti proračuna SR Slovenije po fi- 
nančnih programih in najetih posojilih je na 6. strani treba vpisati znesek 
3 milijone v alinei »sredstva za izdelavo projektov«. 

2. V obrazložitvi je treba v zadnji vrsti tretjega odstavka med besedi 
»milijona« in »zagotoviti« vnesti besedo »morali«. 

3. Na 7. strani obrazložitve je v 6. vrsti pod Ad 4 število 86,8 milijona 
treba zamenjati s 96,8 milijona. 

Amandmaje je predložila tudi zakonodajno-pravna komisija in sicer: 
— k 14. členu : V 7. točki prve alinee naj se med besedami »financirali« 

in »enot« vstavi beseda »partizanskih«. 
— k 15. členu : V tretji vrsti naj se črta beseda »konkretno«. 
— k 19. členu: Besedilo: »Ta zakon velja z dnem objave v Uradnem 

listu SRS«, naj se nadomesti z besedilom: »Ta zakon velja naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu SRS«. 

Začasna komisija enotnega zbora predlaga amandma: 
— k 2. členu: V drugi vrsti 2. odstavka naj se za besedo »račun« vnese 

naslednje besedilo: »za izravnavanje« v gospodarstvu in za pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti«. 

Poslanec republiškega zbora Martin Košir in poslanec gospodarskega zbora 
inž. Ferdo Papič sta poslala tale amandma: 

— V 3. alinei (investicijsko vzdrževanje planinskih postojank) 2. točke 
(ostale) razčlenitve negospodarskih investicij se v tretji koloni znesek »800« 
spremeni v znesek »1300«. 
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V osmi alinei (ostalo) 4. točke (novi zahtevi) razčlenitve negospodarskih 
investicij pa se znesek v tretji koloni od prvotnih »8 093« spremeni v »7 593«. 

Dajem besedo predstavniku predlagatelja zakona, da pove mnenje o nave- 
denih amandmajih. (Nima pripomb.) 

Dajem besedo poročevalcu začasne komisije enotnega zbora poslancu Sta- 
netu Pungerčarju. (Nima pripomb.) 

Besedo dajem predstavniku zakonodajno-pravne komisije. (Nima pri- 
pomb.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? K razpravi se je prijavil poslanec 
Drago Sega. 

Drago Sega: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ob 
predlogu proračuna za leto 1972, ki je Slovenski akademiji znanosti in umet- 
nosti namenil 9 milijonov dinarjev, in ob ugovoru, ki ga je SAZU v zvezi s 
tem predlogom naslovila na skupščino Socialistične republike Slovenije in 
njen izvršni svet, se mi zdi potrebno spregovoriti nekaj besed o položaju in 
težavah te ustanove. 

Proračun SAZU se je leta in leta spreminjal v glavnem le nominalno 
z dodatkom običajnih administrativnih odstotkov. V takih utesnjenih pogojih 
je postajalo delo ustanove čedalje bolj ovirano. Med nesorazmerji, ki so bila 
posledica takega položaja, naj navedem samo dve. 

1. SAZU je v osebnih dohodkih ostala za 27'% pod ravnijo drugih ustanov 
s podobnim kadrovskim sestavom, v čemer seveda ni upoštevano naraščanje 
cen, ki je bilo zlasti v zadnjih letih zelo občutno. 

2. Ustvarilo se je -nevzdržno sorazmerje, da ob 56 znanstvenih delavcih 
in drugih raziskovalcih dela samo 12 pomožnih delavcev (laborantov, tehnikov 
itd.). Tako je delo znanstvenega kadra slabo družbeno vrednoteno in neracio- 
nalno izrabljeno. Znanstveniki se morajo ukvarjati tudi z delom, ki presega 
okvir znanstvenega, strokovnega in samoupravnega delovanja. Med resolu- 
cijami in položajem te najvišje slovenske znanstvene ustanove nastaja tako 
vedno večji razkorak. 

Predlagano normaliziranje osebnih dohodkov za obstoječi kader in ozna- 
čeno strukturo na raven 95 lo/o samoupravnega sporazuma in brez revalorizacije 
spričo povišanja cen terja povečano dotacijo za osebne dohodke na 6,636 mili- 
jonov dinarjev. V predlogu ni niti ene nove namiestitve. Znanstveni delavci 
bodo še naprej opravljali tehnično in drugo pomožno delo. 

Materialni iizdatki se povečujejo zaradi cen in zato, ker je po zakonu treba 
odvajati amortizacijo, ki je doslej ustanova ni odvajala. Posledica tega je 
povečanje izdatkov od 480 000 na 806 000 dinarjev, kar pa seveda nič ne izbolj- 
šuje delovanja ustanove. 

Tretji del so funkcionalni izdatki s tremi bistvenimi postavkami za znan- 
stveno delo desetih inštitutov, za izdajanje publikacij in za biblioteko. Če bi 
centralna biblioteka SAZU z 10 inštitutskimi knjižnicami dobila toliko kot 
knjižnica ekonomske fakultete, če bi se redno izdajale publikacije SAZU in če 
naj bi se zagotovilo normalno delovanje inštitutov v sedanjih okvirih, bi SAZU 
za to potrebovala okoli 3 600 000 dinarjev. Ce naj bi se zagotovilo uspešno 
opravljanje nalog inštitutov, bi se navedena vsota morala povečati še za okoli 
50, morda tudi 60 ®/o. 

Kot ilustracijo naj povem, da je leksikološka sekcija inštituta za sloven- 
ski jezik leta 1971 dobila iz proračuna 140 000 dinarjev, od sklada Borisa Ki- 
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driea tudi 140 000 dinarjev. S tem je kritih le 59,5 l0/o potreb in inštitutovi slo- 
varji bodo izhajali vsakih 25 let namesto vsakih 10 let. 

Dialektološka sekcija je dobila le 8500 dinarjev in pokrila le 17'% svojih 
potreb. Inštitut za literaturo, ki izdaja vrsto del, je dobil 24 000 dinarjev in 
pokril le 64'%» svojih potreb. Celotni naravoslovni razred ima 4 aktivne inšti- 
tute in je edini iz drugih virov ustvaril lastni dohodek 200 000 dinarjev. S 
tem vred je imel na voljo 433 000 dinarjev, s čimer je pokril le 42'% potreb. 

Neugodna okoliščina je tudi ta, da sodi SAZU v raziskovalni skupnosti 
ravno v sekcijo, ki ima najmanj sredstev in kjer je zahtev 10-krat več kot 
sredstev. Drugod je zahtev znatno manj, samo pol ali enkrat več. 

Leta 1971 je imela SAZU za funkcionalne izdatke 1 822 000 dinarjev. Po 
prvotnem predlogu proračuna za leto 1972 bi se zaradi drugih povečanih ob- 
veznosti ta minimalna vsota celo znižala na 1 750 000 din. S predvideno korek- 
turo 500 000 din so republiški organi poskušali v danih razmerah in z dobro 
voljo predvsem zagotoviti, da se v letošnjem letu na Slovenski akademiji zna- 
nosti in umetnosti uredijo osebni dohodki v skladu s sprejetimi merili. 

S tem1 pa ostajata odprti še dve nalogi, ki ju bo treba vsaj v osnovi rešiti 
prihodnje leto. To pa sta predvsem normalizacija kadrovskega sestava inšti- 
tutov ter zagotovitev pogojev za njihovo delo. Ti dve nalogi ne predstavljata 
prevelikih materialnih obveznosti in bo njuna rešitev samo nujen korak k 
normalizaciji in racionalizaciji dela in k večjim in naglejšim delovnim re- 
zultatom, s katerimi bo ta pomembna znanstvena ustanova družbi koristno 
vračala, kar bo družba vanjo vložila. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Edmond 
Kovačič. 

Dr. Edmond Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Kot včeraj na našem zboru bi rad tudi danes pred večjim avdito- 
rijem povedal svoje pripombe k predlogu republiškega proračuna in to k 
tistemu delu, ki zagotavlja sredstva za tisto kategorijo ljudi, ki je resnično 
odvisna od naše dobre volje. 

V mislih imam 8 milijonov din, namenjenih za družbenodenarno pomoč, 
katerim so baje oporekali celo tisti, ki so imeli na 3. konferenci Zveze komu- 
nistov Slovenije največ besede. 

V socialno-zdravstvenem zboru smo mnenja, da je celo teh 8 milijonov 
vsekakor premalo za izpeljavo dogovora s 3. konference ZKS, da naj bi druž- 
bena pomoč za tistega, ki mu je to edini vir preživljanja, znašala polovico var- 
stvene pokojnine, to je 340 din. Za uresničenje tega dogovora bi bila potrebna 
še dva milijona din. 

Da me ne bi napak razumeli, moram reči, da 3. konferenca že odmeva, 
saj smo včeraj slišali, da se bodo izdatki za otroški dodatek povečali za 87 !%, 
pokojnine za 21 fl/o itd. 

S svojo razpravo hočem opozoriti na dejstvo, da nismo pravični ali dosledni 
— kakor se pač bolj sliši — in da določeno kategorijo v socialni politiki zane- 
marjamo oziroma imamo do različnih kategorij različen pristop. To po mojem 
ni prav. Enakega odnosa nimajo niti v občinah, prav zato je delež proračuna 
v različnih občinah za te namene tako različen. In prav zato bi bilo tudi prav, 
da postane odnos do te kategorije ljudi eden od kriterijv v bodočem dotiranju 
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manj razvitih občin, čeprav bi moral biti kriterij tudi število tistih, ki potre- 
bujejo družbeno denarno pomoč v občini. 

Mtogoče komu v teh klopeh ta razprava res ne seže dalj od srednjega 
ušesa in če že seže, misli, da to ni tako tragično. Vendar bi rad ponovil znano 
resnico, da slovenski narod ni narod beračev — in teh res ni videti na ulici — 
pač pa vidimo v postelji od bolezni in od pomanjkanja shirano telo. 

Lansko leto smo sprejeli odlok, da znaša družbena pomoč 250 din v primeru, 
da je to edini vir preživljanja. V poročilu sekretariata za zdravstvo o družbenih 
denarnih pomočeh v lanskem letu pa je mogoče zaslediti, da se je število 
ljudi, ki jim je ta pomoč edini vir za preživljanje, nenadoma zmanjšalo za 
30 odstotkov. 

Sam prav lahko razumem, da marsikatera občina, stiskana z vseh strani, 
res ni imela druge poti in je zmanjšala število tistih, ki jim je družbena de- 
narna pomoč edini vir za preživljanje, saj jim je morala vsak mesec zagotoviti 
250 din. Ce v naši občini ne bi ubrali te žalostne poti, bi izdatki za te pomoči 
dosegli približno 40 "/o proračuna. Če vemo, da so kriteriji za dodelitev druž- 
bene denarne pomoči ostri in da je težko verjeti priznanju, da je to edini vir 
za preživljanje, smo lahko prepričani, da je sedanje število teh ljudi v Slove- 
niji več kot resnično. In za te manjka 2 milijona din, da bi dobili polovico 
varstvene pokojnine ali 340 din. Osebno sem prepričan, da to ni vsota, ki se 
je ne bi dalo najti med temi številkami, saj se še zmerom pogovarjamo le 
o predlogu. 

Ce to res ni mogoče, potem naj bodoči izvršni svet sprejme mnenje 
soeialno-zdravstvenega zbora k predlogu zakona o proračunu in naj problem 
poskuša rešiti med letom ter naj si hkrati prizadeva, da se čimprej sklene 
družbeni dogovor o izhodiščih za politiko družbene denarne pomoči v SR 
Sloveniji, da bo v socialni politiki končno še ta kategorija dobila enakovredno 
mesto, ki naj bo v Sloveniji kolikor toliko enotno. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Vinko Kramar. 

Vinko Kramar: Želim le pojasnilo. 
V razdelku: »Kulturno-prosvetne dejavnosti« je naveden znesek 926 000 

kot razlika za kulturne zavode za leto 1971. V obrazložitvi pa je naslednji 
odstavek: 

»Za leto 1971 je bilo računano, da bodo znašali odstopljeni dohodki od 
prometnega davka in avtorskih pravic 17 408 000. Realizacija teh sredstev znaša 
16 842 000. Za manjkajoči del dohodkov je torej potrebno zagotoviti prispevek 
v višini 926 000«. 

Kolikor mi je znano, je odstopljenih 0,5 "/o dohodek kulturne skupnosti 
Slovenije ali kulturnih skupnosti Občin. Sedaj ne vem, ali gre za nesporazum 
pri obrazložitvi. Mislim, da samo alinea »kulturni zavodi« ni dovolj, ker kul- 
turni zavodi niso samo v Ljubljani. Kulturni zavodi so tudi pri Sloveniji in 
mislim, da je obrazložitev v tem pomanjkljiva. Če gre za kulturne zavode, 
katerih soustanovitelj je republika, bi bilo treba to točno navesti, ker iz 
obrazložitve ni razvidno. Ali pa so 0,5 °/o in prispevek od avtorskih pravic 
temeljne kulturne skupnosti realizirale 100°/o? Kolikor je meni znano, do 
15. januarja vse temeljne kulturne skupnosti sredstev iz tega naslova niso 
realizirale stoodstotno. 
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Torej me zanima, ali je to razlika, ki je nastala pri mestni, to je ljubljanski 
temeljni kulturni skupnosti, ali je to razlika pri sredstvih republiške kulturne 
skupnosti? 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika izvršnega sveta 
za pojasnilo. Besedo ima Jože Novinšek, predstavnik predlagatelja. 

Jože Novinšek: Glede SAZU lahko rečem, da bo izvršni svet med 
letom situacijo še proučil in problem manjkajočih sredstev nekako razrešil. 
Osebni dohodki na nivoju 95 l°/o v skladu s sporazumi na teh področjih pa 
bodo zagotovljeni. 

Sredstva za socialne pomoči so povečana za 67'%. To je znatno povečanje, 
prav tako kot so znatna povečanja izdatkov v republiškem proračunu za ves 
socialni kompleks. Mislimo, da je pač v okviru materialnih možnosti. Seveda 
bo pa tu potreben tudi precejšen napor samih občin, ki bodo morale dodajati 
sredstva, če bomo hoteli realizirati usmeritve, ki so bile dane na političnih 
forumih. 

V zvezi s kulturnimi skupnosti je treba reči, da gre predvsem za ljub- 
ljansko področje, ker je dohodek 0,5od prometnega davka in avtorskih 
honorarjev za obseg dejavnosti na tem področju —• to je okrog 9 zavodov — 
premajhen. Ne pokriva vseh stroškov in ne zagotavlja 95'% realizacije osebnih 
dohodkov. Značaj teh zavodov ima prav gotovo širši pomen in mesto Ljubljana 
verjetno ne bi moglo zagotoviti kompletnega financiranja. Mislim, da je prav, 
da so v našem proračunu predvidena določena dopolnilna sredstva v višini 
2,2 milijona, s katerimi se izravnavajo in ustvarjajo pogoji, da se s to kul- 
turno skupnostjo realizira sporazum, ki je pred podpisom. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da preberem obrazložitev k amandmaju, ki sva ga vložila Martin 
Košir in jaz. 

Za investicijsko vzdrževanje planinskih postojank je v predlogu zakona 
o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1972 predvideno 800 000 din, 
čeprav je bil predlog Planinske zveze Slovenije 3 826 000 din. Med družbeno 
pomembne in rentabilne objekte za množičen planinski turizem in za aktivno 
rekreacijo ter koristno uporabo prostega časa si sami z lastnimi sredstvi in 
dohodki od oskrbovanja ne zmorejo niti najpreprostejše reprodukcije, spadajo 
brez dvoma tudi planinski domovi in koče, zlasti v visokogorju. 

V Sloveniji je 163 oskrbovanih planinskih domov in koč. V njih je 5370 
turističnih ležišč, 3150 v sobah in 2220 v skupnih spalnicah. V letu 1970 jih 
je obiskalo 837 246 turistov, od tega 43 275 tujcev. Nočitev je bilo skupno 
130 070, od tega 114 755 domačih in 15 315 tujih. 

Večina domov in koč je zastarelih, premajhnih, dezintestiranih. Potrebna 
je temeljita modernizacija in povečanje zlasti restavracijskih ter prenočevalnih 
zmogljivosti, pa tudi ureditev sanitarij, vode, kurjave, razsvetljave itd. 

Obisk predvsem delovnih ljudi z nizkimi osebnimi dohodki in mladine 
iz leta v leto narašča. Vse več pa je tudi organiziranih planinskih tur in 
izletov delovnih kolektivov in šol. Zahteve po dobrih uslugah se višajo in 
večajo. Po še zastarelem in nevaloriziranem 10-letnem načrtu je za naj- 



382 Enotni zbor delovnih skupnosti 

nujnejšo sanacijo in modernizacijo in povečanje kapacitet potrebno 3 862 000 
din na leto. 

V letošnjem predlogu republiškega proračuna pa je družbena pomoč za 
investicijsko vzdrževanje planinskih postojank predvidena samo v znesku 
800 000 dinarjev. Znesek je odločno prenizek in ne zadošča niti za to, da se 
narišejo in izdelajo vsi potrebni načrti. Zato predlagava, da se dotacija za inve- 
sticijsko vzdrževanje planinskih postojank v letu 1972 zviša na tretjino po- 
trebnih sredstev, to je na 1 300 000 dinarjev, kar pomeni, da se predvidena dota- 
cija zviša za 500 000 dinarjev. 

Predvsem bi hotel opozoriti na to, da ne želim, da bi nam poznejše 
generacije očitale, da je propadlo tisto, kar so naši predniki ustvarili z velikimi 
napori, in da nam ne bi očitah, da so postojanke, ki danes propadajo, nazadnje 
res propadle. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Ali želi še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima poslanka Anica Okršlar! 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovor tovariša Novinška me je spodbudil k besedi. 

Mislim, da to ni odgovor na mnenje, ki ga je imel naš zbor glede druž- 
bene denarne pomoči in ki ga je dr. Kovačič zelo podrobno obrazložil. Menim, 
da to ni dokončen odgovor in da se moramo pri obravnavi proračuna o tem 
dokončno opredeliti, kajti s takim odgovorom se ne moremo zadovoljiti in tudi 
naš zbor ni vztrajal pri tem, da se ta sredstva takoj najdejo, ampak da se 
poskuša rešiti ta problem. Predvsem pa smo predlagali, da se o rešitvi pro- 
blema čimprej sklene družbeni dogovor med izvršnim svetom in občinami. 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, končujem razpravo in prehajam na glasovanje o amandmajih. 

Predlagam, da najprej glasujemo o vseh amandmajih izvršnega sveta, nato 
pa o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Ce se s tem strinjate, dajem 
najprej na glasovanje amandmaje izvršnega sveta. (Poslanci se strinjajo.) 

Kdor je za sprejem amandmajev izvršnega sveta, naj dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. 
Kdor je za amandmaje, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je enotni 
zbor amandmaje zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejel. 

Sedaj glasujemo o amandmaju začasne komisije enotnega zbora k 2. členu 
predloga zakona. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je enotni zbor amadma začasne komisije, enotnega zbora soglasno sprejel. 

Glasujemo še o amandmaju poslancev Koširja in Papiča! Kdor je za 
amandma, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva 
poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je enotni zbor amandma, ki sta ga vložila poslanca Martin Košir in Ferdo 
Papič, sprejet z večino glasov. 

Sedaj bomo glasovali o sprejemu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je enotni zbor predlog zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije za leto 1972 soglasno sprejel. O izidu glasovanja bom 
obvestil predsednika republiškega zbora. 

8. točko dnevnega reda bomo obravnavali skupno z republiškim zborom. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene po- 
godbe za realizacijo posojila mednarodne banke za obnovo in razvoj za izgradnjo 
dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega projekta »Bernardin« — 
Piran, ki ga je poslal v obravnavo izvršni svet. 

K tej točki ste danes prejeli predlog odloka z osnutki pogodb. Skupščina 
SR Slovenije je že dala soglasje k pogodbi med Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za zgraditev 
turističnega projekta »Bernardin« — Piran in k sporazumu med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
o posojilu za izgradnjo petega projekta cest. 

Obveznosti republike se morajo sedaj konkretizirati s posebnimi pogod- 
bami med federacijo in republiko, katerih osnutki so priloženi. Tri pogodbe 
še nanašajo na posojilo za izgradnjo petega projekta cest, ena pa na zgraditev 
turističnega projekta »Bernardin« — Piran. O predlogu odloka je danes raz- 
pravljala začasna komisija enotnega zbora. 

SR Slovnija bo morala skleniti pogodbe tudi z uporabniki posojila ozi- 
roma investitorji objektov, za katere daje banka posojilo. Tudi za sklenitev 
teh pogodb mora biti dano pooblastilo republiškemu sekretarju za finance. 

Besedo dajem predstavniku izvršnega sveta kot predlagatelju odloka. (Ne 
želi besede.) Član izvršnega sveta Franc Razdevšek ne želi razpravljati. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, kon- 
čujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

Kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti z večino glasov sprejel 
predlog odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene 
pogodbe za realizacijo posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za 
izgradnjo dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega projekta »Ber- 
nardin« — Piran. 

Kot sem že rekel, je republiški zbor predlagal, da bi 8. točko dnevnega 
reda obravnavali skupno. Vprašam vas, ali ste za skupno obravnavo? Kdor je 
za, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En po- 
slanec.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da smo se z večino glasov odločili za skupno obravnavo 8. 
točke dnevnega reda. Do takrat odrejam odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsedujoči dr. Srečko Koren: Nadaljujemo sejo enotnega zbora. 
Obveščam vse poslance enotnega zbora, da je republiški zbor sprejel amandma 
k 10. členu zakona o sodnih taksah v enakem besedilu kot naš zbor in s tem 
usklajevanje odpade. Seja enotnega zbora je končana. 

(Seja se je končala ob 13.50.) 



ZASEDANJE PEIECATOV OBČIN 

18. zasedanje 

(1. februarja 1972) 

Predsedoval: dr. Jože Brilej, 
podpredsednik skupščine SR Slovenije. 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov 
občin začenjam 18. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenje, ki ga 
je sklical predsednik skupščine na podlagi določil 3. točke VII. ustavnega 
amandmaja in 7. člena omenjenega odloka. 

Dnevni red zasedanja je bil določen s sklicem in obsega naslednje točke: 
1. volitve člana predsedstva skupščine SR Slovenije, ki ga volijo delegati 

občin, zbrani na zasedanju v skupščini SR Slovenije; 
2. predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov iz osebnega dohodka iz 

delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi zneskov iz prispevkov iz oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za 
posamezne namene splošne in skupne porabe; 

3. predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili določeni 
v letu 1971 in izločeni na posebne račune; 

4. predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbeno- 
političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971; 

5. predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972; 
6. predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za 

leto 1972. 
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje 

zasedanje povabljeni predstavniki predlagatelja gradiva za današnjo razpravo 
in sicer: predstavnik republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva k 1. točki, predstavnik izvršnega sveta k ostalim točkam dnevnega 
reda in predsedniki matičnih odborov pristojnih zborov skupščine. Na sejo 
so povabljeni tudi člani predsedstva skupščine SR Slovenije. 

V smislu 12. člena omenjenega zakona predlagam, da izmed sebe izvolite 
dva overitelja zapisnika. Ima kdo kakšen predlog? (Nima.) Ce ni nobenega 
predloga, predlagam, da se držimo ustaljene prakse in izvolimo overitelje kar 
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po abecednem redu občin, torej za današnje zasedanje delegata občin Nova 
Gorica in Novo mesto. 

Ker delegata iz Novega mesta še ni, predlagam, da za overitelja zapisnika 
izvolimo delegata občin Nova Gorica in Ormož, tovariša Rudija Simaca in 
Franca Novaka. 

Se strinjate s tem? (Delegati se strinjajo.) 
Ugotavljam, da sta za overitelja zapisnika 18. zasedanja delegatov občin 

soglasno izvoljena tovariš Rudi Simac in tovariš Franc Novak. 
Pred prehodom na dnevni red zasedanja delegatov občin bo sekretar 

zasedanja prebral obvestilo o navzočnosti delegatov občin. 

Savin Jogan: Glede na to, da so nekateri delegati prišli neposredno 
pred zasedanjem in da so nekatere spremembe med najavljenimi delegati in 
tistimi, ki so prisotni na današnjem zasedanju, sporočam, da se današnjega 
zasedanja udeležujejo delegati vseh občin v Sloveniji, razen delegatov občine 
Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Vič-Rudnik, Murska Sobota in Novo mesto. Pri- 
soten je tudi delegat mesta Ljubljane. 

Podrobnejše poročilo o sestavu delegatov vam bomj posredoval po prvi točki 
dnevnega reda. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej': Hvala! Pr ehajamjo na i.točko dnev- 
nega reda, to so volitve člana predsedstva skupščine SR Slovenije, ki ga 
izvoli zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije. 

Gradivo za to točko, sklep predsedstva in izvršnega odbora Socialistične 
zveze Slovenije o določitvi kandidatov za člane predsedstva skupščine SR 
Slovenije s poročilom o postopku kandidiranja smo vam poslali s sklicem zase- 
danja dne 25. januajra. 

Socialistično zvezo Slovenije predstavlja za to točko zasedanja tovariš 
Božo Kovač, sekretar republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 

Ali želi predstavnik Socialistične zveze še dodatno pojasniti predlog? 

Božo Kovač (iz klopi): Ne, hvala. Razen, če bo potrebno kakšno po- 
jasnilo. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Želi morda kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, potem predlagam, da preidemo na volitve. 

Volilni postopek še ni urejen v odloku o sklicu in zasedanju delegatov, 
ker takrat, ko se je odlok pripravljal, funkcija zasedanja delegatov občin, da 
voli člana predsedstva skupščine, še ni obstajala. Zato se smiselno uporabljajo 
določbe poslovnika skupščine o postopku za volitve predsednika in podpred- 
sednikov skupščine. 

Glede volitev predsednika in podpredsednikov skupščine pa je v poslov- 
niku skupščine, za predsednike zborov pa v poslovnikih zborov določeno, da 
se volitve lahko opravijo, če je na seji navzoča večina poslancev vsakega 
zbora. Glasovanje je praviloma javno, razen če skupščina — v našem primeru 
zasedanje delegatov — na predlog poslanca oziroma pri nas na predlog delegata, 
ki ga podpre še najmanj 10 drugih, sklene, da se glasuje tajno. 

Ce je predlaganih več kandidatov, se glede na določbe 58. člena po- 
slovnika glasuje javno in poimensko, tako da vsak poslanec oziroma delegat 
pove, za katerega kandidata glasuje, če se ne vzdrži glasovanja. Člen 363 tega 
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poslovnika določa, da je v takem primeru izvoljen kandidat, ki dobi največ 
glasov. 

Glede na to, da sta predlagana dva kandidata, vprašam, ali kdo predlaga 
tajne volitve, ali pa bomo glasovali javno? (Delegati se strinjajo s tem, da so 
volitve javne.) 

Glede na to, da sta predlagana dva kandidata, bomo glasovali po abe- 
cednem redu občin, ki jih delegati predstavljajo. Sekretar zasedanja bo pre- 
bral občine po abecedi, vsak delegat pa pri tem pove, za katerega kandidata 
glasuje. 

(Sekretar zasedanja delegatov kliče delegate občin, ki glasujejo.) 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Navzočih je 60 delegatov občin in 
delegat mesta Ljubljane. Za kandidata Zdravka Krvino je glasovalo 57 dele- 
gatov, štirje delegati so glasovali za tovariša Ogrina. 

Ugotavljam, da je za člana predsedstva skupščine SR Slovenije izvoljen 
tovariš Zdravko Krvina. 

Poročilo o izvolitvi člana predsedstva skupščine, ki ga izvoli zasedanje 
delegatov občin, bo zasedanje poslalo predsedniku skupščine SR Slovenije. 

Naj dodam še to, da bomo med zasedanjem skušali poiskati tovariša 
Krvino, da bi dal svečano izjavo pred svojimi volivci, to je pred zasedanjem 
delegatov občin. 

Končujem prvo točko dnevnega reda. 

Prehajamo.na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o določitvi stopenj prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja za leto 1972 in o določitvi zneskov iz prispevkov iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne splošne 
in skupne porabe, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Predlog zakona z obrazložitvijo predlogov ukrepov družbenoekonomske poli- 
tike na področju splošne in kolektivne porabe v letu 1972 smo vam poslali 
24. 1. 1972. 

V imenu predlagatelja so na zasedanju prisotni podpredsednik izvršnega 
sveta tovariš Vinko Hafner, tovariš Jože Novinšek, direktor zavoda SR Slovenije 
za planiranje, Borut Snuderl, Pavle Pečar, pomočnik republiškega sekretarja 
za zdravstvo in socialno politiko, in Marjan Oblak, načelnik oddelka v sekre- 
tariatu za finance. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda bo dal tovariš Novinšek. 

Jože Novinšek : Tovariš predsednik, tovariši delegati! Dovolite, da 
povem nekaj uvodnih misli pred obravnavanjem petih zakonov, ki jih spremlja 
obrazložitev. Predlogi zakonov so sad razprave in stališč, zavzetih v skupščin- 
skih telesih v zvezi z izhodišči za pripravo bilance splošne in skupne porabe. 
Predlagni zakoni so sestavni del ukrepov, s katerimi naj bi zagotovili — ne 
samo deklarirali — ustrezna delitvena razmerja za splošno in skupno porabo. 
Z njimi naj bi realizirali osnovno usmeritev, to je, da osebni dohodki in splošna 
poraba rastejo počasneje od družbenega proizvoda in da se znižajo aH vsaj ne 
povečujejo obremenjevanja gospodarstva. Tudi konkretizacija, ki jo omogočajo 
predpisi, naj poleg drugih ukrepov zagotavlja še to, da bodo gibanja potekala 
v smeri že dogovorjene politike, dogovorjenih okvirov in razmerij, da bodo 
ustrezno vrednotena vsa področja družbenega dela oziroma da bodo ustvarjena 
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racionalna razmerja med njimi. To bo prispevalo k umiritvi gospodarskih 
gibanj, zlasti osebne in splošne potrošnje, pri tem pa bodo upoštevane nekatere 
nujnosti, ki so tudi pogoj za uravnoteženje nadaljnjega razvoja. Predlagani 
zakoni zagotavljajo izpolnjevanje vseh obveznosti glede plačila dolgov, porav- 
nave obveznosti iz prenosa izvenproračunske bilance federacije, izpolnjevanje 
obveznosti do manj razvitih itd. 

Kljub bilančnim težavam šo nujne in tudi vgrajene določene intervencije 
v gospodarstvu, ki v bistvu vračajo sredstva gospodarstvu. Razumljivo, da 
vsebuje celoten kompleks tudi nekatere ukrepe na področju socialne politike, 
s čimer želimo doseči izboljšanje položaja tistih, ki so v inflacijskem obdobju 
najbolj prizadeti. Ne nameravam omenjati vseh dejstev o gibanju gospodarstva, 
naj omenim samo to, da se v tem kompliciranem obdobju z izhodišči poskušamo 
čimbolj približati realnim možnostim gibanj in seveda upoštevati določene 
nujnosti ostrejše stabilizacijske politike. 

Kot je razvidno iz obrazložitve, je letos previđena za 7 do 8 ®/o manjša rast 
nominalnega družbenega proizvoda, to pomeni povečanje za okoli 20'%. Masa 
osebnih dohodkov naj bi se gibala na nivoju 18®/», splošna poraba bo porasla 
za okoli 16 '"/a. Prav gotovo bo v letošnjem letu izredno pomembno držati 
cene na zmernem nivoju rasti, ker ponudba in povpraševanje še zmeraj nista 
usklajena; ker so disparitete cen velike in jih je devalvacija še zaostrila, in 
ker so gospodarske organizacije danes v zelo različnem položaju. Pojavlja se 
nevarnost prevelikih zahtev po kompenzacijah. Najbrž ie treba omeniti tudi 
to, da v drugih republikah še premalo obvladamo področje gibanja osebnih 
dohodkov itd. 

Ta teden dobimo sveženj predvidenih ukrepov na področju cen, povečanja 
oziroma zmanjšanja prometnih davkov, carin in taks, s katerimi nameravamo 
paralizirati nekatera nesorazmerja in izvršiti nujne popravke za zboljšanje po- 
ložaja določenih delov gospodarstva. Leto 1972 bo verjetno moralo biti leto res- 
nično umirjenih gospodarskih gibanj, v katerem bi se moral bolj uveljaviti vpliv 
nekaterih kvalitetnih faktorjev, ki jih morajo sprožiti prav stabilnejši pogoji 
gospodarjenja. Lahko pričakujemo več težav na področju nadaljnjega reševanja 
problemov nelikvidnosti, lahko nastanejo večje težave v poslovanju organizacij 
z zgubami, potreba po večjih intervencijah v tej zvezi niso izključene nekatere 
bilančne spremembe v zvezi z izvenproračunsko bilanco, v zvezi z določenimi 
obveznostmi federacije, kar nas lahko tudi med letom prisili v bilančne spre- 
membe. 

V naših izhodiščih je v tem letu vsekakor bistvena usmeritev k zmanj- 
šanju bremen gospodarstva. Če upoštevamo vračanje določenih sredstev v 
gospodarstvo, je čista obremenitev povečana samo za 19%, tako da bi se 
amortizacija in skladi predvidoma povečali za 28 "/o. Bruto dohodek gospo- 
darstva bi narastel za okoli 2110/o. Ce upoštevamo vračanje sredstev gospo- 
darstvu, bi znižanje stopnje prispevkov znašalo 1,81 °/o. 

V 1972. letu bo pripravljen in verjetno sprejet ustreznejši davčni sistem, 
ki naj bi nekoliko bolj obremenjeval zlasti ekonomsko sposobnejše organizacije, 
zmanjševal stroškovni vpliv davkov in seveda učinkovitejše prispeval k 
zmanjševanju socialnih razlik. Uveljavljen bo večji vpliv na oblikovanje in 
potrošnjo sredstev skupne porabe. Vzporedno s pripravo sprememb v davčni 
zakonodaji bo potrebno pripravljati ves sistem financiranja samoupravnih 
skupnosti skladno z določili ustavnih amandmajev. Radikalnih razbremenitev 
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v tem letu mi mogoče doseči. Vendar pa so predlagani premiki v situaciji, kakrš- 
na je, že pomembni. 

Dajatve, ki bremenijo stroške proizvodnje, rastejo počasneje in to je že 
prispevek k stabilnejšim pogojem in lažjemu gospodarjenju v delovnih orga- 
nizacijah. Seveda bo hkrati z vsem tem pomembno, da se bo gospodarstvo 
orientiralo na znižanje proizvodnih stroškov in stroškov režije, da bo izbiralo 
tako strukturo proizvodnje in investicij, da bo dosegalo največje uspehe, skrat- 
ka, da bo izrabilo vse možne notranje rezerve. 

Ce tako vzamemo, je 1 fl/o razbremenitve gospodarstva samo okrog 20 
milijard. To ne more biti prevelik prispevek. Zato so prav gotovo večje rezerve 
v racionalnem poslovanju in izrabi notranjih rezerv. Hkrati z vsem tem bo 
potrebno tudi na področju drugih davkov, zlasti na področju prometnih .davkov 
na dohodke od premoženja, izvajati politiko zajemanja in zlasti doslednega 
izterjavanja. 

Najpomembnejša kategorija, ki deluje na povpraševanje, je vsekakor 
gibanje osebnih dohodkov. V letu 1971 so osebni dohodki porasli za okrog 
25 !%, medtem ko letos predvidevamo povečanje za okrog 18 '"/o. To je vsekakor 
bistveno znižanje. Pomembno je tudi to, da predvidevamo manjši porast oseb- 
nih dohodkov, kot je predvidena rast družbenega proizvoda. 

Za zdaj na področju usmerjanja delitve in oblikovanja osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu ne spreminjamo ničesar. Merila v samoupravnih sporazumih 
ostanejo kvantitativno na isti ravni, kar pomeni ob taki inflacijski stopnji tudi 
zaostrovanje. Zato bo pomembna analiza zaključnih računov in analiza delo- 
vanja samoupravnih sporazumov, ki je v pripravi. Tu bomo ugotovili, kako so 
se delili osebni dohodki in ukrepi bodo vsekakor odvisni od realne ocene analiz, 
ki se pripravljajo. Splošna potrošnja naj bi v načelu ostala na višini, ki pred- 
stavlja 95'%» realizacije sporazumov. To so tudi predpostavke, ki so vgrajene 
v proračunu, in to razmerje bi morali realizirati na vseh področjih zunaj go- 
spodarstva. 

V sistem teh ukrepov je vgrajena določena politika tudi na socialnem 
področju. Glavni element izvajanja socialnega programa je vsekakor to, da se 
zmanjšajo razlike in izboljša položaj ljudi z najnižjimi dohodki. Znatno se 
povečujejo sredstva za otroške dodatke, zlasti za družine z manj dohodka in 
z več otroki. Kot vemo, bodo ta sredstva večja za 21Začeli smo zbirati za 
kmečko pokojninsko zavarovanje in precej se povečujejo socialne podpore v 
okviru republiškega proračuna. Pri tem moramo upoštevati letošnjo težjo 
bilančno situacijo. Vendar je po našem mišljenju narejen prvi korak za rea- 
lizacijo širšega socialnega programa. 

Ob primernem sodelovanju občin in samoupravnih skupnosti pa je možno 
storiti s primerno selektivno politiko verjetno še več tudi že v letošnjem 
letu. 

Kot vidite iz predloženih predpisov, je koncept tak, da so, fiksirani tudi 
zneski iz prispevkov iz osebnega dohodka, ki se zbirajo za splošno in skupno 
porabo. Urejeno je tako, da se bodo ti absolutni zneski zbirali na posebnem 
računu in se prelivali po sprejetem programu nazaj v gospodarstvo. Poleg 
tega so vsi potrošniki na republiški ravni omejeni tudi v potrošnji. Će bo 
razvoj gospodarstva slabši, bodo morali potrošnjo prilagoditi danim možnostim, 
če pa bo razvoj gospodarstva hitrejši oziroma bodo realizirani drugačni pro- 
porci, kot smo jih predvideli v tem konceptu in bodo na tej osnovi nastajali 
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presežki, se bodo sredstva morala vložiti v rezerve nosilcev sredstev. Seveda 
so pa te omejitve postavljene z bilanco. 

Občinam in zdravstvenim skupnostim niso postavljeni limiti. Občine bodo 
same določile politiko prispevkov in davkov, seveda pa bodo pri tem upošte- 
vale osnovno politično obveznost glede gibanja splošne porabe. Poleg tega so 
dane tudi možnosti, da predvsem v okviru občin in v okviru samoupravnih 
skupnosti začnemo realizirati tudi politiko, ki je nakazana v XX. ustavnem 
amandmaju. 

Vsem je znana tudi zahteva federacije, da bi se splošna poraba omejila 
na 14'%. Predvidevamo porast okrog 16 %. Vse smo storili, da bi se splošna 
potrošnja zmanjšala. Vendar nam je vsem jasno, da nikakor ni mogoče reali- 
zirati teh proporcev, zlasti če hočemo realizirati predviden porast, recimo 
pokojnin na stopnjo 21'% ter socialne pomoči, kjer bi morali storiti verjetno 
še več, če realizacijo samoupravnih sporazumov limitiramo na 95fl/o, četudi 
vemo, da se pojavljajo tudi zahteve po stoodstotni realizaciji. 

Ob prevzemu različnih funkcij s strani federacije verjetno ni mogoče 
misliti na kakšne večje spremembe v porabi na upravnih področjih. 14'°/o> bi 
vsekakor pomenilo, da se letošnja poraba giblje nekje na lanskem nivoju ali 
celo nekoliko pod njim. Ves koncept naše politike splošne porabe je —• in 
upam, da ga boste tudi vi ocenili tako — stabilizacijski, ker so konsekventno 
izpeljane predpostavke, da bodo osebni dohodki naraščali z 2 °/o nižjo dina- 
miko od predvidene dinamike družbenega proizvoda, da so v okviru možnosti 
sprejeti nekateri ukrepi za razbremenitev gospodarstva in da so kljub bilančnim 
težavam predvidena znatna sredstva prelivanja v gospodarstvo. S tem pa bodo 
realizirani vsaj najnujnejši cilji naše razvojne politike. 

Negospodarske investicije so, kot vidite, usmerjene predvsem na področje 
izobraževanja in zdravstva, ker tu investicij ni mogoče odlagati. 

V tem letu nas vsekakor najbolj prizadene plačevanje obveznosti, ki izha- 
jajo iz prenesene proračunske bilance federacije. Iz likvidirane proračunske 
bilance imamo okrog 410 milijonov din dohodkov, obveznosti okrog 750 mili- 
jonov, tako da znaša primanjkljaj okrog 330 milijonov. V primanjkljaj je vklju- 
čen tudi ostanek neplačanih obveznosti iz preteklega leta. Te naše obveznosti 
moramo vsekakor izpolnjevati. Zato bomo uporabili vse presežke republiškega 
proračuna, kar je okoli 100 milijonov, presežke ostalih potrošnikov, ki bodo 
znašali okrog 170 milijonov in ki bi jih uporabili kot posojilo'. Občine naj 
bi bile po amandmaju, ki ga je sprejel izvršni svet, oproščene obveznosti, 
da bi to obvezno posojilo vpisovale iz imobiliziranih sredstev. Predlog je za- 
snovan predvsem na tem, da je bilo okrog 100 milijonov imobiliziranih sredstev 
porabljenih za izpolnjevanje obveznosti, ki so nastale do 15. novembra, pre- 
ostalih 33 milijonov pa je bilo porabljenih tako, da so jih občine vlagale v 
občinske sklade skupnih rezerv. Zato menimo, da je oprostitev utemeljena. 

Za izravnavanje v gospodarstvu so vključene dosedanje obveznosti, ki smo 
jih sprejemali, vse obveznosti izvenproračunske bilance in nekatere nove ob- 
veznosti, ki so omejene na najbolj nujen obseg. To so predvsem stimulacija 
izvoza, naložbe v kmetijstvu, nekatere kompenzacije in podobno. Seveda se 
usmerjevalna vloga republike ne kaže le v tem. Ta se bo prav gotovo realizirala 
predvsem na področju reeskontne politike, na področju politike finančnih in 
materialnih rezerv. Usmerjevalna vloga bo morala biti velika pri spremembah 
davčnega sistema, zlasti pa pri politiki olajšav; posredno pa bo imela republika 
aktivno vlogo v oblikovanju paritetnih odnosov na področju gospodarstva, to 
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je ina področju primarne delitve ter pri izvrševanju korektur na področju pro- 
metnih davkov, carin in na drugih področjih. 

Danes vsekakor še niso poznani vsi institucionalni in materialni elementi, 
gospodarska gibanja in podobno. Kot sem že uvodoma rekel, lahko računamo 
na poznejše bilančne spremembe, vendar pa je kljub temu pomembno, da v 
okviru danes poznanih možnosti jasno povemo, kakšna je naša volja glede 
gibanja splošne porabe, zlasti glede gibanja osebnih dohodkov, ter drugih 
ukrepov, ki so nujni tudi v taki situaciji, da bi prav z aktivno politiko lahko 
začeli intenzivnejši proces stabilizacije na čimbolj realnih in čimbolj jasnih 
propozicijah. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Prehajamo na razpravo. Še prej vas 
opozorim, da gre v tem primeru in tudi v naslednjih dveh točkah našega 
dnevnega reda za predloge zelo konkretnih aktov in da bi zato ne bila koristna 
splošna obravnava, temveč da bi bilo plodnejše, če bi bili v razpravi pred- 
lagani konkretni predlogi in morebitne dopolnitve predlaganega akta, kar 
seveda ne pomeni, da je širša razprava izključena. 

Opozarjam, da sta tu možnosti, za katero se odločimo, je odvisno od nas 
oziroma od sklepov zasedanja. Prva je, ko gre za stališča, mnenja in predloge 
delegatov k predlogom aktov, o katerem se na tem zasedanju ne glasuje niti 
ne ugotavlja posebej, kdo je bil za tak ali drugačen predlog. Mnenja in predlogi 
posameznih delegatov se pošljejo poslancem pristojnih zborov, ki jih imajo pred 
seboj, ko o aktu razpravljajo. Ta pravica delegatov izhaja iz določbe prvega 
odstavka 3. točke VII. ustavnega amandmaja in smo jo v praksi realizirali 
na dosedanjih zasedanjih, ki so večinoma obravnavala osnutke aktov. 

Druga možnost pa nastopi, če gre za stališča in mnenja k predlogom aktov, 
glede katerih delegat zahteva, da se o njih izreče zasedanje delegatov občin kot 
celota in s katerimi se potem tudi dejansko strinja nad polovica delegatov, ki 
so se zbrali na zasedanju. Če delegat zahteva, da se zasedanje izjasni in za- 
vzame stališče do njegovih predlogov in njegovih stališč in če jih zasedanje 
delegatov sprejme, potem gre za pravico delegatov, ki izhaja iz določbe 3. od- 
stavka VII. amandmaja kot tudi iz določb IX. ustavnega amandmaja, po katerih 
lahko delegati občin, zbrani na zasedanju, dajo predlog zakona in v okviru 
te pravice tudi predlog za spremembo oziroma dopolnitev predlaganega akta. 
Zasedanje ima v tem primeru možnost, da predlaga amandmaje k predlogu 
akta, o katerem razpravlja. Seveda se amandma na pristojnih zborih obravnava 
drugače kot mnenja, stališča in predlogi delegatov, o katerih se zasedanje 
kot celota ni opredelilo. 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Vinko Gobec, delegat 
občine Kamnik. 

Vinko Gobec (Kamnik): Tovariši! Zakon podpiram iz dveh razlogov: 
1. ker se stopnje, zlasti republiška, glede na preteklo leto zmanjšujejo; 
2. ker omejujemo tudi prispevke iz osebnega dohodka. To pomeni, da 

zakon res vsebuje tisto, kar je glede večje akumulativnosti in usposobitve 
gospodarstva povedano v obrazložitvi. 

Postavljam pa vprašanje predstavnikom občin ljubljanske regije, kjer 
imamo skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev. Mislim, da osnovna 
načela zanjo ne bodo veljala v celoti in sicer zato, ker smo se lani zavestno 
odločili, da podpremo gradnjo kliničnega centra z 0,5%, zdaj pa je predlog 
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0,55. V Kamniku se s tem ne strinjamo, ker mislim, da noben organ ne more 
predlagati stopnje 0,55, če smo se domenili za stopnjo 0,5. 

Drugo vprašanje pa je za ljubljansko regijo povečana stopnja za zdrav- 
stveno varstvo od lanskih 7,34 '%> na 8 '%>. Zato vprašujem delegate teh občin, 
ali so že zavzeli stališča do tega vprašanja ali ne? Menim, da bi bilo pravilno, 
če bi se držali osnovnega dogovora iz lanskega leta, da sicer povečamo stopnjo 
za investicije, povečanje od 7,35 %> na 8'% pa mislim, da bi bilo treba utemeljiti 
in povedati, ali je to do 95 % samoupravnega sporazuma ali je to več? V raz- 
pravah, kjer sem sodeloval, to ni bilo utemeljeno. 

Seveda gre le za 17 občin ljubljanske regije. Ali bi se lahko morda že 
danes pomenili ah pa bi se morda povezali in ugotovili, kako je sedaj s temi 
vprašanji. Kajti če se to uresniči, potem ljubljanska regija ne bo imela stopnje, 
ki je poprečna v Sloveniji, to je 31,25, bo znašala okrog 32,3, če ne celo več. 
Drugače pa ta akt v celoti podpiram. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Kdo želi besedo? Besedo ima Jože 
Laznik, delegat občine Trbovlje. 

Jože Laznik: Rad bi samo razložil dejstva, ki jih je navedel tovariš 
Gobec in ki se nanašajo na stopnjo 0,5 za klinični center in na dogovor, ki je 
bil menda poprej sklenjen. Moram reči, da dogovor ni bil sklenjen v soglasju 
z občinami v Zasavju in da so občine v Zasavju takrat imele pripombo k 
financiranju kliničnega centra v Ljubljani; da je bil pozneje dogovor sprejet 
skupno tudi s temi občinami in pa seveda z vsemi zbori zavarovancev, ki so 
bih na območju ljubljanske regije. V tej zdravstveni regiji je bilo sprejeto 
enotno izhodišče financiranja kliničnega centra in rekonstrukcije trboveljske, 
idrijske ter delno novomeške bolnišnice. 

Kranj in Novo mesto sodelujeta v drugačni obliki pri tem financiranju 
kot ljubljanska regija, kjer je to v stopnji. 

Glede na to, da je za območje nekaterih ljubljanskih občin — in v tem 
primeru tudi za Kamnik — klinični center, ki se gradi, splošna bolnišnica, 
kar je delno tudi za naše področje. Zato je bil sprejet enoten koncept financi- 
ranja in sofinanciranja. Drugače bi mi financirali splošno bolnišnico v Ljub- 
ljani, iz lastnih sredstev pa bi morali financirati rekonstrukcijo bolnice v 
revirjih. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Kdo še želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Končujem razpravo o tej točki. V smislu našega sklepa v začetku zasedanja 
predlagam; da pooblastimo overitelja zapisnika, izvoljena na današnjem zase- 
danju, da strneta mnenja in stališča z današnje razprave in jih pošljeta pri- 
stojnim1 zborom naše skupščine. Tega ne bo težko formulirati, ker kaže, da je 
predstavnik ene občine v soglasju z vsemi vami zavzel stališče, da podpira 
predlog tega akta. 

Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne.) 
Končujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je k obravnavi pred- 
loga zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delov- 
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nega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili določeni v letu 
1971 in izločeni na posebne račune. 

Predlog zakona vam je bil poslan 24. januarja 1972. Mislim, da pred- 
stavnik predlagatelja ne želi dati dodatnega pojasnila in zato odpiram raz- 
pravo o tej točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat občine 
Ljubljana-Siška, Danilo Sbrizaj. 

Danilo Sbrizaj: Tovariši delegati! Mislim, da bi se morali opre- 
deliti glede amandmaja, o katerem je govoril predstavnik izvršnega sveta, da 
se sredstva občin, ki so bila izločena iz proračunov v letu 1971, ne vključijo 
v obvezno posojilo. Tako smo se dogovorili v soboto na sestanku, ki smo ga 
imeli pri predsedniku izvršnega sveta. Predlagam, da jasno povemo, če se 
s tem amandmajem strinjamo. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Da bomo vedeli, o čem razpravljamo, 
prosim predstavnika izvršnega sveta za pojasnilo. 

Jože Novinšek: Amandma se glasi: »1. odstavek 3. člena predloga 
zakona naj se spemeni tako, da se glasi: ,Za plačilo obveznosti SR Slovenije 
iz prvega člena tega zakona se kot obvezno brezobrestno posojilo uporabijo 
tudi vsa sredstva posebne rezerve, ki so se oblikovala v letu 1971 iz dohodkov 
drugih uporabnikov teh sredstev — razen občin — po poravnavi njihovih ob- 
veznosti v smislu 2. odstavka 7. člena zakona o evidentiranju obveznosti dolo- 
čenih uporabnikov družbenih sredstev in o načinu njihove poravnave'.« 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Kdo želi razpravljati? Delegat občine 
Lenart, Franjo Muršec! 

Franjo Muršec: K predloženemu amandmaju postavljam dodatno 
vprašanje: Ali gre samo za sredstva občinskih proračunov, in kako je s temelj- 
nimi izobraževalnimi skupnostmi in s temeljnimi kulturnimi skupnostmi? Pro- 
sim za odgovor! 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Tovariš Novinšek. prosim! 
' I 

Jože Novinšek: Izločeni so bih le presežki proračunov. Drugi upo- 
rabniki družbenih sredstev se vključujejo v obvezno posojilo, kot bi določal 
predpis. Podatki kažejo, da imajo skupščine občin okoli 100 milijonov pro- 
računskih presežkov, izločenih sredstev za dospele neplačane obveznosti okoli 
22 milijonov, 23 milijonov pa je izločenih v sklade skupnih rezerv za inter- 
vencijske posege. Skupnost zdravstvenega zavarovanja ima 36 milijonov in 
ta številka se bo verjetno ob točnejšem pregledu še spremenila. Republiška 
izobraževalna skupnost ima 170 milijonov, temeljne izobraževalne skupnosti 
okoli 41 milijonov din, republiška skupnost otroškega varstva okoli 6,4 milijona, 
občinske skupnosti otroškega varstva pa približno 3 milijone. 170 milijonov 
din posojila iz teh sredstev se bo uporabilo za prebroditev finančnih težav. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, Fra- 
njo Tepe j. 
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Franjo Tepej: Tovariši delegati! Pri financiranju izobraževanja 
imamo že vsa leta nazaj nezavidljivo situacijo. Problemi so pereči zlasti v 
tistih občinah, ki dobivajo dopolnilna sredstva. Prav tu bodo v letu 1972 zaradi 
zahtev po uskladitvi osebnih dohodkov z določbami samoupravnih sporazumov 
nastajali največji problemi. Ce bodo presežna sredstva tudi v takih občinah 
uporabljena kot obvezna posojila, potem bomo morali sredstva vzeti nekje 
drugje. Zato predlagam, da predlagatelj razmisli o tem, da bi morda tudi 
sredstva temeljnih izobraževalnih skupnosti ostala na razpolago občinam, 
četudi se določi, da ostanejo namenska. 

Predsedujoči dr. J o ž e B r i 1 e j : Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Požar, delegat občine Maribor. 

Stojan Požar: Predlagani amandma ne pomeni veliko. Zdi se mi 
namreč, da gre tu za načelno vprašanje. Poravnavamo obveznosti in občinskim 
proračunom s tem amandmajem prepuščamo dodatno ustvarjena sredstva. S 
tem se strinjam. Toda opozarjam, da se bo treba pogovoriti, za kaj bomo ta 
sredstva uporabili: ali ponovno za proračune ali pa za to, kar je omenil prejšnji 
govornik, to je za investicije, ki so v slovenski družbi trenutno resnično po- 
trebne. Ce temeljnih izobraževalnih skupnosti ne oprostimo in če oprostimo 
občinske proračune, bi kazalo priporočati, da se ta sredstva namenijo za investi- 
cije na področju šolstva. 

Predsedujoči dr. J o ž e B r i 1 e j : Še kdo želi razpravljati o tej točki 
dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Torej lahko končam razpravo o tretji točki 
dnevnega reda in prosim overitelja zapisnika, da predlagana stališča in sugestije 
posredujeta poslancem pristojnih zborov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih in družbeno- 
političnih skupnostih k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 
1971. 

Predlog zakona vam je bil poslan 24. januarja 1972. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ali želi besedo 

predstavnik predlagatelja? (Ne.) Končujem razpravo o tej točki z istim sklepom 
kot pri prejšnjih dveh točkah. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Predlog zakona smo vam poslali 24. januarja 1972. 
Odpiram razpravo delegatov občin k tej točki dnevnega reda! Besedo želi 

predstavnica skupnosti otroškega varstva. 

Marija Ivkovič: Tovariš -predsednik, spoštovani tovariši delegati! 
Republiška skupnost otroškega varstva je ob koncu leta 1971 pripravila poročilo 
in v njem pokazala, kje smo, kaj želimo na tem področju in kako bi prišli do 
predvidenih ciljev. V poročilu je tudi napisano, kaj bi morah vse storiti na 
področju varstva občin in za kaj se obvezuje republiška skupnost otroškega 
varstva. Obsega tudi predloge republiški skupščini SR Slovenije. 
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Republiška skupnost otroškega varstva predlaga občinskim skupščinam, 
da se zavzamejo, da bodo programiranje, projektiranje in gradnja vzgojno- 
varstvenih zmogljivosti čimbolj racionalni, da ne razpisujejo licitacij za zem- 
ljišča, namenjena objektom otroškega varstva, in da pri potrjevanju urbani- 
stične dokumentacije obvezno zahtevajo vključitev teh objektov v zasnovo 
stanovanjskega naselja; da se zavzemajo za vpeljavo samoprispevka občanov 
in prispevka delovnih organizacij, s čimer se bodo povečala sredstva za razvoj 
otroškega varstva; da se stopnje prispevkov za otroško varstvo od osebnega 
dohodka in pokojnin določijo najmanj v višinah, ki so veljale v letu 1971, 
da sprožijo postopek za sklenitev družbenega dogovora o programu in delovnem 
času vzgojnovarstvenih ustanov, o njihovi ceni in diferenciranem subvencio- 
niranju cene. 

Republiška skupnost otroškega varstva se ob taki politiki zavezuje, da bo 
izpeljala spremembe v sistemu denarnih dajatev, ki jih bo za leto 1972 izdelal 
predlog za dolgoročnejšo zasnovo tega sistema; da bo izpeljala sistem dopolnje- 
vanja manj razvitih območij, ki bo prispeval k izboljševanju pogojev za razvoj 
otrok, ki tam živijo; da bo izpeljala tak sistem kreditiranja gradnje dodatnih 
sredstev in pocenil investicijske stroške; da bo sprožila postopek za sklenitev 
sporazuma o minimalnih normah za gradnjo vzgojnovarstvenih zmogljivosti; 
da bo izdelala analizo stroškov in cen v vzgojnovarstvenih zavodih. To so 
naloge, ki zadevajo tako občine kot republiško skupnost otroškega varstva. 

S predlagano politiko republiške skupnosti otroškega varstva, ki je v skladu 
z razpravami o socialnem razlikovanju, katere so dobile vso podporo tudi v 
družbenopolitičnih organizacijah, hočemo predvsem opredeliti konkretne naloge, 
ki nas čakajo v določeni etapi tega srednjeročnega objekta — to je v pri- 
hodnjem letu — in od uresničitve katerih bo vsekakor odvisna tudi uspešnost 
uresničevanja ciljev in hotenj, ki naj pripomorejo, da bo vedno več otrok 
raslo in se pripravljalo za samostojno življenje v kar se da urejenih razmerah. 

Zato bi predlog politike lahko označili tudi kot akcijski načrt, ki naj velja 
za vse družbene dejavnike v krajevni skupnosti, v občini in republiki in ne le 
za republiško skupnost otroškega varstva. Treba je vzbuditi vsesplošno aktiv- 
nost v prid otrok, pa tudi za sprejem ustreznih samoupravnih odločitev. Pred- 
log se prav zato ne spušča v načelno razglabljanje, pač pa je v njem tisto, kar 
hočemo v prid otrokom doseči v prihodnjem letu. 

Dovolite, da ponovim usmeritev za leto 1972. V razne oblike organiziranega 
varstva in vzgoje moramo na novo pritegniti 8000 predšolskih otrok in šolarjev. 
Šolsko malico moramo zagotoviti 90 °/o šolarjev. Sistematično moramo zdrav- 
stveno pregledati vse otroke, stare 3 leta, in strokovno zasnovati in standardi- 
zirati tak pregled za otroke ob vstopu v šolo. Znatno moramo povečati otroški 
dodatek družinam, ki z lastnimi dohodki ne pokrivajo minimalnih življenjskih 
stroškov. Bolj moramo pomagati staršem pri vzdrževanju otrok, motenih v 
razvoju in zagotoviti moramo materialno pomoč otrokom iz socialno šibkih 
kmečkih družin. V davčni politiki moramo ustrezno upoštevati stroške, ki 
jih ima družina za vzdrževanje otrok. V tako začrtanih nalogah sta obsežena 
oba vidika družbene skrbi za otroke: razvoj družbene baze otroškega varstva 
in neposredna pomoč družini za vzdrževanje otrok. 

Lahko tudi rečem, da so cilji, ki naj jih v otroškem varstvu uresničimo 
v prihodnjem letu, začrtani zelo ambiciozno. 

Kaj nas sili k temu? V vzgojnovarstveni dejavnosti imamo prostora le za 
skromen odstotek otrok. Analize pa tudi kažejo, da pri pridobivanju novih 
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mest v teh institucijah še nismo dosegli dinamike, ki bi zagotovila, da bomo 
pravočasno izpolnili srednjeročni načrt. O realnosti teh prizadevanj ne bi 
kazalo dvomiti, saj kazalci govore, da bi že danes potrebovali tako razvit 
sistem vzgojnovarstvenih institucij, če upoštevamo samo zaposlenost mater in 
zanemarimo njihovo koristnost za razvoj otrokovih sposobnosti. To se pravi, da 
že močno zamujamo z razvojem družbene baze otroškega varstva in da te 
zamude ne smemo še povečevati. 

Zaradi nestabilnih gospodarskih gibanj se hitro povečujejo življenjski stro- 
ški družin in še hitreje stroški, ki jih imajo družine z vzdrževanjem otrok. 
Tem premikom ne sledi dovolj hitro otroški dodatek in v njegovem sistemu 
je še premalo prisoten socialni vidik. Zaradi tega družbena pomoč družinam 
ni dovolj učinkovita in veliko je družin, ki zelo težko živijo. 

Oboje zahteva, da v letu 1972 storimo pomembnejše premike v družbeni 
skrbi za otroka. Tukaj pa se nam seveda takoj postavi vprašanje, kako naj 
to dosežemo. Da bi število otrok, ki bodo vsako leto na novo deležni orga- 
niziranega varstva in vzgoje ter sistematične zdravstvene zaščite, zares povečali 
in —. kar zadeva vzgojnovarstveno dejavnost — celo podvojili v primerjavi 
z dosežki zadnjih let, bomo v našem udejstvovanju in praksi morali marsikaj 
spremeniti. 

Naj vas v zvezi s tem opozorim na najbolj pereče probleme: 
1. Razpoložljive zmogljivosti bomo morali bolje izkoriščati. Skoraj četrtina 

prostora v vzgojnovarstvenih ustanovah je zasedena komaj 6 ur dnevno. V 
teh prostorih bi se lahko organiziral vzgojni program za precej več otrok, 
če bi se vodstva ustanov o tem sporazumela s svojim socialnim okoljem in na 
ta način dosegla, da bi se za ta program zbrala nova sredstva in da bi se pri 
njegovem uresničevanju angažirali še novi profili kadrov, pa tudi starši in drugi 
občani. 

V zvezi z delom- vzgojnovarstvenih ustanov je mnogo vprašanj, od delov- 
nega časa, programa, strukture in višine cene do subvencioniranja' cene, ki 
jih ne smemjo prepuščati v odločitev samo njihovim delovnim skupnostim. 
Pri urejanju teh vprašanj gre za splošen družbeni interes, ki se mora uveljaviti 
v ustrezni izpeljavi samoupravljanja teh ustanov in v ustreznih družbenih 
dogovorih med zainteresiranimi družbenimi dejavniki v krajevni skupnosti 
in občini. 

2. V zvezi z gradnjo novih vzgojnovarstvenih zmogljivosti se nam za- 
stavlja vprašanje, ali je prav, da nas na novo pridobljeno mesto stane prav 
toliko, kot nas stane. Razlike v investicijskih stroških so velike in niso vedno 
upravičene. 

Tudi s sedanjimi cenami industrijske gradnje se še ne moremo strinjati. 
Očitno je, da bomo s tem v zvezi morali premagati dilemo ali graditi vzgojno- 
varstvene ustanove z visokimi standardom za malo otrok ali organizirati to 
dejavnost v sicer skromnejših okvirih pa za veliko več otrok. O tej dilemi 
nasploh in ko gre za konkretno institucijo, ne morejo imeti prve in zadnje 
besede samo strokovnjaki. O njej se morajo — seveda ob pomoči strokovnjakov 
 odločiti predvsem tisti, ki neposredno zastopajo interese otrok, to so starši in 
občani, ki skupaj in solidarno prispevajo del svojega dohodka, da bi zagotovili 
otrokom urejene življenjske razmere in boljše razvojne možnosti. 

To so storili občani Ljubljane ob pripravah na referendum. Odločili so, 
da je treba gradnjo vzgojnovarstvenih ustanov poceniti in da je z zbranim 
denarjem treba urediti več prostora, kot je predlagano v načrtih. Tako usmeri- 
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tev so podprli tudi na vseh regionalnih posvetih, ki jih je organizirala naša 
skupnost. To pa seveda terja, da nemudoma preverimo normative, tipske 
zasnove in tehnične izvedbe, na katerih temelji gradnja vzgojnovarstvenih 
zmogljivosti. O teh vprašanjih bomo morali kar se da hitro doseči sporazume 
z ustreznimi strokovnimi službami in zainteresiranimi družbenimi organi. Repu- 
bliška skupnost otroškega varstva pa je kreditiranje gradnje vzgojnovarstvenih 
zmogljivosti že pri letošnjem natečaju zastavila tako, da bo prispevala svoj 
delež v odstotku le do višine 18 000 dinar jev za enega otroka oziroma 20 000 za 
dojenčka v predšolskih ustanovah. 

3. Ni mogoče več dvomiti, da bo treba tudi za najbolj racionalno izpeljavo 
začrtanih ciljev zbrati več sredstev, kot nam jih priteče iz rednega prispevka 
za otroško varstvo. Izračuni kažejo, da bomo poleg denarja iz rednega prispevka 
morali pridobiti tudi sredstva s samoprispevkom občanov. Materializacije 
naših načrtov na področju otroškega varstva ne gre razumeti kot nekaj izjem- 
nega in kot izhod v sili, pač pa kot novo in trajno obliko realizacije solidar- 
nosti, ki ima še to prednost, da občanom omogoča vpogled v programe in za- 
gotovi njihov neposreden vpliv na izbor prioritetnih rešitev pa tudi na gospo- 
darno ravnanje z zbranimi sredstvi. 

Tej usmeritivi bo seveda morala slediti tudi organizacija samoupravljanja 
na področju otroškega varstva od krajevnih skupnosti do širokih interesnih 
skupnosti, v katerih bodo najmočneje zastopani starši, ki jih najbolj skrbi raz- 
voj in perspektiva otrok in ki bodo skupaj z drugimi občani in strokovnjaki 
najbolj zavzet pobornik družbenih akcij v korist otrok. 

4. Prezreti tudi ne smemo sistema financiranja osnovne dejavnosti vzgojno- 
varstvenih institucij, ker ta lahko zavira ali pospešuje napredek na tem pod- 
ročju. Za zdaj še nimamo dovolj jasne predstave o tem, kolikšen je celoten 
strošek na otroka v vzgojnovarstveni ustanovi oziroma se taki izračuni prav 
v zadnjem času oblikujejo. 

Nekaterih elementov do sedaj še nismo ugotavljali, na primer investicij, 
nekatere stroške, kot so stroški za vzgojno delo, pa pokrivamo globalno iz 
družbenih skladov. Izračuni pa nam vendarle pokažejo, da je celoten strošek za 
otroka mesečno več kot enkrat večji, kot ga izkazujemo z oskrbnim stroškom. 
To pomeni, da tudi tistim staršem, ki sami plačujejo vse oskrbne stroške, visoko 
subvencioniramo bivanje otrok v vzgojnovarstvenih ustanovah. 

Ce te izdatke primerjamo z učinki otroškega dodatka, ugotovimo, da mate- 
rialno bolj podpiramo družine, ki imajo take osebne dohodke, da jih cenzus 
izloča od pravic do otroškega dodatka. K<er ni urejeno subvencioniranje cene v 
vzgojnovarstvenih ustanovah, dajejo te ustanove marsikje prednost otrokom iz 
takih družin. To torej kaže:, da pokrivanje stroškov za delo vzgojnovarstvenih 
ustanov še ni dovolj jasno definirano in da nam sedanji način krči obseg 
sredstev, ki bi jih lahko pridobili za to dejavnost. 

Očitno je torej, da se bomo morali zavzeti za povečanje deleža staršev pri- 
pokrivanju celotnih stroškov v vzgojnovarstvenih ustanovah in da bomo morali 
speljati bolj diferenciran način subvencioniranja, ki bo upošteval socialno stanje 
družine in število otrok. Z njim bi morali omogočiti, da bodo vzgojnovarstvene 
ustanove dostopne vsem otrokom ne glede na plačilno zmogljivost staršev. O 
tem vprašanju pa ne sme in tudi ne more odločati delovna skupnost te vzgojno- 
varstvene ustanove sama, pač pa le dogovorno s tistimi, ki bodo prispevali 
sredstva za financiranje in subvencioniranje teh institucij. 
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2e v letu 1972 bi morali na tak način opredeliti program ustanov, pogoje 
za sprejem otrok v ustanove, ceno, sistem subvencioniranja cene in plačnike 
za vsako vzgojnovarstveno ustanovo oziroma za vse tovrstne ustanove na ob- 
močju vsake občine. Na ta način bi tudi zgradili spore o tem, kdo- naj financira 
osnovno dejavnost teh institucij, ki že marsikje ovirajo njihovo delo in tudi 
razdvajajo ljudi. Ta vprašanja zahtevajo, da se vanje resno poglobimo vsi, ki 
delujemo na področju otroškega varstva in da tudi ukrepamo ter razvijamo 
aktivnost, s katero bomo premagali šibke točke v uresničevanju začrtane smeri 
in intenzivirali razvoj družbene baze otroškega varstva. 

Drug pomemben kompleks predlagane politike otroškega varstva urejamo 
enotno in solidarno v republiki. Najprej vas moram opozoriti, da prihodnje 
leto iz sredstev, ki jih lahko pridobimo z veljavno prispevno stopnjo republi- 
škega prispevka za otroško varstvo, ni mogoče izpeljati večjih premikov, zato 
so že v obravnavi predlogi zakona za stopnjo prispevka za cenzus — višino 
otroškega dodatka, s katerim želi republiška skupnost otroškega varstva 
doseči predvsem to, da se število otrok iz delavskih družin, za katere 
se izplačuje otroški dodatek, ne bi znižalo; da bi se zagotovila pomoč 
za vzdrževanje otrok tudi socialno šibkim kmečkim družinam.; da bi se pri valo- 
rizaciji otroškega dodatka upošteval porast življenjskih stroškov na otroka, ne 
na družino; da bi se znatno povečala pomoč družinam, ki s svojim dohodkom 
ne morejo pokriti minimalnih življenjskih stroškov in da bi se povečala pomoč 
družinam za vzdrževanje otrok, težje motenih v razvoju. 

Opisala sem vam v skopih obrisih politiko republiške skupnosti otroškega 
varstva. Tovariši delegati, prosim vas, da prenesete v svoje občine tudi to sta- 
lišče, kajti republiška skupnost otroškega varstva se zaveda, da v primeru, če bi 
stopnje prispevka za otroško varstvo v letu 1972 odstopale od letošnjih stopenj, 
ni mogoče računati na uresničitev programov. Nimamo preveč ambicioznih 
načrtov glede zajemanja denarja, zato smo predlagali tudi, da bi se v občinah 
zavzemali za enake instrumente in za enako višino prispevnih stopenj za 
otroško varstvo, kot so bili v letu 1971. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Zahvaljujem se predsednici izvršnega 
odbora republiške skupnosti otroškega varstva, tovarišici Ivkovičevi, za njeno 
obrazložitev. 

Prehajamo k razpravi! Kdo želi besedo? Besedo ima Franjo Muršec. 

Franjo Muršec: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Zakon pred- 
videva, da naj bi občine do 25. februarja sprejele odlok o stopnjah prispevkov 
za otroško varstvo, odlok o financiranju vzgoje in izobraževanja, in kot prvega 
odlok o prispevkih oziroma davkih občanov. 

Vprašujem se, ali bo to možno, saj smo danes 1. februarja. Pri sprejemanju 
teh odlokov naj bi izvedli široko razpravo v zborih volivcev, delovnih skupno- 
stih, delovnih organizacijah, družbenopolitičnih organizacijah. Menim, da bomo 
prav predstavniki občin kritizirani, da nismo spoštovali demokratične obravnave 
teh skupščinskih dokumentov, če jih tako imenujem:. Zatoi predlagam, naj bi 
zbor delegatov predlagal republiški skupščini, da se v zakonih, ki določajo rok 
29. februar, to spremeni v 31. marec 1972. 

V zakonu o davkih občanov naj se to upošteva v prvem in tretjem od- 
stavku 295. člena v zakonu o- stopnjah prispevkov, za otroško varstvo v letu 
1972 pa v prvem odstavku 3. člena. 
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Mislim, da bi na ta način občine, predvsem pa tiste, ki dobivajo dopolnilna 
sredstva, lahko temeljiteje pripravile predloge in osnutke in jih dale v javno 
obravnavo*. Sicer pa lahko pričakujemo tehnokratsko obravnavo in negodovanje 
občanov. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Predlagate torej amandma k zakonu in 
da se zasedanje delegatov o tem izrazi in zavzame stališče? 

Franjo Muršec: Predlagam kot amandma k zakonu o davkih. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Ali želi še kdo razpravljati? Predvsem 
bi bilo potrebno, da se delegati izrazijo o tem konkretnem predlogu. Ali ima 
predstavnik izvršnega sveta glede tega kakšno pojasnilo? 

Vinko Hafner (iz klopi): Predlog bomo upoštevali kot primeren in 
bodo o njem razpravljali zbori. Mislim pa, da ne bi smeli zavlačevati in odla- 
gati uporabe ustreznih instrumentov. Predlog bomo obravnavah tudi v izvršnem 
svetu. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Ah želi še kdo razpravljati? Delegat 
občine Lenart predlaga, da o tem predlogu glasujemo. Tovariš Muršec, prosim, 
da ponovite svoj predlog, da bo jasno, o čem glasujemo*! 

Franjo Muršec: Predlagam*, da se v predlogu zakona o davkih v 
prvem in tretjem odstavku 259. člena rok 29. februar 1972 spremeni v 31. ma- 
rec 1972. 

V zakonu o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1972 pa pred- 
lagam, da se v prvem odstavku 3. člena predloga zakona zamenja rok 29. fe- 
bruar 1972 z rokom 31. marec 1972. Predlagam, da se zbor izreče o tem predlogu. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej : Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. 
(Večina delegatov dvigne roko.) Kdo je proti? (3 delegati). Kdo se je vzdržal? 
(En delegat.) 

Za predlog delegata občine Kamnik je glasovalo 57 delegatov, trije so bili 
proti, eden se je vzdržal. 

V smislu poslovnika bo predlog delegata občine Kamnik predložen pri- 
stojnim zborom kot amandma. S tem smo to točko končali. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je k obravnavi pred- 
loga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1972, ki ga je skupščini predložil 
izvršni svet. 

Predlog vami je bil poslan 24. januarja 1972. Odpiram razpravo? Kdo želi 
besedo ? Besedo ima Milan Berden, delegat občine Lendava. 

Milan Berden: Tovarišice in tovariši delegati! V predlogu proračuna 
za leto 1972 je v obrazložitvi v odstavku o negospodarskih investicijah globalno 
obrazložena delitev te postavke s tem,, da bo med letom izvedena še podrob- 
nejša delitev. Na našem območju imamo že šest let specifično problematiko 
financiranja dvojezičnega šolstva. Problem je bil načelno rešen v preteklih 
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letih in sedaj naj bi bil sprejet zakon, 'ki bi urejal način, kako bo republika 
sodelovala pri financiranju gradnje na območju dvojezičnega šolstva. 

Zato predlagam, da bi se izvršni svet v sedanjem sestavu končno opredelil 
v smislu sprejetih resolucij, stališč in zakonskih aktov o participaciji pri finan- 
ciranju gradnje lendavske dvojezične šole. To je centralna, dvojezična šola na 
tem območju in s tem bi hkrati odpravili problem, s katerim se ukvarjamo in 
srečujemo na številnih razpravah že vrsto let. Upam, da bo ta zadeva v letu 
1972 rešena in da bomo s tem tudi končno rešili osnovno problematiko, ki je 
že tako stara, da se je skoraj več ne da in ne izplača ponavljati ter z njo mučiti 
delegate. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Kdo še želi razpravljati? Ciril Jurčič, 
delegat občine Grosuplje. 

Ciril Jurčič: Prosim v imenu občine Grosuplje, kakor tudi verjetno 
vseh občin, ki dobivajo dopolnilna sredstva republike za izobraževanje prek 
republiške izobraževalne skupnosti, da bi le-ta vsaj do sredine februarja tudi 
izdelala ključe za delitev teh sredstev občinam in ga dostavila občinskim skup- 
ščinam ter jim s tem omogočila, da lahko bolj realno sprejemajo svoje pro- 
račune. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Končujem razpravo o tej točki dnevnega reda. 

Tovariš sekretar bo prebral poročilo o prisotnosti. 

S a vin Jogan: Tovarišice in tovariši delegati! Iz pooblastil, ki smo jih 
dobili do začetka zasedanja in neposredno po začetku zasedanja, izhaja, da so 
na današnjem zasedanju navzoči delegati vseh občin Socialistične republike 
Slovenije in delegat mesta Ljubljane. 

Po družbenih funkcijah, ki jih imajo v občinskih skupščinah, je sestav dele- 
gatov občin na današnjem zasedanju naslednji: 43 delegatov iz vrst predsed- 
nikov in podpredsednikov občinskih skupščin ter predsednikov zborov občinskih 
skupščin; 10 delegatov je po svojem položaju v občinski skupščini predsednikov 
ali članov svetov občinske skupščine oziroma odbornikov občinske skupščine; 
6 delegatov je po svojem položaju v občinski skupščini tajnikov oziroma delav- 
cev v občinski upravi; 1 delegat občine je predstavnik delovne organizacije; 
1 delegat je predstavnik občinske konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva. 

Predsedujoči dr. Jože Brilej: S tem smo izčrpali naš dnevni red. 
Predlagam, da pooblastimo overitelja zapisnika, ki sta bila izvoljena na 

začetku današnjega zasedanja, da strneta mnenja in stališča, ki so bila sprejeta 
v razpravi. Obenem bosta predlagateljem zakona in vsem pristojnim zborom 
posredovala tudi predlagane amandmaje. 

Končujem zasedanje delegatov občin. 
(Seja je bila končana ob 10.45.) 



PRILOGE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb ali 
dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 

pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Franci Gerbec, 
poslanec republiškega zbora 

■v 
V zvezi z izvajanjem, zakona o prepovedi prometa z zemljišči v SR Sloveniji 

se je že pojavila vrsta odprtih vprašanj, ki tako ali drugače prizadevajo 
občane. Zato postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja, na katera pro- 
sim, da mi odgovori na prihodnjem zasedanju republiškega zbora: 

1. Ali se s pridobitvijo zemljišča na temelju dedovanja razume v skladu z 
omenjenim zakonom tudi pridobitev zemljišča na podlagi dednopravnih pogodb 
(izročilne in pogodbe o dosmrtnem preživljanju)? 

2. Ali bodo upoštevane kot pravočasne in veljavne tudi pogodbe, ki so 
bile pred uveljavitvijo tega zakona prijavljene pri davčnih upravah pristojnih 
občin za odmero prometnega davka od nepremičnin? — To vprašanje uteme- 
ljujem z naslednjim: Ce je bila pogodba prijavljena pri davčni upravi, je 
zanesljivo lahko sklepati na pravo voljo strank in resen namen vztrajati pri 
pogodbi. Predpisi namreč zahtevajo, da se podpisi na pogodbi ne smejo overiti, 
preden ni plačan prometni davek od pogodbe. Postopek za odmero davka pa 
je včasih dolgotrajen. Zaradi dolžine tega postopka stranka ne more overiti 
podpisov in je potem glede na določila zakona o prepovedi prometa z zemljišči 
prepozna. 

So tudi primeri, ko so pogodbe že prijavljene pri davčni upravi in pro- 
metni davke plačan, podpisi na pogodbi pa niso overjeni. V tem primeru je bila 
pogodba praktično sklenjena, overitev predpisov bi bila zgolj formalnost. Poleg 
tega pa bodo morale v teh primerih občine vrniti že vplačane zneske promet- 
nega davka. 

3. Se več pa je primerov, ko so stranke pogodbo že sklenile in jo predložile 
katastrskim uradom zaradi izvedbe geometrske delitve že pred meseci. Ker pa 
so te službe preobremenjene, morajo stranke dolgo čakati na delitev zemljišč. 
Zato vprašujem, ali ne bi teh pogodb priznali za veljavne, ker do overitve 
podpisov ni prišlo po krivdi ali zaradi špekulacije strank, ampak zaradi postop- 
kov, včasih predolgotrajnih, drugih organov, na katerih hitrost izvedbe stranke 
običajno ne morejo vplivati. V podkrepitev gornjih vprašanj naj navedem, da 
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so bile ob sprejetju zakona o nacionalizaciji najemnih stavb in gradbenih zem- 
ljišč veljavne vse tiste pogodbe, ki so bile ob trenutku uveljavitve tega zakona 
z overjenimi podpisi, ali prijavljene za odmero prometnega davka od nepre- 
mičnin ali pa je bila kupnina že plačana prek banke. 

4. In končno vprašujem, od katerega dne dalje velja zakon o prepovedi 
prometa z zemljišči. V zadnjem členu zakona je sicer določeno, da velja na- 
slednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, vendar so nekatera sodišča v 
Sloveniji prenehala z overitvami podpisov na pogodbah že v petek, dne 24. 12. 
1971, ko zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu SRS oziroma to ni bil na- 
slednji dan po objavi. Ah natančneje, na kakšnem zakonskem pooblastilu je 
temeljilo navodilo pristojnih republiških organov sodiščem za takšno ravnanje? 

Martin Košir, 
poslanec republiškega zbora 

V javnih razpravah o problemih naše vasi se vselej pogosteje omenjajo 
problemi drobljenja kmečkih gospodarstev in zemljiške posesti. Posledice so 
znane in vse bolj negativne za razvoj te modernizacije našega kmetijstva. 

Za tako stanje v našem kmetijstvu se vse pogosteje obtožuje sedanji sistem 
dedovanja, ker zemlja vse bolj prehaja v roke nekmetom. 

Da bi ta proces zaustavili, postavljam izvršnemu svetu naslednje poslansko 
vprašanje: 

1. Ali izvršni svet oziroma njegovi organi že pripravljajo v vsebinskem 
smislu spremembe v sistemu dedovanja, posebno glede dedovanja zemlje? 

2. Ce so priprave že v teku, me zanima, v kakšnem stanju so in kdaj bo 
o tej občutljivi problematiki lahko odprta razprava v javnosti? 

Prosim za odgovor na eni prihodnjih sej republiškega zibora. 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje: 

—• Ali izvršni svet SR Slovenije lahko potrdi resničnost novice, ki jo je 
objavilo Delo dne 7. 1. 1972, po kateri bi lahko Slovenija dobila plin iz Avstrije 
na ta način, da bi se priključila planiranemu plinovodu Bratislava—Trbiž, od 
katerega bi se odcepila kraka od meje do Raven in od meje pri Šentilju do 
Kidričevega oziroma še kam dalje? 

Ali so tudi v drugih republikah interesenti, ki bi se oskrbovali s plinom 
prek Slovenije? 

Kako je s financiranjem tega načrta, ki je tako zahteven, da ga brez 
udeležbe tujega kapitala najbrž ne bi mogli uresničiti? 

Več podobnih projektov, ki naj bi jih financirali s tujim kapitalom, je 
tudi glede povezovanja mednarodnih plovnih poti, daljnovodov za prenos elek- 
trične energije med državami in podobno, zato prosim1 še za odgovor na 
vprašanje: 

26 
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— Kaj določa medrepubliški dogovor glede zadolževanja v tujini in končno 
— ali lahko mislimo, da je vprašanje neproračunske bilance federacije že 

do kraja razčiščeno, tako da se ni bati, da bi naša republika morala prevzeti še 
kakšne večje obveznosti v domači ali tuji valuti poleg že dogovorjenih lani 
konec prvega polletja? 

Drugo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu SR Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: 

Ustavnim amandmajemj je treba prilagoditi tudi bančno poslovanje. Spre- 
minja se pravica do odločanja o dohodku banke in pravica do participacije na 
tem dohodku. Razširjena bo tudi osnova samoupravljanja oziroma odločanja. 
To pa seveda ne bi smelo biti na škodo integralnosti, ki je v ustavnih amand- 
majih pirav tako močno poudarjena. Precej lahko tak razvoj zavrejo1 neizpol- 
njene obveznosti, ki jih imajo do bank družbenopolitične skupnosti, predvsem 
pa zveza. Kolikor zveza svojih obveznosti ne bi v roku in celoti poravnala, 
lahko zabrede banka v stečaj, ki bi močno prizadel tudi gospodarske organi- 
zacije in druge ustanovitelje banke. Iz odgovora na poslansko vprašanje smo 
zvedeli, da zveza Ljubljanski banki ne dolguje le 290 milijonov dinarjev, temveč 
kar 360 milijonov, kar je več, kot je celotna obveznost naše republike do zvezne 
neproračunske bilance, bilance, za katero je bilo dne 19. 1. 1972 v našem zboru 
ugotovljeno, »da dokončni prenos obveznosti sredstev in pravic po njej še vedno 
ni izvršen, čeprav je bil o tem dosežen medrepubliški sporazum, na osnovi česar 
je bil sprejet zakon«. V odgovoru je dalje omenjeno, da »prenos še ni dokon- 
čen, ker je prišlo do nesoglasij pri tolmačenju zakona«. 

Glede na to, da je v odgovoru tudi omenjeno, da »izvršni svet vlaga na- 
pore, da pride čimprej do sporazuma«, postavljam vprašanje: 

— Ali ne bi bilo mogoče doseči sporazuma na osnovi kliringa, to je, da se 
seštejejo obveznosti Slovenije do zveze na eni strani in obveznosti zveze do 
Slovenije na drugi strani? Največji del problema bi bil tako rešen s preknjiže- 
njem, neporavnava — klirinška razlika — pa bi bila relativno majhna in bi se 
o njej lahko hitro sporazumeli? 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

V smislu določil zakona o osnovni šoli bi si morali učitelji, ki nimajo 
predpisane izobrazbe, ki se zahteva za delovna mesta, na katerih opravljajo 
vzgojno izobraževalno delo>, pridobiti ustrezno izobrazbo do 31. decembra 1972, 
ker sicer ne bodo mogli več opravljati dela na teh delovnih mestih. 

Znano je, da si v zadnjih letih veliko število učiteljev ni moglo pridobiti 
ustrezne izobrazbe in da bo takih, ki bodo dokončali študij še v letošnjem 
letu, razmeroma zelo malo. 

Zelo so prizadete zlasti učiteljice, ki imajo družine, ki morajo opravljati 
poleg službe še gospodinjska dela in ki se zaradi tega pri najboljši volji niso 
mogle v zadostni mari posvetiti študiju. Razumljivo je, da vlada zlasti pri teh 
velika zaskrbljenost, kaj bo s službo v naslednjem letu. 
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Učitelji, ki se zavedajo, da si v predpisanem roku ne bodo mogli pridobiti 
ustrezne izobrazbe, iščejo druge zaposlitve, tako da bodo osnovne šole še bolj 
kot sedaj kadrovsko osiromašene. 

G)re torej na eni strani za kvaliteto osnovne šole, na drugi strani pa tudi 
za mnogo dobrih prosvetnih delavcev in to z daljšo delovno prakso, katerih 
eksistenca je ogrožena. 

V tej zvezi prosim predstavnika izvršnega sveta, da odgovori na vprašanje: 
— Kako ocenjuje izvršni svet zahtevo zakona o osnovni šoli glede izobrazbe 

učiteljev in kako misli ukrepati, da se stanje v osnovnih šolah v kadrovskem 
pogledu ne bo poslabšalo in da se zaščitijo dobri učitelji, ki tudi iz objektivnih 
razlogov v predpisanem roku niso mogli dokončati dodatni študij? 

Tone Remc, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim vas, da posredujete izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije nasled- 
nje poslansko vprašanje, ki sem ga postavil na seji republiškega zbora dne 
19. t. m. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tudi moje vprašanje 
se nanaša na realizacijo sklepov 21. seje predsedstva ZK Jugoslavije. 

Seja in razprave, ki so ji sledile, so posebej poudarjale tudi problem idej- 
n o s t i pouka in neustrezne zastopanosti družboslovnih predmetov v učnih 
načrtih šol vseh stopenj. 

Tuđi. v Sloveniji posamezniki in določene institucije zagovarjajo koncept 
nazorsko in politično nevtralne šole. Soočeni smo s sistematičnimi pritiski 
cerkvene hierarhije, da se postopoma legalizira verski pouk tudi v rednih 
vzgojnoizobraževalnih ustanovah in na RTV. V določenih sredinah se — skoraj 
sistematično —• razširja ideologija potrošniške družbe, ideologija klasičnega 
slovenskega malomeščanskega liberalizma in anacionalnega kozmopolitizma. 

Vsi ti in drugi idejni pojavi v naši družbi prav gotovo aktualizirajo zahtevo 
— po temeljiti reviziji učnih načrtov in predmetnikov šol vseh stopenj; 
— po poglobljenem marksističnem izobraževanju in idejnopolitičnem delu 

vseh nosilcev študijskih in znanstvenih procesov; 
— po temeljiti spremembi založniške politike v Sloveniji, ki bo omogočila, 

da se v najkrajšem času izdajo vsaj temeljna dela marksizma in ki bo omogočila 
tekoče seznanjanje predvsem mlade generacije z dosežki marksistične in na- 
predne politične in znanstvene misli. 

Ah republiški sekretariat za prosveto in kulturo, zavod za šolstvo SR Slo- 
venije ter drugi ustrezni organi v tej zvezi pripravljajo določene konkretne 
predloge? 

Dr. Vojan Rus. 
poslanec republiškega zbora 

Moje vprašanje, sestavljeno iz pet podvprašanj, se nanaša na položaj slo- 
venske manjšine na Koroškem : 

1. Kaj je izvršni svet ukrenil oziroma predlagal zveznim organom, ker v 
uradnih vprašalnikih v ljudskem štetju na avstrijskem Koroškem ni bil ome- 
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njen slovenski jezik, kar je v nasprotju s točko 3 VII. člena avstrijske državne 
pogodbe? 

2. Kakšne posledice za slovensko manjšino na Koroškem bodo nastale za- 
radi upravne in šolske reorganizacije in kaj je možno storiti, da bodo ob tej 
reorganizaciji ohranjene in okrepljene pravice in možnosti slovenske manjšine, 
ki jih predvideva avstrijska državna pogodba? 

3. Kaj so izvršni svet ali drugi organi SR Slovenije ukrenili ob skrunitvah 
partizanskih nagrobnikov v Šent Rupertu, Grabinju, Zrelcu in Reberci, saj 
avstrijski zvezni zakon izrecno priznava pravico prizadete dežele, da skrbi za 
grobove pripadnikov zavezniških sil? 

4. Kaj so organi SR Slovenije ukrenili glede zahtev, že izraženih v tem 
domu, da se na temelju 5. točke VII. člena avstrijske državne pogodbe prepreči 
delovanje Heimatdiensta kot izrazite raznarodovalne organizacije in da se na 
temelju 4. točke iste pogodbe tudi v predšolskih organizacijah, v otroških vrtcih 
— na mešanem področju uvede uporaba slovenskega jezika? 

5. Ali bodo organi izvršnega sveta oziroma skupščine lahko preskrbeli po- 
drobnejšo primerjavo med uradnimi akti in drugimi ukrepi italijanskih oblasti 
za zaščito avstrijske manjšine v Italiji in ukrepi, ki so doslej sprejeti v Avstriji 
glede slovenske manjšine? 

Ela Ulrih -Atena 
poslanka republiškega zbora 

Zaradi pomanjkanja osnovnošolskega prostora v Šmarju pri Jelšah je bil 
za 640 učencev organiziran pouk v osmih učilnicah sto let starega poslopja, 
ki je bilo pred nekaj leti popravljeno. 

10. januarja 1972 se je med poukom porušil del stropa učilnice. Le po 
naključju ni bil noben otrok poškodovan oziroma ni prišlo do katastrofe v 
natlačeni učilnici. 

Po prvem pregledu poslopja je bilo ugotovljeno', da so stropniki preslabi 
za svoj namen in da se lahko zruši še katerikoli del stropa te etaže. Zaradi 
nevarnosti je od osmih učilnic odpadlo kar pet. 

Po podatkih republiškega sekretariata za prosveto in kulturo je v Sloveniji 
še zmieraj 385 osnovnošolskih poslopij, ki so bila zgrajena pred letom 1900, 
med njimi je več starih sto let in v njih še poteka pouk. Primer v Šmarjah 
pri Jelšah torej opozarja, da se lahko še v več šolah skriva podobna nevarnost 
za življenje otrok, zlasti še, ker so nekatere učilnice zaradi pomanjkanja pro- 
stora preobremenjene z večjim številom otrok. Znano pa je, da se pri adaptaciji 
starih šolskih poslopij s sredstvi zelo varčuje. 

V tej zvezi sprašujem izvršni svet skupščine SR Slovenije: 
1. Ali pristojni organi redno nadzorujejo trdnost šolskih poslopij, posebej 

starih? Kdo je za to odgovoren? 
2. Kakšne ukrepe namerava sprejeti izvršni svet, da se primer iz Šmarja 

pri Jelšah ne bo ponovil? 
3. Kako ocenjuje izvršni svet posledice nesreče v Šmarju pri Jelšah? S ka- 

terimi ukrepi bo pomagal občini, da ne bodo posledic improviziranega pouka, 
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ki bi se kazal v zmanjšanih možnostih za uspešno nadaljnje šolanje v srednjih 
šolah, čutili otroci? 

Če je le mogoče, prosim za odgovor že na prihodnji, to je 37. seji republi- 
škega zbora. 

Janez Eržen, 
poslanec gospodarskega zbora 

Dovolite mi, da v imenu izvršnega odbora kmetijskega poslovnega zdru- 
ženja v Ljubljani, ki združuje 56 delovnih organizacij, in v imenu poslancev 
tega zbora Toneta Skvarča, Jožka Slaviča, Karla Lutra, Cvetka Dopliharja, 
Janeza Miklavca, Jožeta Javornika, Žarka Zigona in v svojem imenu postavim 
izvršnemu svetu SR Slovenije poslanska vprašanja, ki zadevajo težak ekonom- 
ski položaj kmetijskih delovnih organizacij v Sloveniji. 

Znano nam je, da je bila v letu 1968 zaradi takratnih velikih težav na pod- 
ročju kmetijstva, predvsem pa v njegovem naj intenzivnejšem in najobčutlji- 
vejšem/ delu, to je na področju živinoreje, in v času takratne represije sprejeta 
v zveznem in republiškem merilu vrsta dokumentov in konkretnih ukrepov 
za kratkoročno in dolgoročno reševanje problemov kmetijstva. V tej zvezi naj 
omenim, da je tudi naša skupščina 19. novembra 1968 sprejela sicer skoraj po 
enoletnem obdobju vsestranskih razprav in priprav znane »sklepe in priporo- 
čila v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v Sloveniji«. Pomembna stališča 
in sklepe za nadaljnji razvoj kmetijstva je sprejela tudi druga seja konference 
ZKS dne 25. 6. 1970 v Ljubljani. Če bi hoteli na kratko oceniti posledice in 
učinke sprejetih stališč ter priporočil, moramo pri tem ugotoviti tudi določene 
pozitivne učinke. Ker sedaj ni prilika za podrobnejše ocene, naj ugotovim le, 
da so ukrepi republike Slovenije pripomogli k temu, da se je tudi družbenemu 
kmetijskemu sektorju olajšal težak ekonomski položaj in da se je le-ta organi- 
zacijsko ter poslovno okrepil in usposobil. Ta pozitiven proces poteka vse od 
leta 1968, ko je bil zaradi znanih posledic recesije in neurejenega trga prekinjen. 

V drugi polovici leta 1971 se kmetijske delovne organizacije ponovno 
srečujejo z določenimi problemi, ki neugodno vplivajo na poslovanje in eko- 
nomski položaj. Prav s področja teh, na novo nastalih problemov, ki se kažejo 
kot posledica zveznega odloka o zamrznitvi cen, devalvacije dinarja in prenosa 
določenih ekonomskih funkcij iz federacije na republike, želim postaviti po- 
slanska vprašanja. 

Če naj iz teh ugotovitev konkretiziram najpomembnejše sedanje probleme, 
potem je na prvem mestu kritičen položaj v proizvodnji mleka. 

V nastalih ekonomskih pogojih v prireji mleka je prišlo že v drugi polovici 
1971. leta do močnega nesorazmerja med proizvodnimi stroški in cenami plas- 
maja (odkupne cene in premije) zlasti pri tržnih proizvajalcih mleka (farme in 
usmerjene kmetije). Zato je v neugodnem ekonomskem položaju ne le celotna 
tržna prireja mleka, ampak vsa govedoreja. Zmanjšuje se že ponudba mleka, 
mlečne farme- pa predvidevajo občutnejše zmanjševanje čred mlečnih krav, 
kar pri skoraj 30°/o deležu tržnih presežkov mleka s tega sektorja proizvodnje 
lahko povzroča motnje v redni oskrbi večjih potrošnih središč. V obstoječih 
tržnih pogojih je nujno povečati odkupne cene ter zadržati ustrezno višino 
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premiranja mleka ne na nižjem nivoju, kakor sedaj, ampak kot nujni element 
cene in instrument politike cen na enotnem tržišču. 

Enoten predlog zainteresiranih organizacij je bil že v letu 1971 posredovan 
odgovornim republiškim organom in funkcionarjem. 

Želim poudariti, da je republika Slovenija do sedaj z razumevanjem ure- 
jala ekonomske pogoje za prirejo mleka. Takšno stališče je omogočilo, da v 
Sloveniji v preteklih letih v glavnem ni bilo motenj pri oskrbi z mlekom, četudi 
je vseskozi prisoten problem rentabilnosti pri tržnih proizvajalcih mleka. Da bi 
položaj perspektivno ugodno reševali, je v teku akcija za racionalizacijo prireje 
mleka in saniranja mlečnih farm, nujno pa je urediti tudi korigiranje odkupnih 
cen in premij za tržno prirejo mleka. 

V podobnem položaju so tudi proizvajalci v sosednji SR Hrvatski. Imamo 
informacijo, da je izvršni svet Hrvatske že sprejel stališče, da bo od prvega 
marca letos znašala višina premije za en liter mleka 0,40 din in to enako za 
družbeni in zasebni sektor. 

Kot drugo naj omenim problemle, ki so nastali kot posledica odloka o za- 
mrznitvi cen za oskrbo kmetijstva z umetnimi gnojili, kakor tudi probleme, ki 
se javljajo v zvezi z nakupi in prodajo krmil, zaščitnih sredstev, rezervnih 
delov, mesa, mleka, mlečnih izdelkov itd. 

Konkretne posledice tega odloka se kažejo na primer v naslednjem: 
— Pri umetnih gnojilih se ugotavlja, da kmetijske zadruge odklanjajo pre- 

vzem. Ta pojav je zaskrbljujoč, ker bodo nastali zastoji v potrošnji, zaradi 
slabših pridelkov oziroma gnojila ne bodo pravočasno potrošena, kar bo zmanj- 
ševalo njihov učinek. 

— Pri vsej živini, zlasti govedu, in pri mlesu je ta odlok posebno prizadel 
delovne organizacije v SR Sloveniji, ker so bile ob zam'rznitvi cen zaradi organi- 
ziranosti prek republiškega sporazuma na najnižjem nivoju v primerjavi z 
ostalimi deli države. Nadalje se kažejo posledice v slabšanju oskrbe domačega 
tržišča z mesom, oživlja se prodaja živine in mesa na področju zunaj Slovenije 
in to po višjih cenah, kot so ustaljene pri nas. 

Glede navedene problematike je sicer iz dnevnih poročil razbrati, da inšpek- 
cijske službe zasledujejo te primere in o tem sproti obveščajo zvezne organe. 
Pričakovati je celo, da bodo pristojni zvezni organi sprejeli usitrezne ukrepe 
za odpravo negativnih posledic. S tem se sicer v celoti strinjamo, vendar po- 
udarjamo, da so posledice takšnega stanja tako resne in daljnosežne, da jih je 
potrebno časovno čimprej rešiti, obstoječe anomalije in nesorazmerja odpraviti 
in ne pozabiti, da se ti problemi nanašajo v nekaterih primerih na sezonske 
artikle in so zakasnele rešitve neučinkovite. S tem se praviloma ne potegujemo 
za politiko višjih cen, pač pa za odpravo sedanjega nevzdržnega stanja v 
paritetah cen. 

Kot tretji kompleks so vprašanja, ki se nanašajo na kratkoročno in dolgo- 
ročno kreditiranje kmetijstva. Zagotovitev potrebnih obratnih sredstev za 
kmetijsko proizvodnjo in zaloge kmetijskih pridelkov je eno od najbolj aktual- 
nih vprašanj obstoječe problematike v kmetijstvu. To predvsem zato, ker kme- 
tijske delovne organizacije zaradi majhne reproduktivne sposobnosti ne raz- 
polagajo z zadostnimi lastnimi sredstvi in ker je specifičnost kmetijske proiz- 
vodnje taka, da je močno vezana na tuja sredstva. Obstoječi sistem kreditiranja 
ne upošteva dovolj te kmetijske specifičnosti, kar neugodno vpliva tako na 
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samio kmetijsko proizvodnjo kot na odkup in zaloge pridelkov. Zategadelj smo 
močno zainteresirani, da se kreditna vprašanja za kmetijstvo tako na nivoju 
federacije kakor tudi republike čimprej ustrezno rešijo. 

Glede investicijskih kreditov je mogoče tudi ugotoviti, da v zadnjem času 
stagniraj o ali celo upadajo. Investicijska potrošnja, ki sicer mora biti v celoti 
pokrita in v okviru naših realnih možnosti ter stabilizacijske politike, je tudi za 
družbeni sektor kmetijstva pereče vprašanje. Nekatere investicije so namreč na 
področju agrarno-živilskega kompleksa nujno potrebne, kot na primer sanacija 
proizvodnje mleka, vlaganje v povečano proizvodnost, predelavo, finalizacijo 
pridelkov itd. 

Vprašanja: 
1. a) Kakšna bo višina minimalne odkupne cene za liter mleka in ob 

katerih kriterijih bo ta cena formirana, da bo spodbujala proizvodnjo in omo- 
gočala normalno potrošnjo mileka ter mlečnih izdelkov? 

b) Kolikšna bo višina premije za liter mleka, ki jo zagotovi republika z 
republiškim proračunom in ali je premija mišljena za družbeni in zasebni sektor 
v enaki višini? 

c) Ali in kako je predvidena zagotovitev nadaljnjega obstoja in razvoj 
tistih proizvodnih obratov za mleko, ki se iz objektivnih razlogov ne. bodo 
mogli vključiti v obliko in sistem cen in premij, ki bo v veljavi na območju 
SR Slovenije od 1. 3. 1972 naprej? 

2. Kaj je izvršni svet SR Slovenije že oziroma kaj namerava storiti, da se 
čimprej odpravijo neugodne posledice zveznega odloka o zamrznitvi cen umet- 
nih gnojil, zaščitnih sredstev, rezervnih delov ter mesa, mleka, mlečnih izdelkov, 
zelenjave, sadja in podobno? 

3. a) Kako izvršni svet SR Slovenije ocenjuje in kakšno je njegovo stališče 
glede predloga, da bi se mehanizem reeskontnega kreditiranja razširil tudi na 
nekatere druge pomembnejše kmetijske pridelke, poleg proizvodnje in zalog 
pšenice npr. še na koruzo, oljnice, pogodbeno pitanje živine in podobno? 

b) Kakšni so obeti in možnosti, da se bo po prenosu državnega kapitala iz 
Jugoslovanske banke na republiko SR Slovenijo ta kapital uporabil za nadaljnje 
naložbe v kmetijstvu? 

c) Ali je in v kakšnem obsegu je v emisijski politiki SR Slovenije za leto 
1972 upoštevano kmetijstvo? 

Glede na aktualnost in zahtevnost postavljenih vprašanj prosim na po- 
stavljena vprašanja izvršnemu svetu SR Slovenije poleg ustnega odgovora tudi 
pismeni odgovor. 

Egon Prinčič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prvo vprašanje 

V dnevnem časopisju sem pred kratkim zasledil vest, da je izvršni svet 
skupščine SR Makedonije pripravil predlog predpisov o določenih davčnih 
olajšavah tujim investitorjem; pri skupnih naložbah z domačimi podjetji. S tem 
hoče SR Makedonija kot manj razvita republika spodbuditi tuji kapital za 
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skupne naložbe v makedonsko gospodarstvo. Takšne možnosti SR Slovenija po 
zakonu o davku na dobiček tujih oseb nima. 

Skupne naložbe ter poslovno sodelovanje med tujimi in domačimi part- 
nerji pa so po mojem mnenju tako< koristne in pomembne tudi za naše gospo- 
darstvo, da bi morala SR Slovenija v okviru intencij ustavnih amandmajev in 
svojih drugih zakonskih pooblastil ter možnosti primerneje stimulirati uvoz 
tujega kapitala. V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu skupščine SR Slo- 
venije naslednje vprašanje: 

— Ah izvršni svet proučuje možnosti uvedbe dodatnih stimulacijskih po- 
gojev za poslovno sodelovanje pri skupnih naložbah med tujimi in domačimi 
partnerji v okviru intencij ustavnih amandmajev ter drugih zakonskih poobla- 
stil republike in kdaj in v kakšni obliki bodo predloženi v obravnavo skupščini 
SR Slovenije? 

Drugo vprašanje 

V zagrebškem Večernem listu z dne 10. 1. 1972 sem prebral, da se ocenjuje 
sklenitev posla o prevozu brazilske železne rude iz Bakra za Linz po kombini- 
rani železniško-cečni poti Bakar—Osijek—Vukovar—Linz, ki so ga po separat- 
nih tajnih pogajanjih sklenila hrvaška podjetja (Transjug, ZTP Zagreb, Luka 
Reka in Donavski Lloyd) s podržavljeno jeklarno VOEST iz Linza (Avstrija) za 
izreden uspeh teh podjetij in kot izredno pomembno postavko v prometni stra- 
tegiji SR Hrvatske. 

Kot je znano, pa se je železna ruda za Linz že doslej prevažala predvsem 
po njeni najkrajši in naravni poti, to je iz Bakra prek Jesenic (577 km). Nova 
kombinirana železniško-rečna pot pa je dolga kar 1300 km in po mojem pred- 
stavlja razvrednotenje dela pri prevozu udeleženih podjetij, saj bo, kakor sem 
informiran, pri 125 lo/o povečani prevozni poti zagotovila celo za 1010/o zmanjšan 
dohodek v primerjavi z dohodkom,, ki bi se lahko dosegel po poti prek Jesenic. 

V zvezi z navedenim postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 
— Pod kakšnimi okoliščinami in pogoji je bil sklenjen navedem posel 

med podjetji iz SR Hrvatske in VOEST? 
—• Ali je bila preusmeritev tovora iz dosedanje najkrajše in naravne poti 

dosežena s soglasjem ZŽTP Ljubljana oziroma skupnosti JŽ Beograd (po zakonu 
o organizaciji JŽ je namreč skupnost JŽ pristojna za sklepanje pogodb o med- 
narodnem tranzitu) in kolikšno izgubo predstavlja preusmeritev tega tovora za 
naše gospodarstvo? 

— Ali je sprejemljiva praksa, da se s tujim poslovnim partnerjem najprej 
sklene protipraven posel, potem pa se s sklenjenim poslom izsiljuje rešitev 
upravnih organov (železna ruda se bo prevažala prek pristanišč Sisak, Vukovar, 
Osijek, čeprav še ni rešeno vprašanje internacionalizacije reke Drave)? 

— Afli je bil izvršni svet skupščine SR Slovenije konzultiran o vprašanju 
internacionalizacije reke Drave? 

— Ali je v naši praksi pri mednarodnih odnosih možno, da je član uradne 
delegacije, v tem primeru predstavnik JŽ, obenem tudi pobudnik tajnega, 
nelojalnega dogovarjanja z istim poslovnim partnerjem? 

— Ali je izvršni svet skupščine SR Slovenije informiran o tem nezakonitem 
in nelojalnem poslu in kaj bo konkretno ukrenil, saj gre očitno za nov ukrep 
prometne izolacije naše republike? 
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Otmar Sekavčnik, 
poslanec gospodarskega zbora 

Na podlagi zakona o posojilu za gospodarske investicije v letu 1964, objav- 
ljenem v Ur. 1. SFRJ 52/1963, čl. 2 točke 1, so morale gospodarske organizacije 
v letu 1964 vplačati obvezno posojilo v višini 25 %> od sredstev obveznega re- 
zervnega sklada po zaključnem računu za leto 1963. Po določbah omenjenega 
zakona se to posojilo vrača v 10 letih, obrestuje pa po 3°/o obrestni meri. Za 
dano posojilo so bile izdane obveznice, anuitetno službo pa opravlja Jugoslo- 
vanska investicijska banka v Beogradu. 

Vračilo posojila se je opravljalo v redu vse do leta 1970. Anuiteta, ki je 
zapadla 1. 1. 1971, še do danes ni bila izplačana, prav tako pa tudi ne anuiteta 
po kuponu št. 7, ki je zapadla v plačilo 1. 1. 1972. Nekatere delovne organizacije 
so se celo večkrat pismeno obrnile na Jugoslovansko investicijsko banko v 
Beogradu, vendar brezuspešno'. Na podlagi omenjenega postavljam izvršnemu 
svetu SR Slovenije poslansko vprašanje: 

1. Zakaj Jugoslovanska investicijska banka v Beogradu ne izpolnjuje ob- 
veznosti, ki so ji bile celo z zakonom naložene? 

2. Kdaj bo omenjena banka končno le izpolnila zapadle obveznosti? 

Miran Hasl, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Prvo vprašanje 

IO SZDL je v akcijskem programu za izravnavanje pogojev za vzgojo in 
izobraževanje otrok ocenil, da »financiranje vzgojne in izobraževalne dejav- 
nosti na osnovi delitve na ,A' in ,B' program očitno ni ustrezno in pomeni 
močno zavoro pri preobrazbi sistema vzgoje in izobraževanja ..pri čemer 
verjetno nista mišljena le osnovna in dopolnilna dejavnost v okviru osnovne 
šole, temveč predvsem delitev na prvi in drugi odstavek 40. člena zakona o 
izobraževalnih skupnostih, na t. i. »obvezni« in »neobvezni« del vzgojno izobra- 
ževalnih dejavnosti. 

Na 19. seji CK ZKS se je tudi ZK v okviru sprejetega akcijskega programa 
zavzela, »da se preučijo možnosti in zagotovijo ustrezni sistemski ukrepi, s ka- 
terimi se bo postopno prekinila praksa delitve vzgojno-izobraževalnega procesa 
na A in B program. Zveza komunistov se mora zavzeti za celovitost učno-vzgoj- 
nega procesa in nenehno opozarjati na posledice, ki jih povzroča sedanja 
delitev.« 

V začetku uveljavljanja zakona je v marsikateri občini prišlo zaradi nave- 
denih delitev — ob siceršnjem pomanjkanju finančnih sredstev za vzgojo in 
izobraževanje — do resnih težav predvsem pri dejavnostih t. i. »B« programa. 
Spomnimo se, kako se je lani zaostril položaj, ko RIS v začetku ni namenila 
nobenih, pozneje pa le 7 ®/o od skupnih sredstev za financiranje »neobveznega« 
programa v t. i. dopolnjevanih občinah. 

Ce smo se že ob sprejemanju zakona o izobraževalnih skupnostih odločili, 
da bodo TIS in RIS uporabljale sredstva »v skladu s sprejetimi programi«, 
potem vrednosti in obsega teh programov ni mogoče vsako leto spreminjati in 
jih brezobzirno podrejati le razpoložljivim oziroma dodeljenim finančnim sred- 
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stvom. Toliko prej, ker gre — v »B« programu — za dejavnosti, katerih kako- 
vostno ali pomanjkljivo, morda tudi (ne)učikovito delo se v celoti, posredno 
ali neposredno, odraža pri večini t. i. obveznih dejavnosti. 

Dosedanji razvoj je torej pokazal neustreznost te delitve na celovitost 
učno-vzgojnega procesa, saj le-ta povzroča vsakoletne nejasnosti,, čakanja in 
upanja v večje ali manjše razumevanje izvršnih odborov in skupščin TIS — 
tudi učiteljev osnovnih šol — vse to pa resno ogroža sistematično in ustvarjalno 
delo teh »neobveznih« dejavnosti. 

Predlagam: 
— da se v zakonu spremenijo vsi členi, ki kakorkoli odrejajo različen pri- 

stop in različno vrednotenje posameznih dejavnosti, razen morda načela o finan- 
ciranju oziroma sofinanciranju. (Npr.: 36. člen naj bi se glasil »ne more za- 
gotoviti financiranja dejavnosti iz 40. člena tega zakona...« ali prvi stavek 
40. člena: »Temeljna izobraževalna skupnost zagotavlja sredstva v skladu s 
sprejetimi programi« (tudi obvezni del sprejema oziroma dela po programu in 
ne samo »B«), pri čemer bi se prvi stavek drugega dela tega člena — »V skla- 
du ... sredstva tudi« — v celoti črtal itd.); 

— verificirani samoupravni sporazumi naj se enako uveljavijo — v celoti 
ali v določenem odstotku — za vse dejavnosti v 40. členu zakona. Predvsem naj 
to velja za vrednotenje dela pedagoškega delavca, vodstvenega, tehničnega in 
ostalega osebja. 

V akcijskem programu SZDL so kot poglavitni nosilci navedeni IS SRS, 
skupščina SRS, RIS in zavod za šolstvo SRS. O uresničitvi akcijskega pro- 
grama ZKS, torej tudi o problemih teh dveh »programov«, sta »sekretariat 
CK ZKS in komisija CK ZKS za družbenopolitična in idejna vprašanja zna- 
nosti, prosvete in idejnopolitično usposabljanje komunistov na osnovi sklepa 
19. seje CK ZKS dolžna v septembru 1972 poročati centralnemu komiteju ZKS.« 

Vprašujem: 
Ce menimo, da bi bilo potrebno nekatera določila zakona o izobraževalnih 

skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji spremeniti 
oziroma dopolniti, kdaj bodo IS SRS in drugi nosilci, navedeni v akcijskem 
programu SZDL, začeli priprave za te spremembe? Ali ne bi kazalo spričo 
pomembnosti teh vprašanj z zadevami pohiteti, da bi ustrezne spremembe in 
dopolnila lahko uvel javih že v letu 1972? 

Akcijska programa SZDL in ZKS ter nekatere dileme ob dosedanjem 
štiriletnem obstoju zakona o izobraževalnih skupnostih ponovno dokazujejo 
vso resnost in zapletenost kadrovskih, vsebinskih, organizacijskih in finančnih 
problemov na področju vzgoje in izobraževanja. Ustavna dopolnila kot tudi 
vrsta drugih problemov v dosedanjem delu TIS in RIS jasno govore, da bo po- 
trebna temeljitejša revizija celotnega zakona. 

Ob tem bi bilo potrebno preučiti, spremeniti oziroma dopolniti še: 
— sprejem programov in njih finančno ovrednotenje, odnos TIS in RIS do 

družbenopolitičnih skupnosti in obratno, predvsem v zvezi s sprejetim progra- 
mom in njegovim financiranjem, odvisnost vrednosti, veljave neke dejavnosti 
od trenutne finančne situacije, vpliv firnancerja na TIS in RIS in njegove 
zahteve glede izvedbe sprejetega programa takrat, ko s prispevnimi stopnjami 
določena finančna sredstva ne zadoščajo (kje, katero dejavnost omejevati, kaj 
celo črtati!); 

— preučiti odnos med občinskimi sveti za vzgojo in izobraževanje ter sveti 
za finance in proračun. Prvi svet, kot »matični«, pred obravnavo v skupščini 
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temeljito obravnava program in finančni načrt TIS, izda soglasje, svet za fi- 
nance pa odloča včasih popolnoma po svoje, ne glede na sklepe sveta za šolstvo, 
pri čemer poteka vsa obravnava nemalokrat celo brez prisotnosti predstavni- 
kov TIS; 

— preučiti možnosti uvedbe enotnih prispevnih stopenj tam, kjer TIS 
deluje za območje več občin (npr. pri obalnih občinah); 

— spremeniti sistem financiranja tako-, da bi področje vzgoje in izobraže- 
vanja samostojno določalo višino prispevnih stopenj enako kot socialno za- 
varovanje. 

Vprašujem: 
Kaj meni IS SRS o teh spremembah in dopolnilih oziroma kdo in do kdaj 

naj bi pripravil predloge za revizijo zakona o izobraževalnih skupnostih in o 
financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji? 

Drugo vprašanje 

»Nosečnica, ki pokadi na dan po deset cigaret, ima dosti več možnosti, da 
bo izgubila svojega otroka — bodisi že prej, preden se rodi, bodisi v prvih 
štirih mlesecih po rojstvu — kot tista mati, ki ne kadi. Ce otrok preživi, je dosti 
več možnosti, da bo otrok tiste matere, ki je med nosečnostjo kadila, v času 
šolanja zaostajal za svojimi vrstniki tako v učenju, branju kot v socialnem 
prilagajanju, kot pa otrok matere, ki ni kadila. 

Cigarete so največji povzročitelj čedalje bolj naraščajočih smrtnih pri- 
merov zaradi kroničnega bronhitisa in vnetja dihal v ZDA: leta 1949 so zabe- 
ležili 2,1 smrtnih primerov na 100 000 prebivalcev, leta 1967 pa že 12,9 primerov. 
Kadilec, ki pokadi na dan po dva zavojčka cigaret, ima 18-krat več možnosti, 
da poveča te številke, kot pa nekadilec. 

Smrtnost zaradi pljučnega raka je pri ženskah porasla v zadnjih 40 letih za 
400 odstotkov in za 1700 odstotkov pri moških.« (Iz »dela« po Rader's Digest.) 

Iz odgovora članice izvršnega sveta tov. Zore Tomič na moje poslansko 
vprašanje o škodljivosti kajenja pred dvema letoma povzemam naslednje ugo- 
tovitve: »2e v letih 1964/65 je bilo v našem znanstvenem periodičnem tisku 
objavljenih več študij o vzročni zvezi med kajenjem in pljučnim rakom. 

Iz; ugotovitev študije »Epidemiologija raka na pljučih v Sloveniji in mož- 
nosti prevencije s pomočjo ukrepov proti kajenju cigaret« je razvidno, da ob- 
staja vzročna zveza med stalnim kajenjem predvsem cigaret in pljučnim rakom, 
ki ima izrazito slabo prognozo glede življenja obolelih za pljučnim rakom, kro- 
ničnim bronhitisom, ki povzroča predvsem prezgodnjo invalidnost ter obolenje 
ožilja in srca, in povzroča prezgodnjo smrt in invalidnost. , 

Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da nastopa izrazita poveza- 
nost med kajenjem cigaret in pljučnim rakom, da pa so tudi druga rakasta 
obolenja, predvsem v ustih, grlu in požiralniku pogostejša kot pri nekadilcih 
cigaret. ' 

Iz virov svetovne zdravstvene organizacije lahko povzamemo, da naj bi bilo 
v Veliki Britaniji en milijon manj kadilcev, odkar je prepovedana komercialna 
propaganda cigaret na televiziji, seveda skupno z vsemi ostalimi prijemi zdrav- 
stvene vzgoje. Zato menimo, da bi dosegli večji uspeh z administrativnimi 
ukrepi, če bi prepovedali kajenje v javnih prostorih, prometnih sredstvih, šolah 
in športnih halah ter zahtevali od gospodarskih organizacij, ki pripravljajo' to- 
bačne izdelke, da bi na ovitkih le-teh napisale količino nikotina v miligramih 
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in katranskih snovi, ki se sproščajo ob kajenju, ter bi morale na njih obvezno 
opozoriti, da je kajenje zdravju škodljivo, kot pa če bomo izdali samo prepoved, 
da mladina do 16 let ne sme kaditi.-« 

Na lani ponovljeno vprašanje glede ukrepov v zvezi s škodljivostjo kajenja 
mi je bilo- odgovorjeno, da bo potrebno navedeno problematiko obravnavati na 
ravni celotne Jugoslavije in da je v zadevi prevzelo iniciativo zdravniško dru- 
štvo Slovenije. Ni mi znano, kako 'daleč je prišla zadevna iniciativa, vem le 
to, da vse raziskave v svetu in pri nas skoraj že alarmantno' opozarjajo na 
škodljivosti kajenja za zdravje človeka, še posebno mladih generacij. 

Vprašujem: 
Ali niso ugotovitve naše zdravstvene službe in podatki svetovne zdrav- 

stvene organizacije dovolj prepričljivi in tolikanj resni, da zahtevajo takojšnje 
ukrepe? Kakšni so pravzaprav razlogi — gospodarski, politični, organizacijski, 
subjektivni, objektivni — da so doslej znane le razne študije in analize ter iz 
njih izvirajoče ugotovitve, nič pa ni znanega o pripravah za konkretne ukrepe, 
o pripravah za izdajo ustreznih zakonov? 

Skupščina SRS in izvršni svet bi morala takoj začeti obravnavo vseh 
študij in analiz v zvezi s škodljivostjo kajenja v ustreznih odborih ter vseh 
zborih, izoblikovati mnenja, sprejeti konkretne predloge ter prevzeti tvorno 
iniciativo za sprejem ustreznih zakonov in to: 

— za prepoved komercialne propagande vseh tobačnih izdelkov na radiu, 
televiziji in kinematografskih dvoranah; 

— za sprejem predpisa, da morajo biti na vseh cigaretnih zavojčkih opozo- 
rila, da je kajenje zdravju škodljivo ; 

— za prepoved kajenja v javnih prostorih, prometnih sredstvih, šolah in 
športnih halah; za prepoved kajenja na zasedanjih občinskih skupščin, na za- 
sedanjih skupščin in drugih organov TIS in RIS, na posvetovanjih, tečajih, 
seminarjih, kongresih, športnih prireditvah v zaprtih dvoranah, skratka povsod 
tam, kjer se zbira večje število ljudi, tudi nekadilcev, ki jim daljše zadrževanje 
v zakajenih prostorih skoraj enako škoduje kot kajenje samo; 

— za prepoved kajenja pri televizijskih oddajah ob novinarskih intervjujih, 
konferencah, okroglih mizah, skratka vsi nastopajoči bi se pri vseh oddajah 
morah vzdržati kajenja; 

— za uvedbo »tedna boja proti zastrupljanju z nikotinom« z vsemi sprem- 
ljajočimi akcijami, kot so: plakati, ki bi opozarjali na posledice kajenja, izdaja 
priložnostnih znamk, intenzivnejši vzgojni posegi s predavanji, prikazovanje 
ustreznih filmov, zbiranje dodatnih sredstev za gradnjo onkološkega inštituta 
in podobno. 

Ker so dosedanje raziskave dokazale, da ne škoduje nikotin le kadilcem, 
ampak — v zaprtih prostorih, na sejah in konferencah — tudi vsem nekadilcem, 
predlagam, da se takoj prepove — enako, kot je to na zasedanju zborov — 
vsako kajenje na sejah odborov in komisij skupščine SRS in izvršnega sveta in 
to povsod tam, kjer je prisotnih več kot pet ljudi. Poslanci bi z lastnim zgledom 
dali kar se da konkreten prispevek v boju za zdravje prihodnjih in živečih 
generacij. (Morda bi seje tako postale celo krajše in učinkovitejše!) Kadilcem 
in nekadilcem v prid spremenimo dosedanji potek sestankov in vpeljimo 50 mi- 
nut dela in 10 minut odmora! Morda bi s tem olajšali morebitne posledice 
prepovedi kajenja na sejah. 

Vse študije in raziskave so pokazale, da število občasnih in stalnih kadilcev 
— predvsem pa kadilk — v osnovnih in srednjih šolah nenehno narašča. Po 



Priloge 413 

mnenju republiškega sekretariata za prosveto in kulturo učni načrti naših 
šol predpisujejo obravnavanje škodljivega delovanja alkohola in nikotina, ob- 
stoječa zakonodaja in šolski pravilniki pa nudijo učiteljem in učencem dovolj 
možnosti za ukrepanje in vzgojno vplivanje. Kljub temu pa menim, da bi 
morala sekretariat za prosveto in kulturo SRS in zavod za šolstvo SRS sprejeti 
še dodatne ukrepe, ki naj bi vse naše šole in vzgojne zavode, učiteljske kolek- 
tive in starše aktivirale in intenzivirale v svojih vzgojnih prizadevanjih na 
področju boja proti kajenju in to: 

— temeljita analiza o razširjenosti kajenja med šolsko in izvenšolsko 
mladino naj bi osvetlila tudi odnos staršem, šolskih kolektivov in učnovzgojnega 
osebja do tega problema; 

— prevzeti iniciativo za sprejem posebnega zakona, ki naj prepove kajenje 
vsem učencem osnovnih šol; 

— izdelati poseben načrt sistematičnih vzgojnih posegov v vseh splošno 
izobraževalnih ustanovah, ki bi učencem in dijakom, predvsem dekletom, pri- 
kazal vse posledice kajenja za njih zdravje; na primer razredne skupnosti naj 
bi v okviru mladinskih in razrednih ur redno enkrat na mesec obravnavale 
kvarne vplive kajenja na človekovo zdravje s predvajanjem posebnih filmov, 
ki bi z vso jasnostjo in neizprosnostjo prikazovali vse strahote rakastih obolenj, 
ki nastajajo kot posledice nikotina. 

Vprašujem: 
Kaj menijo izvršni svet SR Slovenije, republiški sekretariat za prosveto in 

kulturo in zavod za šolstvo SR Slovenije o teh predlogih in kdaj se bodo lotili 
zakonskega urejanja teh problemov? Ce zadev ni možno iz kakršnihkoli raz- 
logov urediti v okviru celotne Jugoslavije, ali ne bi mogli sprejeti ustreznih 
zakonov le v okviru SR Slovenije? 

PREDLOG RESOLUCIJE 

o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva 

Stanovanjsko gospodarstvo se je začelo razvijati po letu 1965 na družbenih 
in ekonomskih osnovah, ki so bile dane z resolucijo zvezne skupščine o nadalj- 
njem razvoju sistema stanovanjskega gospodarstva. Uveden je bil sodobnejši 
način gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in stanovanji. Nosilci financiranja 
so postali delavci v organizacijah združenega dela in izvedena je bila valoriza- 
cija najemnega stanovanjskega sklada kot osnova za določanje realnejših sta- 
narin. Z namenom, da bi podprla in pospešila izvajanje načel iz omenjene re- 
solucije in pripomogla k intenzivnejšemu reševanju stanovanjskega vprašanja, 
je skupščina SR Slovenije v decembru 1967. leta sprejela sklep in priporočilo 
o ukrepih za nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva in stanovanjske 
reforme. 

V obdobju po letu 1965 se je postopoma začelo uveljavljati načelo, da je 
reševanje stanovanjskega vprašanja v sodelovanju z organizacijo združenega 
dela in širšo družbeno skupnostjo predvsem dolžnost občana. Iniciativa občanov 
se je močno razvila, prišlo je do značilnih in spodbudnih premikov v zavesti in 
do ustvarjalnega vključevanja občanov v stanovanjsko graditev, skladno s tem 
pa se je pomembno razširilo stanovanjsko varčevanje; k temu so prispevale s 
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svojo aktivnostjo tudi poslovne banke. Tako se je v tem razdobju obseg sred- 
stev, ki jih občani neposredno od svojega dohodka vlagajo v gradnjo oz. nakup 
stanovanj, znatno povečal. Uveljavljanje tega načela je predvsem omogočilo, 
da smo skoraj v celoti dosegli v srednjeročnem programu predvideni obseg sta- 
novanjske graditve. 

Uvedli smo proizvodnjo stanovanj za trg in ta je postala ena glavnih oblik 
stanovanjske gradnje. Dosežen je bil določen napredek v hitrejšem razvoju 
tehnologije projektiranja in industrijske graditve. Veliko pomanjkanje stano- 
vanj, ki ga ni bilo mogoče zadovoljiti z uresničenim obsegom gradnje, je 
povzročilo1, da z gradnjo za trg nismo< mogli doseči vseh pričakovanih rezultatov. 
Pri tem je ostala med drugim neuresničena' tudi težnja, naj ima kupec nepo- 
sreden vpliv na strukturo, kakovost in ceno stanovanja. 

Na podlagi valorizacije stanovanj so se stanarine povečale, vendar pa trajno 
niso omogočile večje reprodukcije stanovanj. Glede vzdrževanja obstoječega 
stanovanjskega sklada je bil dosežen pomemben napredek. Stalno naraščanje 
stroškov vzdrževanja pa je zmanjšalo možnosti vzdrževanja in to tudi zaradi 
tega, ker je bil predvideni porast stanarin vedno znova zadržan. 

Predvideno povečanje deleža za stanarino je bilo v družinskem dohodku 
doseženo le začasno in to le v prvih letih izvajanja reforme. Sistem obliko- 
vanja stanarin tudi ni vplival na to, da bi se zmanjšale razlike v položaju 
občanov, ki nastajajo zaradi različnih pogojev pri pridobivanju stanovanja ali 
stanovanjske pravice. Načelo o diferenciranem načinu dodeljevanja družbene 
pomoči za stanarine ni bilo izpeljano in družbeno pomoč prejemajo vsi nosilci 
stanovanjske pravice ne glede na socialni položaj, kar ob nizkih najemninah še 
povečuje socialne razlike med občani. 

Občinske skupščine so na temelju resolucije sprejele ustrezne normativne 
akte in ustanovile stanovanjska podjetja, niso pa — tudi iz objektivnih razlo- 
gov — docela uresničile pričakovanj glede oblikovanja in usmerjanja stano- 
vanjske politike; premalo skrbi so posvetile pripravi in izvajanju urbanistične 
dokumentacije, pripravi kompleksnih programov stanovanjske graditve na svo- 
jih območjih in etapnemu urejanju stavbnih zemljišč. 

Organizacije združenega dela so samostojno razpolagale s sredstvi obvez- 
nega stanovanjskega prispevka, razen s sredstvi, namenjenimi za delno nado- 
mestitev stanarin. Delovne organizacije stanovanjskih sredstev niso vedno 
uporabljale smotrno in na podlagi programa za reševanje stanovanjskih vpra- 
šanj. V prvi vrsti so skrbele za visoko kvalificirane kadre in so pri tem pogosto 
zapostavljale reševanje stanovanjskega vprašanja drugih delavcev. Posledice 
takšnega načina reševanja stanovanjskih potreb se kažejo tudi tako, da neka- 
terim kategorijam, občanov ni zagotovljena perspektiva za pridobitev stano- 
vanja v doglednem času. Takšna politika pa je privedla tudi do neorganizirane 
in zato neracionalne graditve družinskih hiš, do velike disperzije stanovanjske 
graditve, do nesmotrne napačne rabe prostora, do povečanega števila nedovo- 
ljenih gradenj in do pomanjkljivega komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč. 

Novo ustanovljene organizacije za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami 
in stanovanji so prevzele večino nalog hišnih svetov, vnesle so več organizira- 
nosti in strokovnosti v gospodarjenje s stanovanjskim skladom in predstavljajo 
začetek sodobnega gospodarjenja s stanovanjskimi hišami. Spričo prepočasnega 
uveljavljanja ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, predvsem pri 
stanarinah, te organizacije niso mogle uveljaviti svoje vloge zlasti pri vzdrže- 



Priloge 415 

vanju. Z ustanavljanjem organizacij za gospodarjenje s stanovanji pa sta bila 
zmanjšana delokrog in iniciativa hišnih svetov in njihova vloga v gospodar- 
jenju s stanovanjskim skladom je pomiembno nazadovala. 

Poleg hišnih svetov smo v sistemu samoupravljanja uveljavili skupščine 
stanovalcev in razširjene delavske svete stanovanjskih podjetij kot nove širše 
oblike samoupravljanja, ki naj bi omogočile občanom in vlagateljem, da nepo- 
sredneje vplivajo na gospodarjenje z družbenimi stanovanji. Uveljavljanje inte- 
resov neposredno zainteresiranih družbenih dejavnikov na samoupravni osnovi 
pa zlasti zaradi zaostajanja v razvoju materialnih osnov stanovanjskega gospo- 
darstva ni bilo docela uresničeno. 

Premoženjskopravni odnosi med vlagatelji in stanovanjskimi podjetji kakor 
tudi odnosi med etažnimi lastniki in podjetji niso zadovoljivo rešeni. 

V sedanjem sistemu je nazadoval neposreden organiziran vpliv družbe 
na usmeritev stanovanjske gradnje nasploh in še posebej na ceno in obseg 
gradnje družbenega najemnega stanovanjskega sklada. Programiranje stano- 
vanjske graditve se ni uveljavilo kot stalna oblika, raziskovalno delo je ostalo 
nerazvito in neorganizirano, tehnični dosežki in organizacija gradnje pa še 
vedno zaostajajo za dejanskimi možnostmi. 

Rezultati dosedanjega sistema v stanovanjskem gospodarstvu so tudi glede 
na vedno večje zahteve po višji stopnji urbanizacije in smotrnejši izrabi pro- 
stora, glede na odpravo občutnega stanovanjskega primanjkljaja in glede na 
težnje po višjem stanovanjskem standardu preskromni, da bi se lahko z njimi 
zadovoljili za daljše obdobje. 

I. 

Splošna in neodložljiva družbena potreba narekuje, da ustvarimo takšne 
pogoje, ki bodo omogočali, da delovni ljudje in občani rešujejo svoje stano- 
vanjsko vprašanje samostojno v temeljnih organizacijah združenega dela in 
v vseh oblikah njihovega združevanja ter v družbenopolitičnih samoupravnih 
skupnostih in to na temelju samoupravnega sporazumevanja, družbenega dogo- 
varjanja in to na temelju samoupravnega sporazumevanja družbenega dogovar- 
janja ter na temelju vzajemnosti in solidarnosti ter lastnega prispevka in 
tako uveljavijo odločujočo vlogo, ki jo imajo pri razpolaganju s pogoji in re- 
zultati svojega dela. Prihodnji razvoj stanovanjskega gospodarstva mora v ta 
namen zasnovati in usmerjati za daljše razdobje in ga prilagajati družbeno- 
ekonomskemu razvoju. V naporih za uresničitev dolgoročnega razvoja stano- 
vanjskega gospodarstva mora biti uveljavljeno načelo, da se odpravi na stano- 
vanjskem področju tista socialna diferenciacija, ki je sedaj posledica pre- 
počasnega uveljavljanja ekonomskih odnosov, kot tudi pomanjkanje čvrstih 
socialnih kriterijev v stanovanjskem gospodarstvu. 

Pri oblikovanju bodoče politike stanovanjskega gospodarstva moramo za to 
zasledovati tele družbene cilje: 

— v proces podružbljanja politike in neposrednega prevzemanja obvez- 
nosti in odgovornosti delovnih ljudi na posameznih področjih družbenega dela 
je treba vključiti tudi stanovanjsko gospodarstvo. Razviti in uveljaviti moramo 
sistem, ki bo vsem kategorijam delovnih ljudi in občanov odprl najširše možno- 
sti, da si pridobivajo stanovanje v last ali v najem. Tako bomo hkrati z drugimi 
ukrepi omogočili odpravljanje socialnih razlik na stanovanjskem področju. Zato 
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moramo povečati obseg stanovanjske graditve in postopoma odpraviti stano- 
vanjski primanjkljaj; 

—• samoupravno organizacijo stanovanjskega gospodarstva moramo še na- 
dalje razvijati in utrjevati. Širše naj pride do izraza interes pričakovalcev 
stanovanj in organizacij združenega dela za učinkovito politiko v stanovanjski 
graditvi kakor tudi interes stanovalcev in vlagateljev stanovanj za smotrno 
gospodarjenje s stanovanjskim skladom; 

— stanovanjsko gospodarstvo moramo usmerjati kot dejavnost posebnega 
družbenega pomena. Stanovanje moramo uveljaviti kot dolgoročno dobrino z 
vsemi njenimi ekonomskimi in socialnimi značilnostmi, ker je pomemben 
del družbene infrastrukture in ima odločilen vpliv na biološko reprodukcijo, 
na enakopraven položaj in socialno varnost človeka kakor tudi na razvoj gospo- 
darstva in na produktivnost dela; 

— delovni ljudje in občani morajo v samoupravnih okvirih hitreje uve- 
ljavljati ekonomske odnose, da bi uspešneje gospodarili s stanovanjskim skla- 
dom in da bi razvijali svoj interes za pridobitev lastnega stanovanja. Za 
razvoj teh odnosov v organiziranem stanovanjskem gospodarstvu je stanarina 
najpomembnejši element. Zato mora biti stanarina izraz uporabne vrednosti 
stanovanja in mora biti oblikovana tako, da omogoča uspešno gospodarjenje z 
najemnim stanovanjskim skladom; 

— stanovanjske potrebe delovnih ljudi in občanov z nižjimi dohodki mo- 
ramo reševati po načelu solidarnosti in v drugih oblikah združevanja sredstev. 
Zato bomo morali opredeliti merila za družbeno pomoč in določiti kategorijo 
upravičencev. 

V nadaljnjem snovanju in uresničevanju stanovanjske politike je treba 
zoževati normativno vlogo republike na temeljna načela, na podlagi katerih 
delovni ljudje in občani urejajo pereča vprašanja s področja stanovanjskega 
gospodarstva samostojno, s sporazumi in splošnimi akti v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, v občini, krajevni skupnosti ter v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih. V skladu s procesom podružbljanja politike pa je treba spre- 
meniti tudi normativno vlogo občine na področju stanovanjskega gospodarstva 
in graditve stanovanj. 

V skladu z omenjenimi družbenimi cilji je potrebno, da usmerimo bodoči 
razvoj stanovanjskega gospodarstva po naslednjih načelih: 

1. Delovni ljudje v združenem delu rešujejo samostojno svoje stanovanjske 
potrebe po načelu vzajemnosti in solidarnosti in se v ta namen povezujejo in 
sporazumevajo z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela, krajev- 
nimi skupnostmi in občinami. 

Delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela sprejemajo več- 
letne programe za reševanje stanovanjskih potreb in ustrezne samoupravne 
normativne akte, s katerimi urejajo način in pogoje za dodeljevanje stanovanj 
in stanovanjskih posojil. Večletni programi za reševanje stanovanjskih potreb 
delovnih ljudi v organizacijah združenega dela so podlaga za izdelavo občinskih 
programov za razvoj stanovanjske graditve. 

Delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela morajo odloču- 
joče vplivati na gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji, ki so jih te 
vložile v sklad stanovanjskih podjetij. 

2. Izhajajoč iz samoupravnega položaja delovnega človeka in njegovega 
materialnega interesa pri pridobivanju in uporabi stanovanja ter nalog, ki 
jih ima po ustavi na tem področju, mora občina kot temeljna družbenopolitična 
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in samoupravna skupnost postati odločilen dejavnik pri vodenju in usmerjanju 
stanovanjske politike. Potreba po večjem obsegu graditve stanovanj narekuje, 
da občinske skupščine v sodelovanju s temeljnimi organizacijami združenega 
dela in krajevnimi skupnostmi sprejmejo programe za razvoj stanovanjske gra- 
ditve vsaj za srednjeročno obdobje, da zagotovijo smotrno gospodarjenje s stavb- 
nimi zemljišči, prevzamejo aktivnejšo vlogo pri koordinaciji dejavnikov, ki 
sodelujejo pri usmerjeni gradnji stanovanj ter da pospešijo pripravo in spre- 
jetje urbanistične dokumentacije. 

Občinska skupščina bo s svojo politiko in z ukrepi za razvoj in urejanje 
naselij, zlasti pa s programirano stanovanjsko gradnjo in racionalno uporabo 
zemljišča morala zagotoviti, da bo proces urbanizacije usklajen z gospodarskim 
razvojem območja, da bo prilagojen doseženi produktivnosti dela in da bo 
zavarovano življenjsko okolje. 

V procesu urbanizacijeje treba posebno skrb posvetiti temu, da pri gradnji 
naselij ne prihaja do segregacije na osnovi socialnega in ekonomskega položaja 
delovnih ljudi in občanov. Pri oblikovanju stanovanjske politike bo občinska 
skupščina uveljavljala sprejeta načela o funkciji in razvoju naselij in načela 
o etapnem urejanju stavbnega zemljišča. 

Občina bo morala postati odločujoči dejavnik v prometu s stavbnimi zem- 
ljišči. Na področju zemljiške politike bo občina zagotavljala večje komplekse 
stavbnih zemljišč, da bo tako omogočila organizirano in cenejšo stanovanjsko 
graditev ter racionalno izrabo prostora. Pri pripravi republiških predpisov 
je treba upoštevati takšno vlogo občine. 

Posebno skrb mora občinska skupščina posvetiti sistematičnemu reševanju 
stanovanjskega vprašanja določenih socialnih kategorij občanov in družin ter 
starih ljudi in mladih družin. Za te kategorije naj uvedejo občine družbeno 
pomoč. V ta namen se morajo na območju občin oblikovati samoupravni soli- 
darnostni stanovanjski skladi, v katere se po načelu solidarnosti stekajo de- 
narna sredstva temeljnih organizacij združenega dela in drugih organizacij 
ter občanov. 

Krajevni skupnosti moramo zagotoviti večjo vlogo pri zadovoljevanju 
neposrednih interesov delovnih ljudi in občanov. Zato mora krajevna skupnost 
sodelovati pri ustvarjanju pogojev, da stanovanjska vprašanja, razvoj in ure- 
janje naselij ter varstvo življenjskega okolja urejajo delovni ljudje in. občani 
neposredno ter s sporazumi in dogovori krajevnih skupnosti in njegovih orga- 
nov z organi samoupravljanja temeljnih organizacij združenega dela. 

3. V okviru samostojne odgovornosti republike na stanovanjskem pod- 
ročju in upoštevajoč ustavni položaj občine in krajevne skupnosti bo skupščina 
SR Slovenije spremljala in spodbujala postopno realizacijo načel o nadaljnjem 
razvoju stanovanjskega gospodarstva in bo pri tem upoštevala, da je pospe- 
šena stanovanjska graditev eden od pogojev za nadaljnje naraščanje življenjske 
ravni. Republika bo usmerjala stanovanjsko gospodarstvo s srednjeročnimi druž- 
benimi plani razvoja ter z ustreznimi normativnimi akti. Pri ttem bo upoštevala 
načelo, da delovni ljudje in občani samostojno urejajo v občini, krajevni skup- 
nosti, v samoupravnih interesnih stanovanjskih skupnostih in v temeljnih 
organizacijah združenega dela vsa vprašanja s področja stanovanjskega gospo- 
darstva. Upoštevala bo tudi nadaljnjo rast življenjske ravni, potrebe gospo- 
darstva in urbani razvoj. S tako politiko se bo povečal delež stanovanjske gra- 
ditve v skupnih investicijah in v sredstvih osebne porabe1. 
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Glede na ekonomske in socialne značilnosti družbenega najemnega stano- 
vanjskega sklada ter na njegov vpliv na večjo mobilnost delovne sile moramo 
še nadalje razvijati graditev družbenih in najemnih stanovanj. 

4. Dolgoročni načrt družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije nakazuje 
za naslednje obdobje pomembne spremembe v gospodarski strukturi in urba- 
nizaciji, ki bodo terjale tudi hitrejše povečanje stanovanjskega prostora. Taka 
usmeritev v razvoju SR Slovenije pa bo mogoča edinole, če ustvarimo pogoje, 
da bomo obenem lahko pospešeno odpravili sedanji veliki primanjkljaj stano- 
vanj. Obenem moramo usposobiti obstoječi stanovanjski sklad, da se bo lahko 
sam obnavljal in vzdrževal. 

Zaradi izrednih potreb po razširjeni reprodukciji stanovanj bomo morali 
še vnaprej namenjati družbena sredstva za stanovanjsko graditev. Sedanje 
zakonsko odmerjanje sredstev za razširjeno reprodukcijo moramo nadomestiti 
s samoupravnimi odločitvami delovnih ljudi in občanov. 

Zia ohranitev in obnavljanje obstoječega stanovanjskega sklada moramo 
prek stanarine postopoma zagotoviti sredstva, ki bodo ustrezala pokrivanju 
dejanskih stroškov pri gospodarjenju s tem skladom. 

a) Da bi delovni ljudje in občani lahko samostojno namenjali in združevali 
sredstva za razširjeno reprodukcijo stanovanj, moramo dopolniti sistem finan- 
ciranja stanovanjske graditve po naslednjih načelih: 

— delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela samostojno 
določajo na podlagi svojega programa za reševanje stanovanjskih potreb del 
sredstev, ki so namenjena za stanovanjsko graditev in za družbeno pomoč v 
stanovanjskem gospodarstvu. Najmanjšo višino sredstev, ki jih namenjajo za 
te potrebe, določijo s samoupravnim sporazumom. Z družbenim dogovorom 
sklenejo, da bodo temeljne organizacije združenega dela del namensko zbranih 
sredstev združevale pri poslovnih bankah za kreditiranje stanovanjske gra- 
ditve. Za posojila iz sredstev, ki jih bodo temeljne organizacije združenega 
dela namenjale svojim delavcem, mora veljati načelo, da jih ne bodo dajale 
ob ugodnejših pogojih, kot so določeni z družbenimi dogovori; 

— upokojenci in invalidi, ki svojega stanovanjskega problema niso rešili 
v času, ko so bili zaposleni, rešujejo. svoje stanovanjske probleme v okviru 
programa solidarnostnega sklada v občini pa tudi na podlagi programov za 
reševanje stanovanjskih potreb, ki ga sprejme skupščina skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja V SR Sloveniji. Ta skupnost določa iz sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja sredstva za graditev domov in sta- 
novanj, ki se trajno uporabljajo za upokojence in invalide, za rekonstrukcijo 
oziroma revitalizacijo takih domov in stanovanj ter za družbeno pomoč v sta- 
novanjskem gospodarstvu; 

— občani, ki pri opravljanju samostojne dejavnosti uporabljajo dopolnilno 
delo drugih, naj v prihodnje iz svojega dohodka tudi obvezno prispevajo sred- 
stva za stanovanjsko graditev v višini in na način, kot bo to predpisala ob- 
činska skupščina; 

— da bi se zagotovila sredstva za družbeno pomoč občanom z nižjimi 
dohodki ter mladim družinam, predpiše občinska skupščina obvezen prispevek 
za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu, ki se zbira v samoupravnem 
solidarnostnem stanovanjskem skladu. Ta prispevek so dolžne plačevati vse 
temeljne organizacije združenega dela, skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji ter občani, ki pri opravljanju samostojne dejavnosti 
uporabljajo dopolnilno delo drugih oseb; 
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— za kreditiranje stanovanjske graditve bodo v poslovnih bankah v pri- 
hodnje na voljo sredstva namenskih denarnih vlog, zbranih od varčevalcev in 
organizacij združenega dela, dalje od sredstev, ki jih bodo združevale temeljne 
organizacije zduženega dela na osnovi družbenega dogovora, ter sredstva kre- 
ditnega sklada, ki je bil oblikovan iz sredstev odpravljenih občinskih stano- 
vanjskih skladov. Z omenjenimi denarnimi sredstvi naj upravljajo vlagatelji v 
skladu z ustanoviteljsko pogodbo, s statutom banke, z družbenim dogovorom 
in zakonom,. Upravljalci bodo določili tudi način in pogoje za uporabo teh 
sredstev. 

Sistem stanovanjskega varčevanja moramo razviti tako, da bodo lastna 
vlaganja občanov dobila večji obseg in da bo delež zasebnih sredstev za sta- 
novanjsko graditev naraščal s porastom življenjske ravni. V okviru teh pri- 
zadevanj moraimo uvesti način dajanja posojil varčevalcem in pravnim osebam 
samo na podlagi njihovih namenskih vlog. Tako zbrana sredstva bodo lahko 
znatno pripomogla k hitrejšemu reševanju stanovanjskega primanjkljaja. Zato 
naj vsaka poslovna banka v svoji notranji organizaciji uvede posebno samo- 
stojno enoto za kreditiranje stanovanjske graditve, kar naj omogoči smotrnejše 
in prožnejše gospodarjenje z namenskimi sredstvi. 

Pri uporabi družbenih denarnih sredstev mora prevladovati načelo, da 
uživajo ugodnejše posojilne pogoje tisti občani in organizacije, ki gradijo-, 
kupujejo ali rekonstruirajo stanovanjske hiše ali stanovanja s sodelovanjem 
lastnega deleža in v okviru občinskega programa stanovanjske graditve ter 
predpisanega stanovanjskega stanadarda. 

b) Stanarina mora postati takšna, da bo zavarovan družbeni interes glede 
vzdrževanja in obnavljanja stanovanj in da bo omogočila, da bo vsakdo odločal 
o načinu rešitve svojih stanovanjskih potreb v skladu s svojimi možnostmi 
in potrebami. V prihodnje moramo stanarino oblikovati skladno z družbeno 
ekonomsko rastjo in s spremembami na področju porabe dobrin. Zato bomo 
morali uvesti stanarino, ki bo zagotavljala kritje amortizacije, investicijskega 
in tekočega vzdrževanja, stroškov revitalizacije obstoječih stanovanj in stroškov 
upravljanja. Stroške obratovanja naj v prihodnje stanovalci plačujejo posebej 
poleg stanarine, vendar v višini dejanskih stroškov za stanovanjsko hišo. Sred- 
stva iz amortizacije morajo postopoma zagotoviti kritje stroškov enostavne 
reprodukcije stanovanjskega sklada. 

Izvajanje nove politike stanarin moramo zagotoviti postopoma v več etapah. 
Zato je treba najprej povišati stanarine do ravni, ki je bila določena ob 
stanovanjski reformi, potem pa izvesti revalorizacijo stanovanjskega sklada in 
postopoma prilagajiti stanarine novi vrednosti stanovanj. V nadaljnjih etapah 
bomo morali tudi skrajšati sedanjo zelo dolgo amortizacijsko dobo za stano>- 
vanjske hiše. 

Glede stanarin je treba pripraviti poseben republiški zakon. Stanarine bodo 
tudi v prihodnje pod družbeno kontrolo cen. Zaradi enotnejšega urejanja sta- 
narin bo treba med občinami razviti sistem družbenega dogovarjanja tudi 
glede tega vprašanja. Za družbena stanovanja, ki bodo zgrajena iz nestanovanj- 
skih bančnih sredstev z namenom, da se bodo prosta oddajala, in za stanovanja, 
ki se uporabljajo v poslovne namene, bo uvedena prosto stanarina, ki ne bo 
pod družbeno kontrolo. 

Nujnost, da povečamo obseg graditve stanovanj in da vplivamo na relativno 
stabilizacijo cen, narekuje, da v stanovanjsko graditev hitreje uvajamo so- 
dobnejše, višje produktivne tehnologije. Občina mora poleg samoupravnih 
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stanovanjskih skupnosti postati pobudnik družbenega dogovarjanja vseh tistih 
subjektov pri gradnji stanovanjskih sosesk, ki pripravljajo urbanistično doku- 
mentacijo, sestavljajo programe stanovanjskega in komunalnega razvoja, so- 
delujejo v financiranju teh programov, odkupujejo, pripravljajo in opremljajo 
stavbna zemljišča, izdelujejo investicijsko-tehnično dokumentacijo, gradijo1, pro- 
dajajo in vzdržujejo stanovanja. 

Proizvodnjo stanovanj za trg moramo še naprej razvijati in z ustrezno 
zemljiško politiko, politiko kreditiranja, projektiranja in opremljanja stavbnih 
zemljišč bolj kot doslej uveljaviti načelo usmerjene gradnje, v katerih se mora 
močneje kot doslej uveljaviti tudi družbeni interes. S standardizacijo stanovanj 
in tipizacijo elementov je treba doseči racionalnejšo in cenejšo gradnjo povsod 
in še posebej tam, kjer v graditvi sodelujejo tudi družbena sredstva. Razširiti 
je treba jamstvo za kvaliteto opravljenih del in nadzor nad kvaliteto gradnje. 

V razvojnih programih gospodarstva in v kreditni politiki bank mora 
dobiti posebno mesto hitrejše večanje proizvodnih zmogljivosti industrije grad- 
benega materiala in finaliziranih elementov, s čimer bomo povečali zmogljivosti 
proizvajalcev stanovanj in njihovo specializacijo. Razviti je treba hitreje tudi 
industrijsko gradnjo stanovanj v celotnem procesu proizvodnje od izdelave 
projekta do dokončnega objekta. Da bi to dosegli, je treba za industrijsko grad- 
njo stanovanj v okviru gospodarskega sistema omogočiti posebne ugodnosti. 

Raziskovalno razvojno delo je eden izmed temeljev, na katerem moramo 
graditi nadaljnje razvijanje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. Iz- 
redno zahtevnih problemov ekonomske, socialne in tehniške narave na tem 
področju, katerih rešitev terja vsakdanja praksa, ni mogoče uspešno premago- 
vati brez dobro organiziranega uporabno raziskovalnega in razvojnega dela. Da 
bi se to delo lahko uspešneje razvijalo, ga moramo vključiti prek njegovih 
osnovnih nosilcev —* raziskovalnih institucij — v raziskovalno skupnost SR 
Slovenije. Iz sredstev za razširjeno reprodukcijo v stanovanjskem gospodarstvu 
moramo zagotoviti stalna finančna sredstva za financiranje raziskav in študij 
s tega področja. 

6. Samoupravni mehanizem, ki smo ga v zadnjem obdobju uveljavili na 
področju stanovanjskega gospodarstva, je zajel le upravljanje z obstoječim 
stanovanjskim skladom. V nadaljnjem razvoju samoupravljanja na tem pod- 
ročju bo treba doseči večje samoupravno povezovanje zainteresiranih dejav- 
nikov. Da bi utrdili samoupravni položaj delovnega človeka in občana v 
mestu prebivanja, morajo dobiti krajevne skupnosti večji vpliv v samouprav- 
nem sistemu stanovanjskega gospodarstva. 

Ta sistem pa bo učinkovit šele takrat, ko bo v samoupravljanje vključeno 
tudi področje stanovanjske graditve. 

a) Z obstoječim družbenim stanovanjskim skladom gospodarijo na samo- 
upravni osnovi stanovalci in vlagatelji, s čimer prevzemajo vso odgovornost 
za ohranitev in izboljšanje tega sklada. Stanovalci morajo zato postati aktivni 
dejavnik v sistemu samoupravljanja, tako da iziražajo svoj interes in uveljavljajo 
odgovornost in svoje samoupravne pravice v zborih in skupščinah stanovalcev, 
v organih upravljanja stanovanjskega podjetja ter v okviru krajevne skupnosti. 
V tem smislu sodelujejo pri sprejemanju splošni samoupravnih aktov, pri 
oblikovanju programov za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter pri progra- 
miranju revitalizacije stanovanj in. stanovanjskih hiš, pri določanju stroškov 
upravljanja in obratovanja, pri urejanju in vzdrževanju zelenih površin, otro- 
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ških igrišč in parkirišč v okolici stanovanjskih hiš, pri določanju hišnega 
reda itd. 

Etažnim lastnikom je potrebno zagotoviti, da lahko uveljavljajo svojo 
dolžnost in pravico, da enakopravno sodelujejo v hišnem svetu pri upravljanju 
hiše in da soodločajo pri programiranju vzdrževalnih del v hiši in njeni okolici. 
Etažni lastniki morajo enakopravno nositi ustrezen del dejanskih stroškov 
vzdrževanja, obratovanja in upravljanja. 

Hišni sveti morajo pridobiti pravdno sposobnost za nastopanje pred organi 
in sodišči. Zagotoviti jim je treba tudi vnaprej materialna sredstva za tekoče 
vzdrževanje hiš in to na podlagi sprejetih programov organizacije za gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami. Hišni sveti razporejajo uporabo skupnih pro- 
storov v hiši ter odločajo o razporeditvi skupnih obratovalnih stroškov na 
stanovalce. 

Krajevna skupnost bo pri gospodarjenju s stanovanjskim skladom, pri 
urejanju in varstvu stanovanjskega okolja, pri gradnji objektov, prostorov 
in naprav ter urejanju skupnih površin neposredno in s sporazumi ter dogovori 
ustvarila pogoje, da se osnovna vprašanja za zadovoljevanje neposrednih potreb 
delovnih ljudi in občanov rešujejo v kraju prebivanja. Pri tem bo krajevna 
skupnost sodelovala z delom' sredstev, s katerimi bo samostojno razpolagala 
na podlagi svojih programov. 

V okviru samoupravnega mehanizma na stanovanjskem področju moramo 
utrditi načelo enakopravnega uveljavljanja vlagateljev pri gospodarjenju in 
upravljanju s stanovanjskim skladom. S predpisi občinskih skupščin bomo 
morali v okviru teh načel razviti organizacijo samoupravljanja in natančneje 
določiti pravice in dolžnosti vlagateljev in stanovanjskih podjetij. 

Gospodarjenju s stanovanji in razvoju stanovanjskih podjetij kot stro- 
kovnih organizacij osebnega družbenega pomena moramo tudi nadalje posvetiti 
posebno pozornost. Razlogi za racionalnejše in uspešnejše gospodarjenje nare- 
kujejo, da sedanjo organizacijsko razdrobljenost na tem področju odpravimo in 
tako gospodarjenje s stanovanjskim skladom organiziramo na racionalnejši 
način, saj, ta sklad predstavlja pomemben del nacionalnega bogastva. Nova 
oblika v organizaciji gospodarjenja s stanovanjskimi hišami v zasebni lasti 
lahko postanejo tudi stanovanjske zadruge. 

Med temeljne naloge stanovanjskih podjetij spadajo zlasti vzdrževanje 
stanovanjskega sklada, izboljšanje kakovosti in funkcionalnosti stanovanj, re- 
vitalizacija stanovanj, obnavljanje najemnega stanovanjskega sklada, skrb za 
razvoj stanovanjske kulture ter krepitev in razvijanje stanovanjske samouprave. 
Stanovanjska podjetja morajo usposobiti svoje tehnične servise, da bodo lahko 
hitreje in kvalitetneje reševala naloge vzdrževanja, ki posebej zadevajo redno 
uporabo stanovanj. 

b) Da bi okrepili organizirano družbeno vlogo na področju graditve stano- 
vanj, moramo v prihodnjem razdobju razviti in uveljaviti samoupravljanje 
tudi na tem področju. To bo omogočilo, da se izrazi in uresniči organiziran 
samoupravni vpliv in interes prizadetih. Zato naj delovni ljudje in občani 
v skladu s potrebami in možnostmi postopoma ustanavljajo samoupravne sta- 
novanjske skupnosti kot primerno obliko organiziranja vseh njihovih interesov 
in vplivov v skupni družbeni interes. V procesu razvoja teh interesnih skupnosti 
bo dana tudi možnost, da se v njihovem okviru oblikuje samoupravni meha- 
nizem za celotno stanovanjsko gospodarstvo in tudi za tisti del v tem gospo- 
darstvu, ki ga urejamo na temelju vzajemnosti in solidarnosti ter dogovarjanja. 
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Zastavljeni cilji bodočega družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije 
terjajo smotrno urbanizacijo, intenzivno vključevanje v mednarodno gospo- 
darsko menjavo, politiko kvalitetnega zaposlovanja, mobilnost delovnih ljudi 
ter zmanjšanje zunanjih migracijskih tokov. Vse to pa zahteva, da se načela 
o nadaljnjem1 razvoju stanovanjskega gospodarstva uresničujejo kot ena osred- 
njih nalog skupne nacionalne politike in razvoja samoupravnih socialističnih 
odnosov v naši družbi. 

Načela o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva bomo morali 
uresničevati postopoma in skladno z razvijajočimi se samoupravnimi in druž- 
benoekonomskimi odnosi ter vzporedno z razvojem gospodarstva, naraščanjem 
proizvodnosti dela in dvigom življenjske ravni. Zato mora dolgoročna usmeri- 
tev razvoja stanovanjskega gospodarstva, nakazana na teh načelih, najti ustrezne 
rešitve tudi v posameznih srednjeročnih programih in samoupravnih odlo- 
čitvah. 

Republiški upravni organi, gospodarska zbornica SR Slovenije, poslovne 
banke, proizvajalci stanovanj, komunalne delovne organizacije, projektivna pod- 
jetja in organizacije za gospodarjenje z družbenim stanovanjskim skladom ter 
raziskovalna skupnost SR Slovenije naj v okviru svojih pristojnosti oziroma 
delokroga podprejo izvajanje načel te resolucije v praksi, posebej pa naj še 
sodelujejo pri oblikovanju družbenih dogovorov, ki morajo, ob načelu vzajem- 
nosti, postati temeljna oblika reševanja stanovanjske problematike v občini. 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije jena seji dne 12. 1. 1972 obravnaval predlog 
resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva, ki ga je skup- 
ščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi ugotavlja odbor, da resolucija dolgoročno začrtuje poli- 
tiko na področju stanovanjskega gospodarstva. Ta sloni na objektivni ugotovitvi, 
da imamo v SR Sloveniji velik primanjkljaj stanovanj. Ker je ena osnovnih 
komponent socialnega razlikovanja med občani prav ta, ali posameznik ima 
stanovanje ali ne, se za prihodnje obdobje opredeljujemo za politiko hitrejšega 
reševanja stanovanjskih problemov, pri čemer pa je najpomembnejša vloga 
delovnega človeka v organizaciji združenega dela in občana v občini, ki ob 
ustrezni družbeni pomoči in ob maksimalnem angažiranju svojih sil rešuje 
stanovanjska vprašanja. 

Odbor ugotavlja, da je bila ob določanju predloga resolucije glede na 
osnutek napravljena s strani predlagatelja kvalitativna sprememba v smeri pri- 
lagajanja duhu ustavnih amandmajev in se zato s predlogom načelno strinja. 

V načelni razpravi je predstavnik komisije za življenjske in delovne pogoje 
pri republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije opozoril, da so samoupravne 
stanovanjske skupnosti v resoluciji zastavljene preveč pasivno in premalo 
poudarjeno. Vendar je to mnenje odbor zavrnil. 

V konkretni razpravi je odbor sprejel kot redakcijske amandmaje vse 
popravke, ki jih je navedel predstavnik predlagatelja. Ti so v poročilu posebej 
navedeni. Poleg teh pa predlaga še naslednje amandmaje: 
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str. 5: 1. V prvi alinei se zadnji stavek, spremeni tako, da se glasi: »Zato 
mora biti stanarina odraz kakovosti in opremljenosti stanovanja in njegove lege 
v naselju ter mora biti oblikovana tako, da omogoča uspešno gospodarjenje, z 
najemnim stanovanjskim skladom.« 

Uporabna vrednost stanovanja je dokaj neopredeljen pojem, zato odbor 
meni, da jo je treba bolj precizno izraziti. 

2. V točki 1 (zadnji odstavek) se besedilo spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: »Delovni ljudje v združenem delu in občani rešujejo svoje stanovanjske 
potrebe samostojno in po načelu vzajemnosti in solidarnosti in se v ta namen 
povezujejo in sporazumlevajo z drugimi temeljnimi organizacijami združenega 
dela, samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi, krajevnimi skupnostmi in 
občinami.« 

Odbor meni, da je treba delovne ljudi v združenem delu in občane, ki 
včasih tudi ne spadajo v to kategorijo, izenačiti glede možnosti in načina 
reševanja stanovanjskih problemov. Kot sredstvo za dosego tega cilja pa je 
treba omeniti tudi samoupravne stanovanjske skupnosti. 

str. 9: 1. V prvi alinei se v drugem in tretjem stavku besedilo spremeni 
in dopolni tako, da se glasi: »Najnižjo višino sredstev, ki jih namenjajo za 
te potrebe, določijo temeljne organizacije združenega dela s samoupravnim 
sporazumom. Z družbenim dogovorom pa sklenejo, da bodo del namensko 
zbranih sredstev združevale pri poslovnih bankah za kreditiranje stanovanjske 
graditve.« 

Odbor meni, da je treba jasno opredeliti, kdo je nosilec samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov in zato predlaga aktivno dikcijo teh dveh 
stavkov. 

2. V prvi alinei se v zadnjem stavku črta zadnji del: »kot so določeni z 
družbenimi dogovori.« in nadomesti z »upoštevajoč merila, kot so določena 
z družbenimi dogovori.« 

Pri sklepanju družbenih dogovorov je treba določiti poleg pogojev tudi 
merila za dodeljevanje kreditov, ki naj bi jih po mnenju odbora upoštevale 
pri razporeditvi sredstev tudi temeljne organizacije združenega dela. 

str. 11: 1. Zadnji stavek v točki b) se spremeni tako, da se glasi: »Poleg 
sredstev, namenjenih za razširjeno reprodukcijo po prejšnji točki, morajo tudi 
sredstva iz amortizacije postopoma zagotoviti kritje stroškov razširjene repro- 
dukcije stanovanjskega sklada.« 

V prihodnosti bo po mnenju odbora postala s skrajševanjem amortizacijske 
dobe in glede na specifične lastnosti dobrine, ki jo imenujemo stanovanje, 
tudi amortizacija eden izmed virov za enostavno in razširjeno reprodukcijo 
stanovanjskega fonda. 

2. V zadnjem odstavku se v tretji vrsti črta besedilo: »Sodobnejše, višje 
produktivne tehnologije v stanovanjsko graditev.« in nadomesti z: »sodobnejše 
tehnologije za povečanje produktivnosti v stanovanjski gradnji.« 

Besedilo je strokovno ustreznejše. 
str. 13: V tretjem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 

»Etažni lastniki morajo enakopravno nositi ustrezen del dejanskih stroškov 
vzdrževanja, obratovanja in upravljanja ter urejanja in vzdrževanja zelenih 
površin, otroških igrišč in parkirišč v okolici stanovanjskih hiš.« 

Prejšnji odstavek govori o stanovalcih, ta pa o etažnih lastnikih. Menimo, 
da mtora za obe kategoriji veljati isti režim glede pravic in dolžnosti. Zato je 
treba uskladiti oba odstavka. 
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str. 15: V tretjem odstavku se v zadnjem stavku črtata zadnji besedi: »v 
■občinah«. 

Odbor meni, da družbeni dogovor z določbami resolucije ni potrebno 
omejevati le na eno občino, temveč je treba dopustiti možnost, da se taki 
družbeni dogovori sklepajo na različnih nivojih. 

Odbor sprejema kot redakcijske amandmaje na predlog predstavnika pred- 
lagatelja naslednje popravke besedila: 

str. 2: 1. V drugem odstavku se v drugem stavku črta podpičje in nado- 
mesti z vejico, beseda »Stalno« pa nadomesiti z besedo »stalno«. 

2. Besedilo tretjega in četrtega stavka v petem odstavku se loči tako, da 
postane četrti stavek šesti odstavek na strani 2. 

str. 4: V prvem odstavku se v peti vrsti za besedo »družbenopolitičnih« 
doda besedica »in«. 

str. 6: V tretjem odstavku se v zadnjem stavku vejica med besedo »zem- 
ljišči« in besedo »prevzamejo« črta in namesto nje vnese besedica »in«. 

str. 7: 1. V drugem odstavku se v tretji vrsti beseda »občine« nadomesti 
z besedama »občinske skupščine«. 

2. V četrtem odstavku se v drugem stavku beseda »njegovih« nadomesiti 
z besedo »njenih«. 

str. 8: 1. V prvem, odstavku se v enajsti vrsti črta beseda »interesnih«. 
2. V četrtem odstavku se v drugem stavku črta beseda »pa«, beseda »veliki« 

pa nadomesti z besedo »velik«. 
str. 9: V zadnjem odstavku se beseda »programov nadomesti s »programa«, 
str. 11: 1. V tretjem odstavku se začetek stavka popravi tako', da se besedi 

»Glede stanarin« nadomestita z besedama »O stanarinah«. 
2. Četrti odstavek se numerira s točko »5«. 
str. 14: 1. V drugem odstavku se v prvem stavku beseda »osebnega« nado- 

mesti z besedo: »posebnega«. 
2. V četrtem odstavku se v tretjem stavku črta beseda »interesne^. 
3. V četrtem odstavku se v drugem stavku beseda »izrabi« nadomesti z 

besedo »izrazi«. 
str. 15: V prvem odstavku se v drugem stavku besedi: »od razvoja« nado- 

mestita z besedo »razvoja«. 
Odbor za urbanizem1 ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo' predlaga 

republiškemu zboru, da sprejme resolucijo skupaj s predlaganimi amandmaji. 
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Miloš 

Polič. 

St.: 36-36/72 

Ljubljana, 13. 1. 1972 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 18. 1. 1972 obravnaval amandmaje, 
ki jih je k predlogu resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospo- 
darstva predložila zakonodajno^pravna komisija skupščine SR Slovenije ter 
odbor gospodarskega zbora za družbenoekonomske odnose. 

Odbor se strinja,: 
— z vsemi amandmaji zakonodajno-pravne komisije; 
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— z vsemi spremembami, ki jih zakonodajno-pravna komisija predlaga k 
amandmajem odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo; 

— z amandmajem odbora gospodarskega zbora za družbenoekonomske od- 
nose k tretji alinei na str. 10, vendar v taki formulaciji, kot jo predlaga zakono- 
dajno-pravna komisija in ki se glasi: 

str. 10.: V tretji alinei prvega odstavka se predzadnji in zadnji stavek 
črtata in nadomestita z naslednjim besedilom: »S temi denarnimi sredstvi 
bodo samostojno upravljali in gospodarili v bankah vlagatelji na podlagi druž- 
benega dogovora, ki ga sklenejo Zveza sindikatov Slovenije, gospodarska zbor- 
nica SR Slovenije, skupnost slovenskih občin, Socialistična republika Slovenija 
ter združenje poslovnih bank in hranilnic SR Slovenije.« 

— z amandmajem odbora gospodarskega zbora za družbenoekonomske 
odnose k drugemu odstavku tretje alinee na str. 10, ki se glasi: 

str. 10: V drugem odstavku tretje alinee se črta zadnji stavek in nadomesti 
z naslednjim besedilom: »Zato naj vsaka poslovna banka v svoji notranji orga- 
nizaciji s statutom vzpostavi posebno samostojno enoto za kreditiranje stano- 
vanjske graditve s samostojnim organom upravljanja v skladu z družbenim 
dogovorom.« 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga 
republiškemu zboru, da sprejme predlog resolucije skupaj s predlaganimi 
amandmaji. 

St: 36-36/72 

Ljubljana, 18. 1. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
13. januarja 1972 obravnaval predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stano- 
vanjskega gospodarstva, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
Na seji je bil odbor seznanjen tudi z amandmaji, ki jih predlaga odbor za 
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je predlog resolucije izdelan v 
skladu z osnutkom resolucije, ki sta jo sprejela republiški in gospodarski zbor 
julija oziroma oktobra 1971 ter da v celoti upošteva ustavna dopolnila, ki so bila 
medtem sprejeta, zlasti amandma, v katerem je obravnavano stanovanjsko 
gospodarstvo. Razprava je opozorila, da predlog resolucije sicer ne prinaša 
revolucionarnih sprememb na področju stanovanjskega gospodarstva, da pa 
pomeni krepitev gibanj, ki so se izkazala v preteklem obdobju kot pozitivna 
ter da nakazuje osnovne smernice in politiko za nadaljnji razvoj. Resolucija 
sloni na objektivni ugotovitvi, da imamo velik Stanovanjski primanjkljaj in 
lahko prispeva k povečanju obsega gradenj, omiljevanju socialnih razlik na tem 
področju in uvajanju bolj ekonomskih odnosov v stanovanjsko gospodarstvo, 
kar naj bi bila osnova politike na tem področju. 

Razprava je hkrati opozorila, da predlagatelj ni upošteval nekaterih mnenj 
in stališč, ki jih je odbor dal k osnutku resolucije, ki pa so po njegovem mnenju 
bistvenega pomena. V skladu z družbenimi cilji, ki jih mora zasledovati bodoča 
politika stanovanjskega gospodarstva, oziroma stališčem, da stanovanjsko gospo- 
darstvo moramo usmerjati kot dejavnost posebnega družbenega pomena, kar 
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pomeni, da je za njegov razvoj zainteresirana najširša družbena skupnost, je 
v odboru ponovno prišlo do izraza mnenje, da zoževanje normativne vloge 
republike v snovanju in uresničevanju stanovanjske politike, s čimer se odbor 
strinja, ne pomeni hkrati spodbujanja najrazličnejših rešitev v posameznih 
občinah. 

V razpravi je bilo ponovno opozorjeno, da slovenski gospodarski prostor 
zaradi razvoja komunikacij postaja čedalje manjši in da bi vsako atomiziranje 
prostora utegnilo zadrževati razvoj na sedanji ravni oziroma prispevati nadaljnji 
gospodarski in socialni diferenciaciji. V zvezi.s tem vidi odbor potrebo usklaje- 
vanja odločitev posameznih občin glede določanja najnižjega odstotka sredstev, 
ki naj jih organizacije izločajo za stanovanjsko gradnjo in družbeno* pomoč, 
v določanju splošnega nivoja stanarin, metodologije za določanje stopnje oprem- 
ljenosti stanovanj, za katera se prizna delna nadomestitev stanarine in podobno 
in sicer v okviru družbenega dogovora, ki naj zajema več občin, posamezno 
regijo ali celo republiko. 

V zvezi s financiranjem stanovanjske graditve oziroma združevanjem 
sredstev za razširjeno reprodukcijo stanovanj se odbor zavzema za močnejši 
vpliv vlagateljev. Opozorjeno je bilo, da gre za velika sredstva, za okoli 14 
milijard starih dinarjev, ki se v poslovnih bankah združujejo od varčevalcev 
in organizacij združenega dela ter kreditnega sklada, ki je bil oblikovan iz 
sredstev odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov. Odbor meni, da morajo 
biti sredstva, namenjena za stanovanjsko graditev, avtonomna glede na druga 
sredstva poslovnih bank, da z njimi morajo samostojno upravljati in gospo- 
dariti vlagatelji na podlagi družbenega dogovora, ki ga sklenejo republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, skupnost 
slovenskih občin, izvršni svet skupščine SR Slovenije ter združenje poslovnih 
bank in hranilnic SR Slovenije. V zvezi s tem odbor predlaga tudi konkretne 
amandmaje, predlagatelja pa je zadolžil, da ponovno prouči, ali so vsa sredstva 
za stanovanjsko gradnjo, upoštevajoč tudi posredno delitev, oproščena vseh 
prispevkov in davkov v zvezi z novimi predpisi na tem področju in se ga o tem 
obvesti pred zasedanjem zbora. 

V podrobni obravnavi besedila predloga resolucije odbor predlaga naslednje 
spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

stran 5: — V prvi alinei se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Zato mora biti stanarina odraz kakovosti in opremljenosti stanovanja in 

njegove lege v našelj.u ter mora biti oblikovana tako, da omogoča uspešno 
gospodarjenje z najemnim stanovanjskim skladom.« 

Uporabna vrednost stanovanja je dokaj neopredeljen pojem, zato odbor 
meni, da jo je treba bolj precizno opredeliti. 

—• V prvi točki (zadnji odstavek) se besedilo spremeni in dopolni tako, 
da se glasi: 

»Delovni ljudje v združenem delu in občani rešujejo samostojno svoje sta- 
novanjske potrebe in po načelu vzajemnosti in solidarnosti in se v ta namen 
povezujejo in sporazumevajo z drugimi temeljnimii organizacijami združenega 
dela, samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi, krajevnimi skupnostmi in 
občinami.« 

Odbor meni, da je treba delovne ljudi v združenem delu kakor tudi občane, 
ki ne sodijo v to kategorijo, izenačiti glede možnosti in načina reševanja stano- 
vanjskih problemov. Kot sredstvo za dosego tega cilja je treba navesti tudi 
samoupravne stanovanjske skupnosti. 
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stran 9: — V prvi alinei se v drugem, in tretjem stavku besedilo spre- 
meni in dopolni tako, da se glasi: 

»Najmlanjšo višino sredstev, ki jih namenjajo za te potrebe, določijo te- 
meljne organizacije združenega dela s samoupravnim sporazumom. Z druž- 
benim dogovorom pa sklenejo, da bodo del namensko zbranih sredstev združe- 
vale pri poslovnih bankah za kreditiranje stanovanjske graditve.« 

Predlagano besedilo bolj jasno, opredeljuje, kdo je nosilec samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov. 

— V prvi alinei se v zadnjem stavku črta besedilo: »kot so določene z 
družbenimi dogovori« in nadomesti z besedilom »upoštevajoč merila, kot so 
določena z družbenimi dogovori«. 

Pri sklepanju družbenih dogovorov je treba določiti razen pogojev tudi 
merila za dodeljevanje kreditov, ki naj bi jih upoštevale pri razdelitvi sredstev 
tudi temeljne organizacije združenega dela. 

str. 10: — V tretji alinei prvega odstavka se predzadnji in zadnji stavek 
črtata in nadomestita z naslednjim besedilom: 

»S temi denarnimi sredstvi bodo samostojno upravljali in gospodarili 
v bankah vlagatelji na podlagi družbenega dogovora, ki ga sklenejo republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, skupnost 
slovenskih občin, izvršni svet skupščine SR Slovenije ter združenje poslovnih 
bank in hranilnic SR Slovenije.« 

— V drugem odstavku tretje alinee se 'črta zadnji stavek in nadomesti 
z naslednjim besedilom: 

»Zato naj vsaka poslovna banka s statutom v svoji notranji organizaciji 
vzpostavi posebno samostojno enoto za kreditiranje stanovanjske graditve s 
samostojnim organom upravljanja v skladu z družbenim dogovorom.«. 

V skladu z načelno razpravo odbor meni, da je potrebno zagotoviti močnejši 
vpliv vlagateljev, saj le ti združujejo pri poslovnih bankah okoli 14 milijard 
S dinarjev. Odbor meni, da morajo biti sredstva, namtenjena za stanovanjsko 
graditev, čimbolj avtonomna glede na druga sredstva poslovnih bank in da z 
njimi morajo upravljati in gospodariti vlagatelji na podlagi družbenega do- 
govora, ki ga sklenejo zainteresirani partnerji. V ta namen naj ima posebna 
samostojna enota poslovne banke tudi samostojni organ upravljanja, ki bo 
izločen iz samoupravnega organa banke kot celote in ki bo upravljal v skladu 
s sklenjenim družbenim dogovorom. 

stran 11: — Zadnji odstavek v točki b) se spremeni tako, da se glasi: 
»Poleg sredstev, namenjenih za razširjeno reprodukcijo po prejšnji točki, 

morajo tudi sredstva in amortizacije postopoma zagotoviti kritje stroškov raz- 
širjene reprodukcije stanovanjskega sklada.« 

V prihodnosti naj bi po mnenju odbora postala s skrajševanjem amorti- 
zacijske dobe in glede na specifične lastnosti stanovanja tudi amortizacija eden 
izmed virov za razširjeno reprodukcijo stanovanjskega fonda. 

—• V zadnjem odstavku se v tretji in četrti vrsti črta besedilo »sodobnejše, 
višje produktivne tehnologije v stanovanjsko graditev« in nadomesti z besedi- 
lom »sodobnejše tehnologije za povečanje produktivnosti v stanovanjski gradnji«. 

Predloženo besedilo je strokovno bolj ustrezno. 
stran 13: V tretjem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Etažni lastniki morajo enakopravno nositi ustrezen del dejanskih stroškov 

vzdrževanja, obratovanja in upravljanja ter urejanja in vzdrževanja zelenih 
površin, otroških igrišč in parkirišč v okolici stanovanjskih hiš.« 
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Odstavek pred tem govori o stanovalcih, ta odstavek pa o etažnih lastnikih. 
Odbor mteni, da mora za obe kategoriji veljati isti režim, glede pravic in dolž- 
nosti, zato je treba uskladiti besedila obeh odstavkov. 

stran 15 : V tretjem odstavku se v predzadnji vrsti za besedo »proble- 
matike« postavi pika, preostalo besedilo »v občinah« pa črta. 

V skladu z načelno razpravo odbor meni, da družbeni dogovor z določbami 
resolucije ni potrebno omejevati le na eno občino, temveč da je nasprotno 
potrebno dopustiti možnost, da se družbeni dogovori sklepajo za več občin, 
posamezno regijo ali celo republiko. 

Med sejo je odbor na predlog predstavnika predlagatelja sprejel naslednje 
redakcijske amandmaje: 

stran 2: — V drugem odstavku se v drugem stavku črta podpičje in 
nadomesti z vejico, beseda »Stalno« pa nadomesti z besedo »stalno«; 

— besedilo tretjega in četrtega stavka v petem odstavku se loči tako, da 
postane četrti stavek šesti odstavek. 

stran 4 : V prvem odstavku se v peti vrsti za besedo »družbenopoli- 
tični« doda beseda »in«. 

stran 6 : V tretjem odstavku se v zadnjem stavku vejica med besedo 
»zemljišči« in besedo »prevzamejo« črta, namesto nje pa vnese beseda »in«. 

stran 7 : — V drugem odstavku se v tretji vrsti besedi »bo občina« na- 
domestita z besedilom »bodo občinske skupščine«. 

— V četrtem odstavku se v sedmi vrsti beseda »njegovih« nadomesti z 
besedo »njenih«. 

stran 8: — V prvem odstavku se v 11. vrsti črta beseda »interesnih«; 
— V četrti točki se v peti vrsti črta beseda »pa«, v sedmi vrsti beseda 

»veliki« pa nadomesti z besedo »velik«. 
stran 11: — V tretjem odstavku se začetek stavka popravi tako, da 

se besedi »Glede stanarin« nadomestita z besedamla »O stanarinah«; 
— Četrti odstavek se oštevilči kot točka 5. 
stran 14: — V drugem odstavku se v drugi vrsti beseda »osebnega« 

nadomesti z besedo »posebnega«; 
— V četrtem odstavku se v četrti vrsti beseda »izrabi« nadomesti z besedo 

»izrazi«; 
— V četrtem odstavku se v sedmi vrsti črta beseda »interesne-«. 
stran 15 : V prvem odstavku se v predzadnji vrsti pred besedo »raz- 

vojna« črta beseda »od«. 
Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru skup- 

ščine SR Slovenije, da sprejme predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stano- 
vanjskega gospodarstva skupaj s predloženimi amandmaji. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franceta Korelca. 

St.: 36-36/72 

Ljubljana, 14. 1. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
26. januarja 1972 obravnaval amandmaje, ki jih je k predlogu resolucije o 
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva predložila zakonodajno-pravna 
komisija skupščine SR Slovenije. 
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Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je zakonodajno-pravna komisija skupščine 
SR Slovenije v celoti sprejela amandmaje, ki jih je k predlogu resolucije dal 
odbor in ki so razvidni iz poročila odbora za družbenoekonomske odnose z dne 
14. januarja 1972. Zakonodajno-pravna komisija k amandmajem odbora in sicer 
k 5. strani (prva alinea), k 9. strani (prva alinea — zadnji odstavek), k 10. strani 
(tretja alinea — drugi odstavek), k 11. strani, k 13. strani ter k 15. strani ni 
imela pripomb, k amandmajem k 5. strani (zadnji odstavek), k 9. strani (prva 
alinea — drugi in tretji stavek) ter k 10. strani (tretja alinea —• prvi odstavek) 
pa je dala manjša redakcijska dopolnila, s katerimi se odbor za družbeno- 
ekonomske odnose strinja. 

V nadaljevanju obravnave je odbor v celoti sprejel amandmiaje zakono- 
dajno-pravne komisije, ki so razvidni iz poročila te komisije z dne 14. janu- 
arja 1972. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru, da 
sprejme predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva 
skupaj s predloženimi amandmaji. 

St.: 36-36/72 

Ljubljana, 26. 1. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. 1. 
1972 obravnavala predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospo- 
darstva, ki ga je predložil v obravnavo skupščini izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je predlog resolucije v skladu 
z amandmajem XLII k ustavi SR Slovenije, ki v točki 24 podtočki 2. točke 
določa, da. republika določa temelje stanovanjske politike. 

V načelni razpravi je bilo izraženo mnenje, da je v predlogu resolucije 
dan premajhen poudarek samoupravnim stanovanjskim skupnostim. Amandma 
XXXIII k ustavi SR Slovenije — prvi odstavek 2. točke — namreč določa, 
da svoje interese pri graditvi, uporabi in gospodarjenju s stanovanji in pri zdru- 
ževanju sredstev za te namene uresničujejo delovni ljudje in občani samo- 
stojno, v hišnih svetih in v samoupravnih stanovanjskih skupnostih, skupaj 
z organizacijami združenega dela, ki razpolagajo s sredstvi in stanovanji v 
družbeni lastnini, ter z organizacijami za gospodarjenje s stanovanji v družbeni 
lastnini, ki jim samoupravne stanovanjske skupnosti zaupajo ustrezne naloge. 
Samoupravne stanovanjske skupnosti so torej ena temeljnih oblik, v katerih 
delovni ljudje uresničujejo svoje interese na področju stanovanjskega gospo- 
darstva. 

Pri podrobni obravnavi besedila predloga resolucije je komisija sprejela 
naslednje amandmaje: 

stran 2 : V zadnjem odstavku se v prvi vrsti besedilo »organizacije 
združenega dela« nadomesti z besedama »delovne organizacije«. 

Sprememba je utemeljena zaradi uporabe enotne terminologije v tem in 
drugem odstavku. Pravilen pojem je »delovne organizacije«, ker je bil pojem 
»organizacije združenega dela« uveden šele v zveznih in republiških ustavnih 
amandmajih. 
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stran 3 : V drugem odstavku se v zadnji vrsti besedilo »ni bilo docela 
uresničeno« nadomesti z besedilom »je bilo samo deloma uresničeno«, ki točneje 
določa način uresničevanja teh interesov v preteklem obdobju. 

stran 4 : V prvem odstavku se v deseti vrsti beseda »mora« nadomesti 
z besedo »moramo«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
stran 5 : V tretjem odstavku se na koncu osme in v začetku devete 

vrste beseda »spremeniti« nadomesti s primernejšo besedo »prilagoditi«. 
stran 6 : V prvem odstavku se v tretji vrsti beseda »normativne« nado- 

mesti z besedo »splošne«, v šesti vrsti pa se med besedama »v« in »organiza- 
cijah« vstavi beseda »temeljnih«. 

Spremembi sta redakcijskega značaja. 
V prvem odstavku druge točke se v peti vrsti črta beseda »in«, ker je 

družbenopolitična skupnost hkrati tudi samoupravna skupnost. 
V petem odstavku se v drugi vrsti beseda »segregacije« nadomesti z besedo 

»razlikovanja«. . 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
stran 7 : V prvem odstavku se v tretji vrsti besedilo »bo občina zago- 

tavljala« nadomesti z besedilom »bo občina morala zagotavljati«, v peti oziroma 
šesti vrsti pa se beseda »upoštevati« nadomesti z besedo »varovati«. 

Sprememba je utemeljena zato, da se bolj poudari, da bo občina morala 
zagotavljati večje komplekse stavbnih zemljišč oziroma da je pri pripravi 
republiških predpisov treba varovati ne pa le upoštevati takšno vlogo občine. 

V prvem odstavku 3. točke se v prvi vrsti kot nepotrebna črta beseda 
»samostojne«. 

stran 12: V tretjem odstavku se v zadnji vrsti beseda »iz« nadomesti 
z besedo »s«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
stran 13: V tretjem odstavku pod a) naj se v prvi in drugi vrsti bese- 

dilo »pridobiti pravdno sposobnost za nastopanje« nadomesti z besedilom »pri- 
dobiti sposobnost za samostojno nastopanje«. 

V resoluciji je treba le poudariti, da morajo hišni sveti pridobiti sposobnost 
za samostojno nastopanje pred organi in sodišči. Zakon pa naj reši vprašanje, 
ali bodo imeli hišni sveti lastnost pravne osebe ali ne oziroma vprašanje aktivne 
ali pasivne legitimacije hišnih svetov. 

stran 14 : V prvem odstavku se drugi odstavek spremeni tako, da se 
glasi: »Občinske skupščine naj v okviru teh načel razvijajo organizacijo samo- 
upravljanja in natančneje določijo pravice in dolžnosti vlagateljev in stano- 
vanjskih podjetij.« 

Sprememba je utemeljena, ker ni primerno poudarjati, da bodo občinske 
skupščine to nalogo izvajale le s sprejetjem predpisov. 

V tretjem odstavku se v peti in šesti vrsti besedi »stanovanjske samo- 
uprave« nadomestita z besedilom »samoupravljanja pri gospodarjenju s stano- 
vanjskimi hišami«. 

Formulacija »stanovanjske samouprave« v tem besedilu ni primerna, ker 
za razvijanje in krepitev stanovanjske samouprave ne skrbijo le stanovanjska 
podjetja. MJed temeljne naloge stanovanjskih podjetjih pa sodi tudi krepitev 
in razvijanje samoupravljanja pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami. 

Drugi stavek v prvem odstavku pod b) se spremeni tako, da se glasi: 
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»To bo omogočilo, da se izrazi in uresniči organiziran samoupravni vpliv 
in interes prizadetih, in sicer predvsem v okviru samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti v smislu ustavnega amandmaja XXXIII k ustavi SR Slovenije.« 

Dopolnitev je v skladu z načelno pripombo k predlogu resolucije. 
V tretjem stavku v prvem odstavku pod b) naj se črta beseda »interesne«. 
Sprememba je utemeljena zaradi uporabe enotne terminologije, kot jo uve- 

ljavlja XXXIII. ustavni amandma k ustavi SR Slovenije. 
stran 15 : V drugem odstavku se v tretji vrsti kot nepotrebni črtata 

besedi »samoupravnimi in,« v zadnji vrsti pa se med besedama »in samo- 
upravnih« zaradi večje jasnosti vstavi beseda »drugih«. 

V tretjem odstavku se v peti in šesti vrsti besedilo »v okviru svojih pri- 
stojnosti oziroma delokroga podprejo« nadomesti z besedilom »v okviru svojega 
delovnega področja skrbijo za«. 

Treba je poudariti, da v tem odstavku našteti dejavniki skrbijo za izvajanje 
načel te resolucije. Druge spremembe pa so redakcijskega značaja. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z vsemi amandmaji 
komisije. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem odbora republiškega zbora za 
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo ter odbora gospo- 
darskega zbora za družbenoekonomske odnose k prvi alinei na 5. strani, k 
zadnjemu stavku prve alinee na strani 9, k zadnjemu stavku prvega odstavka 
pod b) na strani 11, k zadnjemu odstavku na strani 11, k drugemu odstavku 
pod a) na strani 13 in k tretjemu odstavku na strani 15. 

Komisija tudi ni imela pripomb k amandmajem teh odborov, ki so re- 
dakcijskega značaja, in so razvidni iz poročil teh odborov. 

Komisija je soglašala z amandmajem omenjenih odborov k zadnjemu 
odstavku na strani 5 z dopolnitvijo, da se zadnja beseda v besedilu amandmaja 
»občinami« nadomesti z besedo »občino«. 

Komisija je soglašala z amandmajem omenjenih odborov k prvi alinei, pod 
a) na 9. strani s spremembo, da se besedilo v amandmaju »Z družbenim' dogo- 
vorom pa sklenejo« nadomesti z besedilom »Z družbenim dogovorom pa se za- 
vežejo«. Ni treba poudarjati, da organizacije združenega dela sklenejo družbeni 
dogovor, temveč da se z njimi zavežejo, da bodo del namensko zbranih sredstev 
združevale pri poslovnih bankah za kreditiranje stanovanjske graditve. 

Komisija je, upoštevajoč amandma odbora gospodarskega zbora za druž- 
benoekonomske odnose k tretji alinei na 10. strani, sprejela naslednji amandma: 

»S temi denarnimi sredstvi bodo samostojno upravljali in gospodarili v 
bankah vlagatelji na podlagi, družbenega dogovora, ki ga sklenejo Zveza sindi- 
katov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, skupnost slovenskih občin, 
Socialistična republika Slovenija ter združenje poslovnih bank in hranilnic 
SR Slovenije.« 

Komisija pa ni imela pripomb k amandmaju tega odbora k drugemu od- 
stavku tretje alinee na strani 10. 

Sprememba amandmaja omenjenega odbora gospodarskega zbora je uteme- 
ljena, ker izvršni svet skupščine SR Slovenije ne more nastopati kot pogodbeni 
partner. Po ustavnih amandmajih lahko nastopajo kot pogodbeni partner le 
družbenopolitične skupnosti. Predlagana sprememba glede sindikata je le re- 
dakcijskega značaja. 

V zvezi s predlogom, da bomo morali uvesti sitanarino, ki bo zagotavljala 
kritje amortizacije, investicijskega in tekočega vzdrževanja, stroškov revitali- 
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zacije obstoječih stanovanj in stroškov upravljanja (stran 11), je bilo opozor- 
jeno, da je odprto vprašanje položaja stanovalca po izteku amortizacijske 
dobe. 

Opozorjeno je bik>, da bi bilo treba v okviru drugega odstavka na strani 
14 rešiti vprašanje razmerja med stanovalci in stanovanjskimi podjetji. 

St.: 36-36/72 

Ljubljana, 14. 1. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Družbena skupnost daje po pogojih tega zakona, upoštevajoč načelo vza- 
jemnosti, zaradi zagotovitve socialne varnosti občanov ob uvajanju ekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu občanom z nižjimi osebnimi dohodki, 
starim5 ljudem in mladim družinam posebno družbeno pomoč. 

2. člen 

Družbena skupnost daje pomoč: 
— za kreditiranje graditve najemnih stanovanj v družbeni lastnini; 
— za delno nadomestitev stanarine; 
— za premiranje namenskega varčevanja za stanovanja; 
— za odplačevanje stanovanjskih posojil. 

3. člen 

Z denarnimi sredstvi občinskega solidarnostnega stanovanjskega sklada 
(4. člen zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Uradni list 
SRS, št. ) se daje družbena pomoč 

■—- investitorjem, ki gradijo najemna stanovanja v družbeni lastnini za 
določene občane, 

—- nosilcem stanovanjske pravice za delno nadomestitev stanarine, upošte- 
vajoč potrebe in materialno stanje njihovega gospodinjstva; 

— občanom, ki s sodelovanjem lastnih sredstev kupujejo ali gradijo etažno 
stanovanje ali družinsko stanovanjsko hišo. 

4. člen 

Družbena pomoč pripada tistim občanom, katerih dohodki ne presegajo 
višine po določbah tega zakona na posameznega člana njegovega gospodinjstva 
in ki kupujejo, gradijo ali uporabljajo stanovanjsko hišo oziroma stanovanje, ki 
glede na število članov gospodinjstva ter površino in opremljenost stanovanjske 
hiše oziroma stanovanja ustreza merilom po tem zakonu. 
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5. člen 

Solidarnostni stanovanjski sklad določi s svojim finančnim programom 
za vsako poslovno leto obseg in vrsto družbene pomoči in sicer na podlagi 
sprejetih zahtev in razpoložljivih sredstev. 

Finančni program in letno poročilo z zaključnim računom mora najvišji 
samoupravni organ sklada predložiti občinski skupščini in vsem, ki vplačujejo 
sredstva za družbeno pomoč v sklad, ter rezultat poslovanja javno razglasiti. 

6. člen 

V zadevah družbene pomoči v stanovanjskem' gospodarstvu se občine med- 
sebojno dogovarjajo', da bi se dosegla večja enotnost pri določanju meril za 
družbeno pomoč in pri zagotovitvi socialne varnosti občanov. 

7. člen 

Ce lastnik stanovanjske hiše oziroma stanovanja, zgrajenega s pomočjo 
denarnih sredstev solidarnostnega stanovanjskega sklada, odtuji tako stano- 
vanjsko hišo oziroma stanovanje, mora solidarnostnemu stanovanjskemu skladu 
v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe povrniti znesek prejete pomoči, valorizirane 
na dan prodaje s pripadajočimi obrestmi. 

8. člen 

Za člane gospodinjstva po določbah tega zakona se poleg upravičenca 
štejejo še njegov zakonec, otroci in starši, ki jih upravičenec in njegov zakonec 
preživljata in ki stanujejo z upravičencem. 

II. Pomoč pri kreditiranju graditve najemnih stanovanj 

9. člen 

Solidarnostni stanovanjski sklad sodeluje z denarnimi sredstvi pri graditvi 
namenskih najemnih stanovanj v družbeni lastnini za potrebe družin in obča- 
nov z nižjimi dohodki, mladih družin in starih ljudi. 

Najemna stanovanja, zgrajena s pomočjo sredstev solidarnostnega stano- 
vanjskega sklada, se tudi po izpraznitvi smejo uporabiti samo za osebe, naštete 
v prejšnjem odstavku. 

10. člen 

Investitorju najemnih stanovanj v družbeni lastnini za potrebe družin in 
občanov iz prvega odstavka prejšnjega člena da pomaga solidarnostni stano- 
vanjski sklad s posojili. Pogoje za pridobitev in odplačilo posojila določa solidar- 
nostni stanovanjski sklad s svojim splošnim aktom. 

Investitorja teh stanovanj sta samo organizacija za gospodarjenje s stano- 
vanji v družbeni lastnini in občina. 

III. Pomoč občanom za delno nadomestitev stanarine 

11. člen 

Delna nadomestitev stanarine je različna in je odvisna od premoženjskega 
stanja nosilca stanovanjske pravice in članov njegovega gospodinjstva, od veli- 

28 
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kosti stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ki ga uporabljajo in od 
opremljenosti stanovanja. 

12. člen 

Pravico do delne nadomestitve stanarine imajo nosilci stanovanjske pravice, 
ne glede na to ali uporabljajo stanovanje v družbeni lastnini ali v lasti občanov, 
če izpolnjujejo pogoje po določbah tega zakona. 

Pravica do delne nadomestitve stanarine pripada le enemu nosilcu stano- 
vanjske pravice. 

13. člen 

Za oceno premoženjskega stanja nosilca stanovanjske pravice in članov 
njegovega gospodinjstva se šteje skupni znesek letnih dohodkov vseh članov 
gospodinjstva. 

14. člen 

Občinska skupščina predpiše z odlokom stopnjo obremenitve letnega do- 
hodka gospodinjstva s stanarino', uporabno tlorisno površino stanovanja glede 
na število članov gospodinjstva in stopnjo opremljenosti stanovanja, za katero 
se še prizna delna nadomestitev stanarine. 

Z odlokom lahko občinska skupščina predpiše najmanjši znesek, do kate:- 
rega se delna nadomestitev stanarine ne izplačuje. 

15. člen 

Pravico do delne nadomestitve stanarine uveljavlja nosilec stanovanjske 
pravice z zahtevo, ki jo vloži pri solidarnostnem stanovanjskem skladu tiste 
občine, na katerem območju ima stalno prebivališče. Zahtevi za delno nadome- 
stitev mora upravičenec priložiti potrdilo o letnem dohodku gospodinjstva, o 
višini stanarine, o številu članov gospodinjstva ter o velikosti in opremljenosti 
stanovanja. 

16. člen 

Višina letnih dohodkov nosilca stanovanjske pravice in njegovih gospo- 
dinjskih članov se izkaže s potrdilom organizacije združenega dela oziroma 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji o osebnem 
dohodku nosilca stanovanjske pravice oziroma članov njegovega gospodinjstva 
ter s pismeno izjavo nosilca stanovanjske pravice o drugih dohodkih, ustvar- 
jenih v preteklem koledarskem letu. 

Število članov gospodinjstva izkaže nosilec stanovanjske pravice s po- 
trdilom iz registra prebivalstva. 

Velikost in opremljenost stanovanja ter višino stanarine izkaže nosilec 
stanovanjske pravice s stanovanjsko pogodbo. 

17. člen 

Solidarnostni stanovanjski sklad mora odločiti o zahtevi za delno nadome- 
stitev stanarine v roku 30 dni po prejemu zahteve iz 15. člena. 

O pritožbi zoper odločbo o delni nadomestitvi stanarine odloča svet ob- 
činske skupščine, ki je pristojen za stanovanjsko gospodarstvo. 
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18. člen 

Delna nadomestitev za stanarino se daje za dobo enega leta, šteto od 
prvega v naslednjem mesecu, ko je bil vložen zahtevek zanjo. 

19. člen 

Na podlagi pravnomočne odločbe solidarnostnega stanovanjskega sklada se 
delna nadomestitev za stanarino odvaja za stanovanja v družbeni lastnini stano- 
vanjskim podjetjem:, za najemna stanovanja v lasti občanov pa njihovim last- 
nikom. 

IV. Premiranje namenskega varčevanja 

20. člen 

Solidarnostni stanovanjski sklad lahko prizna iz svojih sredstev občanom, 
ki namensko varčujejo pri poslovni banki denarna sredstva za stanovanje, 
premijo na privarčevana sredstva, da se spodbudi varčevanje v stanovanjskem 
gospodarstvu. 

Najvišji samoupravni organ solidarnostnega stanovanjskega sklada določi 
s splošnim aktom pogoje in način uveljavljanja premije na privarčevana sred- 
stva občanov, ki namensko varčujejo' pri poslovni banki za stanovanje. Pri 
pogojih mora najvišji samoupravni organ solidarnostnega stanovanjskega sklada 
obvezno upoštevati višino letnega dohodka na posameznega člana gospodinjstva 
prosilca, višino sredstev, ki jih ta namenja za stanovanjsko varčevanje in dobo 
varčevanja. 

21. člen 

Premija za privarčevana sredstva se obračunava za vsako leto varčevanja 
posebej, prizna pa se potem, ko varčevalec predloži solidarnostnemu stanovanj- 
skemu skladu pogodbo o nakupu novega stanovanja ali gradbeno dovoljenje in 
potrdilo občinskega gradbenega organa, da je pričel z gradnjo stanovanjske hiše. 

Premija na privarčevana sredstva se odvaja neposredno poslovni banki, s 
katero ima občan sklenjeno pogodbo o varčevanju. 

V. Pomoč občanom pri odplačevanju stanovanjskih posojil 

22. člen 

Solidarnostni stanovanjski sklad prizna občanom, ki odplačujejo stano- 
vanjsko posojilo, pomoč pri odplačevanju tega posojila. 

Najvišji samoupravni organ solidarnostnega stanovanjskega sklada določi 
s splošnim aktom pogoje in način uveljavljanja pomoči iz prejšnjega odstavka. 
Pri pogojih mora najvišji samoupravni organ solidarnostnega stanovanjskega 
sklada obvezno upoštevati stopnjo obremenitve letnega dohodka gospodinjstva 
z anuiteto-, uporabno tlorisno površino stanovanja glede na število članov gospo- 
dinjstva in stopnjo opremljenosti stanovanja. 

28» 
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23. člen 

Pomoč po določbah tega zakona se odvaja neposredno poslovni banki, s ka- 
tero ima upravičenec sklenjeno posojilno pogodbo. 

VI. Financiranje raziskovalnega dela v stanovanjskem in komunalnem 
gospodarstvu 

24. člen 

Raziskovalno delo v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu se finan- 
cira po 27. členu zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj 
iz sredstev solidarnostnega stanovanjskega sklada. 

Višina sredstev, namenjenih za raziskovalno delo po prejšnjem odstavku, 
znaša 1 Vo obveznega prispevka, vplačanega v poslovnem letu v solidarnostni 
stanovanjski sklad. 

25. člen 

Solidarnostni stanovanjski skladi ob zaključku poslovnega leta prikažejo v 
zaključnem računu sredstva za raziskovalno delo in jih odvedejo skupnosti raz- 
iskovalnih organizacij SR Slovenije. Skupnost vodi ta sredstva na posebnem 
računu. S splošnim aktom oblikuje skupnost posebne samoupravne organe 
upravljanja s temi sredstvi. 

Najvišji organ skupnosti mora predložiti solidarnostnim stanovanjskim 
skladom letno poročilo o realizaciji programa raziskav in študij ter poročilo 
o porabljenih sredstvih. 

26. člen 

Sredstva za raziskovalno delo se smejo uporabiti samo po posebnem1 pro- 
gramu raziskav in študij. 

VII. Kazenske določbe 

27. člen 

Z denarno kaznijo do 500 din se kaznuje za prekršek odgovorna oseba orga- 
nizacije združenega dela, ki v potrdilu o osebnem dohodku nosilca stanovanjske 
pravice oziroma članov njegovega gospodinjstva navede neresnične podatke. 

28. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 din se kaznuje za prekršek občan, ki da ne- 
resnične podatke ali neresnično izjavo v zvezi z vloženo zahtevo za delno 
nadomestitev stanarine, za pomoč pri odplačevanju stanovanjskega posojila ali 
za premiranje namenskega varčevanja. 

VII. Prehodne in končne določbe 

29. člen 

Iz izločenih sredstev po prvem odstavku 29. člena o programiranju in 
financiranju graditve stanovanj se nosilcem stanovanjske pravice za čas zadrža- 
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nja stanarin po odloku o maksimiranju cen za vse proizvode in sUmitve (Uradni 
list SFRJ, št. 53-625/71) stanarine subvencionirajo' v višini, kot je bilo to do- 
ločeno v letu 1971. 

Potem ko se odpravi zadržanje stanarin in po uveljavitvi s stanovanjsko 
pogodbo določenih stanarin, preneha nadomestitev stanarine po določbah prejš- 
njega odstavka. 

Delna nadomestitev stanarine po določbah tega zakona se uvede z odlokom 
občinske skupščine. 

30. člen 

Delna nadomestitev stanarine se izplačuje iz neporabljenih sredstev za 
subvencioniranje stanarin (30. člen zakona o programiranju in financiranju 
stanovanj, Ur. list SRS, št. ). Ce neporabljena sredstva za subvencioni- 
ranje stanarin ne zadoščajo za delno nadomestitev, lahko občinska skupščina 
predpiše obvezen prispevek iz sredstev, določenih s samoupravnim sporazumom 
temeljnih organizacij združenega dela (11. člen navedenega zakona) in s skle^ 
pom skupščine skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slo- 
veniji za stanovanjsko graditev (14. člen navedenega zakona) za kritje delne 
nadomestitve stanarine do 31. decembra 1972. 

Prispevek, ki ga predpiše občinska skupščina za kritje delne nadomestitve 
stanarine, so dolžni plačevati tudi občani, ki uporabljajo pri opravljanju samo- 
stojne dejavnosti dopolnilno delo drugih oseb. 

31. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu »SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu izhaja iz 
istih osnovnih izhodišč, na katerih temelji tudi predlog zakona o programiranju 
in financiranju stanovanjske graditve. Predlog sloni na naslednjih načelih: 

— v stanovanjskem gospodarstvu moramo postopoma uveljavljati eko- 
nomske odnose, kar pa ne sme bistveno poslabšati obstoječe življenjske ravni 
občanov z nižjimi in poprečnimi dohodki; 

— sistem družbene pomoči naj bo celovit in naj ne vsebuje samo delne 
nadomestitve stanarine za določene občane. Zasnovan naj bo tako, da bo dajal 
tudi organizirano pomoč pri kreditiranju graditve najemnih družbenih stano- 
vanj, pri namenskem varčevanju in pri odplačevanju stanovanjskih posojil. 
Tako bo mogoče v največji možni meri vključiti v vlaganja za odpravo stano- 
vanjskega primanjkljaja tudi zasebna sredstva; 

— vse oblike družbene pomoči naj temelje na sistemu diferenciranja ob- 
čanov glede na njihovo premoženjsko stanje, kar bo zagotovilo smotrno upo- 
rabo v ta namen zbranih sredstev; 

— finančna sredstva za kritje potreb pomoči se zagotavljajo z obveznim 
prispevkom, ki ga predpiše občinska skupščina z odlokom iz sredstev, ki jih 
temeljne organizacije združenega dela na podlagi samoupravnih sporazumov 
namenjajo za stanovanjsko graditev; 
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•—■ sredstva obveznega prispevka se zbirajo v solidarnostnih stanovanjskih 
skladih, ki se oblikujejo na območju občine in s katerimi upravljajo na samo- 
upravni podlagi predstavniki vseh organizacij, ki po zakonu o programiranju in 
financiranju zagotavljajo sredstva za stanovanjsko graditev; 

— pomoč v obliki delne nadomestitve stanarine in pomoč v obliki posojil 
za gradnjo družbenih najemnih stanovanj, namenjenih za določene kategorije 
občanov, je obvezna oblika dajanja pomoči. Druge oblike pomoči lahko soli- 
darnostni stanovanjski sklad daje po svoji prosti presoji; 

— uvaja se permanentno financiranje raziskovalnega dela na srtanovanjsko- 
komunalnem področju iz sredstev, zbranih z obveznim prispevkom. Stalno 
financiranje raziskovalnega dela je potrebno zato, da se okrepi neposreden 
organiziran vpliv družbe na usmeritev, ceno in obseg stanovanjske graditve. 
Ker ni drugih stalnih virov za financiranje družbeno potrebnih temeljnih študij 
in raziskav, se v predlogu zakona predvideva uporaba dela sredstev solidar- 
nostnega sklada. V zvezi s tem moramo opoz»riti, da je tak sistem financiranja 
raziskovalnega dela urejen tudi v nekaterih drugih deželah. 

V okviru navedenih načel za družbeno pomoč v stanovanjskem gospo- 
darstvu so posebnosti posamezne družbene pomoči naslednje: 

1. Pomoč pri kreditiranju graditve najemnih stanovanj v družbeni lastnini 
je namenjena učinkovitejšemu reševanju stanovanjskega vprašanja družin in 
oseb z nižjimi osebnimi dohodki, dalje mladih družin in starih ljudi. Predlog 
zakona določa, da solidarnostni stanovanjski sklad ni investitor za tovrstno 
družbeno gradnjo, temveč le da pri njej sodeluje z zelo ugodnimi posojili, za 
katere določa posojilne pogoje. Investitor za te vrste gradnje pa bi bila 
izključno le stanovanjsko podjetje in občina. 

Novost je v predlogu zakona družbena pomoč za gradnjo najemnih stano- 
vanj, namenjenih mladim družinam. Pri tem izhaja predlog iz ugotovitev, da 
velika večina mladih družin, katerih en ah oba za pridobivanje sposobna člana 
sta komaj stopila na delo*, nista sposobna ob vseh drugih izdatkih, ki jih zahteva 
oblikovanje družine, varčevati za pridobitev lastnega stanovanja. Zakonski 
predlog predpostavlja, da se bo mlada družina kasneje že lahko oblikovala, 
njen finančni položaj pa ji bo že omogočal plačevanje stanarine za večje na- 
jemno stanovanje oziroma varčevanje za nakup etažnega stanovanja ah za 
graditev družinske hiše. 

Zakonski predlog predvideva tudi pomoč pri gradnji najemnih stanovanj in 
domov za stare ljudi zaradi številnih neurejenih stanovanjskih primerov takih 
oseb. Pri tem izhaja iz načela, da se mora stanovanjsko vprašanje starih ljudi 
v prihodnje reševati še v času pred njihovo upokojitvijo. Zato bo omenjeno za- 
konsko načelo predvsem pomagalo pri reševanju še nerešenega stanovanjskega 
vprašanja starih ljudi. 

Zaradi smotrne uporabe družbenih sredstev za opisane namene določa pred- 
log zakona tudi izključno in trajno namembnost takih stanovanj. Zakon o sta- 
novanjskih razmerjih, ki bo pripravljen v letu 1972, pa bo ustrezna razmerja 
konkretiziral. 

2. Delne nadomestitve stanarine za občane z nizkimi dohodki naj v pri- 
hodnje ne prejemajo samo organizacije za gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami, temveč tudi zasebni lastniki najemnih stanovanj, v katerih stanujejo 
občani, ki so po predlogu zakona upravičeni do delne nadomestitve stanarine. 
To je novost, ki jo do sedaj nismo poznali, je pa smotrna in upravičena, saj 
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bo pripomogla pri organiziranem vzdrževanju tudi zasebnega dela stanovanj- 
skega fonda, ki je bil doslej zaradi nizkih stanarin, katerim nismo dodajali 
sredstev iz subvencije, preveč zanemarjen. 

Za pridobitev pravice do delne nadomestitve stanarine mora upravičenec 
izpolniti hkrati več pogojev in sicer: prvi pogoj: določen dohodek za posamez- 
nega člana gospodinjstva ne sme presegati višine, ki jo določi občinska skup- 
ščina ob upoštevanju stopnje obremenitve gospodinjskega dohodka s stanarino. 
Ta naj bo izračunana na temelju potrebnih sredstev za pokrivanje minimalnih 
življenjskih stroškov in še znosne obremenitve dohodka s stroški za stanarino. 
Drugi pogoj je velikost uporabne površine stanovanja, določena glede na število 
članov v gospodinjstvu. Tretji pogoj je opremljenost stanovanja, ki jo predpiše 
občinska skupščina. 

Pravico do delne nadomestitve stanarine mora upravičenec, ki izpolnjuje 
vse naštete pogoje, uveljaviti tako, da solidarnostnemu stanovanjskemu skladu 
predloži ustrezne listine, kot to določa predlog zakona. Na podlagi teh listin 
solidarnostni stanovanjski sklad izda odločbo o delni nadomestitvi stanarine. 
Izplačevalec priznanih zahtev o delni nadomestitivi stanarine je solidarnostni 
stanovanjski sklad tiste občine, na katere območju ima upravičenec stalno 
prebivališče. Nadomestitev stanarine se prizna za dobo enega leta in se vsako 
leto zahteva za priznanje te pravice obnavlja. Delne nadomestitve stanarine 
ne prejema neposredno Upravičenec, temveč stanovanjsko podjetje, za najemna 
stanovanja v lasti občanov pa njihovi lastniki. 

3. Premiranje namenskega varčevanja naj stimulira varčevanje v stano- 
vanjskem gospodarstvu in s tem pomaga k rasti deleža zasebnih sredstev pri 
vlaganju za večanje števila stanovanj. Obenem sistem premiranja tudi delno 
zagotavlja realno vrednost namenskih vlog, kar lahko zopet ugodno* vpliva na 
povečanje števila stanovanj. Hkrati sistem1 premiranja tudi delno zagotavlja 
realno vrednost namenskih vlog, kar lahko zopet ugodno vpliva na povečanje 
števila stanovanjskih varčevalcev. Tudi sistem premiranja upošteva premoženj- 
sko stanje varčevalca in intenzivnost varčevanja. 

Predlog zakona prepušča odločitev o uvedbi premiranja v presojo solidar- 
nostnim stanovanjskim skladom. Čeprav sodimo, da vsak solidarnostni sklad 
glede na razpoložljiva sredstva verjetno ne bo v stanju —■ ali vsaj ne v prvih 
letih izvajanja zakona — da bi med oblike pomoči uvedel tudi premiranje 
namenskih varčevalnih vlog, bo ta vrsta pomoči sčasoma postala redna in 
pomembna oblika stimulacije v sistemu varčevanja. 

4. Pomoč pri odplačevanju stanovanjskih posojil je namenjena tistim ob- 
čanom:, ki so se odločili, da si z lastnimi sredstvi ter posojilom temeljne orga- 
nizacije združenega dela in banke kupijo lastno stanovanje ali družinsko hišo, 
pa obremenitev z anuiteto delno presega njihovo finančno zmogljivost. Pri tem 
je pomoč vezana tudi na normativ površine in opremljenost stanovanja oziroma 
stanovanjske hiše. Ce so ti normativi prekoračeni (dodatne površine in boljša 
opremljenost), prizadeti občani niso deležni te pomoči.' 

Kako velika bo ta pomoč, odloča organ upravljanja solidarnostnega stano- 
vanjskega sklada, za vsak primer posebej na temelju dokazil, ki mu jih mora 
predložiti upravičenec in skladno s sprejeto finančno politiko sklada za te- 
koče leto. 

Upravičenec ne prejme pomoči neposredno, temveč se ta odvaja poslovni 
banki, upravičenec pa jo je deležen v obliki znižanja anuitete za stanovanjsko 
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posojilo. S to vrsto pomoči bo mogoče razširiti krog občanov, ki si prizadevajo 
z vlaganjem lastnih sredstev rešiti svoje stanovanjsko vprašanje, kar lahko 
ob obveznem vključevanju v občinski program stanovanjske graditve samo po- 
speši zmanjševanje stanovanjskega primanjkljaja in nedovoljene gradnje. 

Izvajanje celotnega zakona o družbeni pomoči, predvsem pa tistega nje- 
govega dela, ki se nanaša na kreditiranje družbenih najemnih stanovanj za do- 
ločene kategorije občanov, terja obsežne priprave, kar bo izvedeno do konca 
leta 1972. Da bi se nadaljevala kontinuiteta subvencioniranja stanarin, pri 
tem pa že uvedel diferenciran način tega subvencioniranja, predvideva zakonski 
predlog enoletni prehodni režim. Zlasti uvedba pomoči za delno nadomestitev 
stanarine je po ugotovitvah na terenu še vedno potrebna za določen krog 
socialno šibkejših občanov, kljub sedanji ravni stanarin. Med letom bodo- ob- 
činske skupščine sprostile zadržani del stanarine in se bo krog prizadetih 
občanov še povečal. . 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 12. 1. 1972 obravnaval predlog 
zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Načelno k predlogu zakona poslanci niso imeli pripomb. 
V podrobni razpravi so bili predlagani naslednji amandmaji: 
K 2. členu: V besedilu člena naj se črta četrta alinea. 
V četrti alinei predlagano obliko družbene pomoči ocenjuje odbor kot ne- 

primerno, saj vsakoletna stopnja inflacije zmanjšuje obremenitev posojilo- 
jemalca z anuiteto, kar prihaja posebno do izraza pri dolgoročnih kreditih. 

K 10. členu : V tretji vrsti se med besedama »člena« in »pomaga« črta 
beseda »da«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
K 19. členu: Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Način izplačevanja 

delne nadomestitve stanarine določi solidarnostni stanovanjski sklad s splošnim 
aktom.« 

Odbor meni, da načina izplačevanja delne nadomestitve stanarine ni po- 
trebno določati z zakonom-, temveč naj vsak solidarnostni stanovanjski sklad 
zase in v dogovoru s stanovanjskimi podjetji in tistimi, ki bodo pomoč prejemali, 
določi način izplačila. 

K 22. in 23. členu : V skladu z amandmajem k 2. členu se ta dva 
člena črtata. 

K 25. in 26. členu: Odbor predlaga, da se zamenja vrstni red členov 
tako, da postane 26. člen 25. in 25. člen 26. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme zakon s predlaganimi 

amandmaji. 
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Jože Deberšek. 

St.: 554-3/72 

Ljubljana, 13. 1. 1972 
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 18. 1. 1972 obravnaval amand- 
maje, ki jih je k predlogu zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospo- 
darstvu predložila zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije. 

Odbor se s predloženimi amandmaji strinja, razen z amandmajem k 5. in 
6. členu, kjer predlaga, da ostane besedilo 5. in 6. člena v zakonu, kot je pred- 
loženo, ker s temi določbami zagotavljamo realizacijo v resoluciji nakazane poli- 
tike na stanovanjskem področju. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupaj 
s predloženimi amandmaji. 

St.: 554-3/72 

Ljubljana, 18. 1. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
13. januarja 1972 obravnaval predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanj- 
skem gospodarstvu, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
Na seji je bil odbor seznanjen tudi z amandmaji, ki jih predlaga odbor za 
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno' gospodarstvo republiškega zbora. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je predlog zakona izdelan v skladu 
z načeli in stališči resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva 
ter zato ni imel pripomb. 

V podrobni obravnavi po posameznih členih so bili predlagani naslednji 
spreminjevalni in dopolnilni predlogi: 

K 2. členu: Četrta alinea tega člena se črta. 
Ta alinea določa, da se družbena pomoč daje tudi za odplačevanje stano- 

vanjskih posojil. Družbeno pomoč v tej obliki odbor ocenjuje kot neprimerno, 
saj vsakoletna stopnja inflacije že tako zmanjšuje obremenitev posojilojemalca 
z anuiteto, kar prihaja še posebno do izraza pri dolgoročnih stanovanjskih poso- 
jilih. Odbor hkrati meni, da je potrebno zagotoviti družbeno pomoč predvsem 
za kreditiranje graditve najemnih stanovanj v družbeni lastnini in delno nado- 
mestitev stanarine in šele če obseg sredstev to dopušča, tudi premiranje na- 
menskega varčevanja za stanovanja. 

K 10. členu : V tretji vrsti se med besedama »člena« in »pomaga« 
črta beseda »da«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
K 19. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Način izplačevanja delne nadomestitve stanarine določi solidarnostni sta- 

novanjski sklad s splošnim aktom.« 
Odbor meni, da načina izplačevanja delne nadomestitve stanarine ni po- 

trebno določati z zakonom, temveč naj vsak solidarnostni stanovanjski sklad 
zase in v dogovoru s stanovanjskimi podjetji ter prejemniki pomoči določi naj- 
ustreznejši način izplačila. Način izplačila bo verjetno glede na posebnosti po- 
sameznih občin različen. 

K 22. členu: V skladu z amandmajem k 2. členu se ta člen črta. 
K 23. členu: V skladu z amandmajem k 2. členu se ta člen črta, na- 

daljnji členi pa preštevilčijo. 
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K 25. in 26. členu: Zamenja naj se vrstni red členov tako, da postane 
26. člen 25. in 25. člen 26. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru skup- 

ščine SR Slovenije, da sprejme predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanj- 
skem gospodarstvu skupaj s predloženimi amandmaji. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Korelca. 

St.: 554-3/72 

Ljubljana, 14. 1. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
26. januarja 1972 obravnaval amandmaje, ki jih je k predlogu zakona o druž- 
beni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu predložila zakonodajno-pravna ko- 
misija skupščine SR Slovenije. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je zakonodajno-pravna komisija skupščine 
SR Slovenije sprejela amandmaje odbora k 2., 10., 19., 22. in 23. ter k 25. in 26. 
členu brez pripomb. 

Odbor se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 1., 4., 8., 
16. in 18. členu, ne strinja pa se z amandmaji k 5., 6. in 27. členu. Glede amand- 
maja k 5. in 6. členu odbor meni, da naj ostanejo določila tako', kot so v 
predlogu zakona, glede 27. člena pa predlaga nov amandma. 

Dodatno k amandmajem odbora, ki so razvidni iz poročila z dne 14. janu- 
arja 1972, predlaga odbor še naslednje amandmaje: 

k 25. členu : — v prvem odstavku se črta besedilo zadnjega stavka; 
— v drugem odstavku se v zadnji vrsti za besedo »sredstvih« črta pika 

ter doda besedilo »za preteklo leto do 31. marca«. 
K 26. členu: Na koncu besedila tega člena se za besedo »študij« pika 

spremeni v vejico in doda besedilo »ki ga sprejme najvišji organ skupnosti 
raziskovalnih organizacij SR Slovenije v soglasju z izvršnim svetom skupščine 
SR Slovenije.« 

K 27. č 1 e n u : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo do 1000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v 

potrdilu o osebnem dohodku nosilca stanovanjske pravice oziroma članov 
njegovega gospodinjstva navede neresnične podatke. 

Za dejanje iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba z de- 
narno kaznijo do 500 dinarjev.« 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da sprejme predlog zakona o družbeni pomoči v stano- 
vanjskem gospodarstvu skupaj s predloženimi amandmaji. 

St.: 554-3/72 

Ljubljana, 26. 1. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. 1. 
1972 obravnavala predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospo- 
darstvu, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
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V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija sprejela 

naslednje amandmaje: 
K 1. členu : Uvodni del besedila »Družbena skupnost daje po pogojih 

tega zakona, upoštevajoč načelo vzajemnosti,« se nadomesti z besedilom »Druž- 
bena skupnost daje v skladu s tem zakonom, upoštevajoč načelo vzajemnosti 
in solidarnosti,«. 

Prvi del spremembe je redakcijskega značaja. Drugi del spremembe glede 
dopolnitve še z načelom solidarnosti pa je v skladu s XXXIII. amandmajem k 
ustavi SR Slovenije. 

K 4. členu: Uvodni del besedila »Družbena pomoč pripada tistim ob- 
čanom, katerih dohodki ne presegajo višine po določbah tega zakona na po- 
sameznega člana njegovega gospodinjstva« se nadomesti z besedilom: »Druž- 
bena pomoč je namenjena tistim občanom, katerih dohodki na posameznega 
člana gospodinjstva ne presegajo višine v skladu z določbami tega zakona.« 

Sprememba je utemeljena, ker hi mogoče govoriti o tem, da družbena 
pomoč pripada navedenim občanom, temveč le o tem, komu je namenjena. 
Druge spremembe so redakcijskega značaja. 

K 5., 6. in 8. členu : Te določbe naj se kot nepotrebne črtajo, ker 
se s tem zakonom določajo le temeljna načela, kot to določa 4. točka XLIII. 
amandmaja k ustavi SR Slovenije (7. podtočka). 

K 16. členu: V drugi in tretji vrsti se besedilo »organizacije združenega 
dela« nadomesti z besedilom »organizacij iz 3. člena zakona o programiranju 
in financiranju graditve stanovanj (Uradni list SRS, št. )«. 

Sprememba je utemeljena zaradi uskladitve te določbe z določbo 3. člena 
predloga zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj. 

K 18. členu: Člen se spremeni tako, da se glasi: »Delna nadomestitev za 
stanarino se daje za dobo enega leta, šteto od prvega dne v naslednjem mesecu, 
ko je bila vložena zahteva.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 27. členu: Člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo do 500 din se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 

organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije, družbeno- 
politične in druge organizacije, društva ter skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki v potrdilu o osebnem dohodku nosilca 
stanovanjske pravice oziroma članov njegovega gospodinjstva navede neres- 
nične podatke (16. člen).« 

Sprememba je utemeljena glede na amandmaja k 16. členu. 
Komisija je hkrati opozorila, da je v skladu s temeljnim zakonom o pre- 

krških treba določiti tudi kazen za prekršek pravne osebe, glede katere je za 
odgovorno osebo že določena kazen za prekršek. 

Sprememba oziroma dopolnitev je potrebna, ker je treba jasno določiti, 
da se za prekršek kaznuje odgovorna oseba ne le organizacije združenega dela, 
temveč tudi drugih organizacij, ki izplačujejo osebni dohodek nosilcu stano- 
vanjske pravice, pa tudi odgovorna oseba skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem odbora RZ za urbanizem ter 
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in GZ za družbenoekonomske odnose 
k 2., 22. in 23. členu. Poudarila je, da gre za vprašanje primernosti predlagane 
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rešitve, ne pa za vprašanje skladnosti z ustavo in pravnim sistemom. Ustava 
kot tudi naš pravni sistem dopuščata eno ali drugo rešitev. Nekateri člani komi- 
sije pa so tudi poudarili, da je rešitev, kot jo predlagata odbora, v sedanjih 
pogojih bolj utemeljena, kot pa rešitev, ki jo predlaga predlagatelj. Komisija 
tudi ni imela pripomb k amandmajem omenjenih odborov k 10., 19., 25. in 
26. členu. 

Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo treba v 7. členu določiti rok glede od- 
tujitve stanovanjske hiše oziroma stanovanja, zgrajenega s pomočjo denarnih 
sredstev solidarnostnega stanovanjskega sklada, sicer bo v praksi to določbo 
po preteku daljše dobe (na primer 50 let) zaradi nezadovoljive evidence težko 
realizirati. Tudi ne gre prezreti, da lastnik stanovanjske hiše oziroma stanovanja 
lahko dobi pomoč le v obliki premije na privarčevana sredstva in pomoč pri 
odplačevanju posojila. 

V zvezi z rešitvijo, predvideno v 11. členu, je bilo opozorjeno na problem 
tistih, ki. niso nosilci stanovanjske pravice in 'morajo za stanovanje odvajati 
znaten del osebnega dohodka, pa po tem zakonu ne bodo prejemali pomoči za 
delno nadomestitev stanarin. Med temi je znatno število mladih družin z 
nizkimi dohodki. 

Nekateri člani komisije so v zvezi s VI. poglavjem (členi 24—26) menili, 
da to področje sistemsko spada v zakon o programiranju in financiranju gra- 
ditve stanovanj in da bi bilo dobro poiskati tudi drugačno rešitev za financira- 
nje te dejavnosti, ne pa samo s sredstvi občinskih solidarnostnih stanovanj- 
skih skladov. 

St.: 0637-32/72 

Ljubljana, 14. 1. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o programiranju in financiranju graditve stanovanj 

I. Splošne določbe 

1. člen 

SR Slovenija in občine določajo temeljne stanovanjske politike s tem, 
da usmerjajo in usklajujejo razvoj stanovanjske graditve z družbenimi načrti, 
prostorskimi plani, srednjeročnimi programi stanovanjske graditve ter z dru- 
gimi ukrepi, da bi se ustvarili pogoji za hitrejše zadovoljevanje stanovanjskih 
potreb delovnih ljudi in občanov ter zagotovil smotrni razvoj mest in naselij. 

2. člen 

Delovni ljudje in občani financirajo stanovanjsko graditev z lastnimi de- 
narnimi sredstvi, z denarnimi sredstvi organizacij združenega dela in z de- 
narnimi sredstvi družbene skupnosti. 
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3. člen 

Organizacije združenega dela, družbenopravne osebe in državni organi 
(v nadaljnjem besedilu: organizacije), skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji ter občani, ki uporabljajo pri opravljanju samo- 
stojne dejavnosti dopolnilno delo drugih oseb, zagotavljajo po načelu solidar- 
nosti sredstva za stanovanjsko graditev v skladu z določbami tega zakona. 

4. člen 

Da se zagotovi delna nadomestitev stanarine in omogoči reševanje stano- 
vanjskih problemov določenih občanov, ustanovi občinska skupščina za svoje 
območje samoupravni sklad za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu 
(v nadaljnjem besedilu: solidarnostni stanovanjski sklad). 

5. člen 

Določbe tega zakona se uporabljajo za programiranje in za financiranje 
gradnje oziroma nakupa novih stanovanjskih hiš ali stanovanj in za rekonstruk- 
cijo obstoječih stanovanjskih hiš in stanovanj. 

Za rekonstrukcijo po prejšnjem odstavku se štejejo vsa dela, s katerimi se 
poveča stanovanjska površina oziroma število stanovanjskih prostorov ali s 
katerimi se zboljšajo stanovanjske razmere z uvedbo ali modernizacijo sani- 
tarne oziroma ogrevalne opreme v stanovanjskih hišah in stanovanjih. 

II. Programiranje stanovanjske graditve 

6. člen 

SR Slovenija usmerja razvoj stanovanjskega gospodarstva s srednjeročnimi 
družbenimi plani razvoja. Pri izdelavi teh planov upošteva predvideno pove- 
čanje narodnega dohodka in življenjske ravni, potrebe gospodarstva, urbani 
razvoj in potrebo po hitrejši graditvi stanovanj. 

7. člen 

Občina usmerja na svojem območju stanovanjsko graditev s programom 
stanovanjske graditve. 

Program stanovanjske graditve sprejme občinska skupščina za dobo, ki 
ne sme biti krajša od petih let. 

Program stanovanjske graditve obsega: ugotovitev stanja stanovanjskega 
gospodarstva v občini, izhodišča za izdelavo tega programa, programsko zasnovo 
stanovanjske graditve ter časovne stopnje uresničevanja programa. 

Republiški sekretar za urbanizem izda navodilo o metodologiji za izdelavo 
programa stanovanjske graditve v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

8. člen 

Organizacije sprejemajo s splošnim aktom program- za reševanje stano- 
vanjskih potreb svojih delavcev, solidarnostni stanovanjski skladi program za 
dajanje družbene pomoči, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
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v SR Sloveniji pa program za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in 
invalidov. 

Programi iz prejšnjega odstavka se izdelajo praviloma za dobo, za katero 
se sprejme občinski program stanovanjske graditve. 

III. Sredstva za stanovanjsko graditev 

9. člen 

Delovni ljudje in občani gradijo, kupujejo in rekonstruirajo stanovanja 
ali družinske stanovanjske hiše z lastnimi denarnimi sredstvi in s posojili za 
nakup, zidavo ter za rekonstrukcijo. 

10. člen 

Delovni ljudje v organizacijah določajo na podlagi programa za reševanje 
stanovanjskih potreb del dohodka oziroma del sredstev, s katerimi samostojno 
razpolagajo, za stanovanjsko graditev, za rekonstrukcijo ter za družbeno pomoč 
v stanovanjskem gospodarstvu. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka vlagajo organizacije v sklad skupne po- 
rabe ob vsakem izplačilu osebnih dohodkov od skupnega zneska sredstev, iz 
katerih se plačujejo prispevki iz osebnega dohodka. 

11. člen 

Organizacije določijo s samoupravnim sporazumom najnižji odstotek sred- 
stev, ki jih namenjajo za potrebe razširjene reprodukcije in družbene pomoči 
v stanovanjskem gospodarstvu. 

Za organizacije, ki ne določijo najnižjega odstotka sredstev iz prejšnjega 
odstavka najpozneje 30 dni pred začetkom koledarskega leta, za katero se iz- 
ločajo sredstva za razširjeno reprodukcijo in družbeno pomoč v stanovanjskem 
gospodarstvu, predpiše najnižji prispevek občinska skupščina z odlokom. 

12. člen 

Občinska skupščina predpiše z odlokom obvezen prispevek za družbeno 
pomoč v stanovanjskem gospodarstvu in njegovo višino. Prispevek se predpiše 
pred začetkom koledarskega leta; sredstva prispevka se zbirajo v solidarnostni 
stanovanjski sklad. 

Organizacije plačujejo prispevek iz prejšnjega odstavka iz sredstev, dolo- 
čenih po samoupravnem sporazumu za namene iz 10. člena tega zakona. 

Občinska skupščina lahko sklene, da se posamezni organizaciji za čas, ko 
izvaja sanacijski načrt ah ko izplačuje minimalni osebni dohodek, v celoti ali 
deloma odloži plačevanje prispevka. 

13. člen 

Organizacije,, občinske skupščine in občinski sindikalni svet sklenejo druž- 
beni dogovor, da bodo del sredstev po tem zakonu združevali pri poslovni 
banki kot vezana sredstva za kreditiranje stanovanjske graditve. 
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V dogovoru se določijo pogoji, po katerih se bodo ta sredstva združevala, 
namen uporabe in način soodločanja vlagateljev piri uporabi tako zbranih 
sredstev. 

14. člen 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji določa 
iz sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja sredstva za graditev do- 
mov in stanovanj, ki se trajno uporabljajo za potrebe upokojencev in invalidov, 
za rekonstrukcijo takih domov in stanovanj ter za družbeno pomoč v stano- 
vanjskem gospodarstvu. 

Skupnost določa za namene iz prejšnjega odstavka na podlagi programa za 
reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov sredstva v odstotku 
od skupnega zneska izplačanih pokojninskih in invalidskih prejemkov. 

Iz sredstev, določenih po prejšnjem odstavku, plačuje skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja prispevek za družbeno pomoč v skladu z 
določbami prvega odstavka 12. člena tega zakona. 

15. člen 

Občani, ki pri opravljanju samostojne dejavnosti uporabljajo dopolnilno 
delo drugih oseb, plačujejo sredstva za stanovanjsko graditev in za družbeno 
pomoč v stanovanjskem gospodarstvu od skupnega zneska izplačanih osebnih 
dohodkov po stopnji, ki jo določa občinska skupščina. Ta sredstva se vplačujejo 
v solidarnostni stanovanjski sklad. 

16. člen 

Organizacije so dolžne s splošnim aktom predpisati merila, ki jih morajo 
izpolnjevati prosilci stanovanj oziroma posojil, ter način in pogoje za dodelje- 
vanje posojil za graditev in rekonstrukcijo stanovanjskih hiš, in stanovanj. 

Organizacije ne morejo dajati posojil iz svojih sredstev ob ugodnejših po- 
gojih, kot so določeni v 21. členu tega zakona. 

17. člen 

Sredstva za družbeno pomoč po določbah 12. člena tega zakona se vpla- 
čujejo v solidarnostni stanovanjski sklad tiste občine, na katere območju ima 
delavec oziroma občan stalno prebivališče, in sicer v višini kot jo je predpisala 
občinska skupščina, na katere območju je sedež temeljne organizacije združe- 
nega dela. 

18. člen 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji vlaga 
sredstva iz 14. člena tega zakona v poseben sklad za stanovanjsko graditev, ki se 
ustanovi pri tej skupnosti, sredstva za družbeno pomoč v stanovanjskem gospo- 
darstvu pa v solidarnostne stanovanjske sklade tiste občine, na katere območju 
ima upokojenec oziroma invalid stalno prebivališče. 

Statut skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja določa samo- 
upravne organe sklada za stanovanjsko graditev in način upravljanja s tem 
skladom. 
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19. člen 

Sredstva, ki jih organizacije, skupnost pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja in občani, ki pri opravljanju samostojne dejavnosti uporabljajo 
dopolnilno delo drugih oseb, namenjajo za stanovanjsko graditev in družbeno 
pomoč po določbah tega zakona, se evidentirajo posebej in se smejo uporabljati 
takoj, vendar le v namene, ki so določeni v tem' zakonu. 

20. člen 

Poslovne banke kreditirajo stanovanjsko graditev iz namenskih denarnih 
vlog, zbranih od varčevalcev in organizacij združenega dela, iz sredstev, ki jih 
združujejo organizacije združenega dela na podlagi družbenega dogovora, ter 
iz denarnih sredstev odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov. 

S sredstvi iz prejšnjega odstavka upravljajo vlagatelji v skladu z ustano- 
viteljsko pogodbo, statutom banke in družbenim dogovorom; način in pogoje za 
uporabo teh sredstev določijo s posebnimi pravilniki. 

21. člen 

Pri določanju pogojev za uporabo sredstev iz prejšnjega člena je treba 
upoštevati načelo, da so do ugodnejših pogojev za posojila upravičeni tisti 
občani in organizacije, ki ob lastni udeležbi ter v mejah občinskega programa 
stanovanjske graditve in stanovanjskega standarda gradijo ali kupujejo nove 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja ali rekonstruirajo obstoječe stanovanjske 
hiše in stanovanja. 

Pri določanju pogojev za posojila, ki se dajejo iz sredstev solidarnostnih 
stanovanjskih skladov ter iz sredstev, zbranih po določbah 13. člena tega zakona, 
je treba upoštevati tudi socialno stanje posojilojemalcev. 

Odplačilna doba za posojila ne more biti daljša od 25 let, obrestna mera 
pa ne sme biti nižja od 2®/o odobrenega posojila. 

Občinska skupščina določi merila o tem, kaj se šteje za stanovanjski stan- 
dard po določbah prvega odstavka tega člena. 

22. člen 

Sredstva posebnega kreditnega sklada, ki je bil oblikovan iz sredstev 
odpravljenega republiškega sklada za zidavo stanovanjskih hiš, se smejo upo- 
rabiti samo za kreditiranje graditve primarnih komunalnih objektov in naprav 
širšega regionalnega pomena. 

23. člen 

Stanovanjska podjetja smejo graditi stanovanjske hiše in stanovanja v 
družbeni lastnini samo v skladu s sprejetim občinskim programom stanovanjske 
graditve. 

24. člen 

Solidarnostni stanovanjski skladi so pravne osebe. 
Občinska skupščina določi z odlokom samoupravne organe sklada in njihovo 

delovno področje. Pri sestavi teh organov mora upoštevati občinska skupščina 
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načelo, da so v samoupravnih organih zastopani predstavniki vseh organizacij, 
ki zagotavljajo sredstva temu skladu, ter predstavniki krajevnih skupnosti in 
občinske skupščine. 

25. člen 

Sredstva solidarnostnega stanovanjskega sklada so: 
— sredstva, izločena po določbah tega zakona; 
— namenska sredstva družbenopolitičnih skupnosti; 
— sredstva, ki jih za namene sklada prostovoljno vložijo organizacije, 

skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter občani; 
— sredstva, ki se vlagajo v sklad po posebnih predpisih. 

26. člen 

Sredstva solidarnostnega stanovanjskega sklada so tudi neporabljena 
sredstva, zbrana na podlagi zakona o prispevku za graditev stanovanj za 
udeležence narodnoosvobodilne vojne (Uradni list SRS, št. 27-210/68) ter anui- 
tete iz posojil, odobrenih iz teh sredstev. Ta sredstva se v solidarnostnem skladu 
evidentirajo posebej in so tudi v prihodnje namenjena za gradnjo stanovanj 
za udeležence narodnoosvobodilne vojne. Način upravljanja s temi sredstvi 
določi občinska skupščina na predlog občinske organizacije Zveze borcev 
narodnoosvobodilne vojne. 

27. člen 

Sredstva solidarnostnega stanovanjskega sklada se uporabljajo za dosego 
namenov iz 4. člena tega zakona ter za raziskovalno delo v stanovanjskem 
in komunalnem gospodarstvu ob pogojih, ki jih določa zakon o družbeni pomoči 
v stanovanjskem gospodarstvu. 

Poslovni stroški za delovanje solidarnostnega stanovanjskega sklada se 
krijejo iz njegovih sredstev. 

IV. Prehodne in končne določbe 

28. člen 

Določbe tega zakona o izločanju sredstev za stanovanjsko graditev, za 
rekonstrukcijo obstoječih stanovanj in stanovanjskih hiš ter za delno nadomer 
stitev stanarine ne veljajo za Jugoslovansko ljudsko armado in njene pri- 
padnike. 

29. člen 

Organizacije, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ob- 
čani, ki uporabljajo pri opravljanju samostojne dejavnosti dopolnilno delo 
drugih oseb, morajo v letu 1972 od skupnega zneska sredstev, iz katerih se 
plačuje prispevek iz osebnega dohodka, namenjati 4 °/o sredstev za stanovanjsko 
graditev. 

Iz izločenih sredstev za stanovanjsko graditev se plačuje v letu 1972 pri- 
spevek za graditev stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne v višini 
in na način, kot je določen z zakonom o prispevku za graditev stanovanj za 
udeležence narodnoosvobodilne vojne. 

29 
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30. člen 

Sredstva, ki so na dan, ko začne veljati ta zakon, na posebnih računih 
sredstev za subvencioniranje stanarin, ostanejo še naprej na teh računih. 

Sredstva, ki so na dan, ko začne veljati ta zakon, na posebnih računih 
za graditev stanovanj za udeležence narodnosvobodilne vojne in anuitete od 
posojil, odobrenih iz teh sredstev, ostanejo še naprej na teh računih in se 
še naprej uporabljajo za gradnjo stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne 
vojne. 

Ko se ustanovijo solidarnostni stanovanjski skladi, najpozneje pa do 
31. 12. 1972, se sredstva iz prvega in drugega odstavka prenesejo v solidarnostne 
stanovanjske sklade. 

31. člen 

Ko se začne uporabljati ta zakon, prenehajo za območje SR Slovenije 
veljati določbe temeljnega zakona o usmerjanju in izločanju sredstev za stano- 
vanjsko gradnjo (Uradni list SFRJ, št. 60-702/70). 

32. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rabljal pa se bo od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XX do XLII določa, da 
temeljni zakon o usmerjanju in izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo 
(Uradni list SFRJ, št. 60/70) neha veljati z dnem, ko sprejme republika svoj 
zakon, s katerim uredi ta razmerja, najkasneje pa 31. 12. 1971. Tudi predlog 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR 
Slovenije določa, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati navedeni 
temeljni zakon z izjemo določb 13. in 14. člena. 

Zaradi izvedbe teh določil ustavnih zakonov ter z namenom, da se na sta- 
novanjskem področju uresničijo načela o samostojnosti republike in občin ter 
s tem uveljavi usmeritev stanovanjskega gospodarstva v skladu z našimi raz- 
merami in potrebami, je predlagatelj pripravil predlog zakona o programiranju 
in financiranju graditve stanovanj. 

Predlog zakona izhaja iz osnovnih izhodišč, ki jih nakazuje resolucija 
o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. Za bodočo usmeritev finan- 
ciranja stanovanjske graditve poudarjamo tale izhodišča in predlagano ure- 
ditev: 

1. V stanovanjsko gospodarstvo', ki ga sicer razglašamo za dejavnost 
posebnega družbenega pomena, postopoma uvajamo ekonomske odnose. Iz tega 
izhaja zahteva, da morajo delovni ljudje in občani v prvi vrsti sami skrbeti 
z lastnimi sredstvi za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja, pri tem 
pa jim na načelu solidarnosti družbena skupnost zagotavlja določeno de- 
narno pomoč. 

2. Delovni ljudje in občani samostojno z družbenimi dogovori in samo- 
upravnimi sporazumi po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo in 
združujejo sredstva za stanovanjsko graditev. 
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To pomeni, da so organizacije združenega dela, upoštevajoč načelo vza- 
jemnosti in solidarnosti, dolžne še naprej skrbeti za reševanje stanovanjskih 
potreb svojih delavcev in da se sredstva za stanovanjsko graditev praviloma 
več ne predpisujejo administrativno, temveč jih delovni ljudje zagotavljajo v 
okviru dogovorov in samoupravnih sporazumov povsem samostojno. 

Ta sprememba v sistemu financiranja stanovanjske razširjene reprodukcije 
ni zgolj formalne narave, temveč pomeni bistveno kvalitativno spremembo. 
Sedanji, z zakonom enotno določeni 4'% stanovanjski .prispevek namreč ni upo- 
števal različnih možnosti in pogojev gospodarjenja s sredstvi organizacij zdru- 
ženega dela, kar je v praksi pomenilo-, da so nekatere organizacije odvajale 
premalo sredstev, druga pa spričo svojih razmer preveč. In dalje, da enotno 
določena stopnja za štiriletno obdobje ni upoštevala gospodarskih gibanj, 
predvsem ne velikega porasta cen gradbenih storitev. To je imelo za posledico 
precejšnje dezinvestiranje stanovanjskega fonda pa tudi zmanjševanje fizičnega 
obsega novih stanovanj. S predlagano ureditvijo se delovnim ljudem daje 
možnost, da na samoupravni osnovi odločajo o višini sredstev, ki jih iz oseb- 
nega dohodka izločajo za potrebe razširjene reprodukcije, stanovanj in da pri 
tem upoštevajo vse posebnosti in gospodarska gibanja na svojem obmiočju. 

3. Realni socialni in ekonomski pogoji terjajo, da ob vključevanju ekonom- 
skih odnosov v stanovanjsko gospodarstvo hkrati uvedemo sistem družbene 
pomoči za določene kategorije ljudi in občanov z nižjimi osebnimi dohodki, ki 
svojega stanovanjskega vprašanja ne morejo reševati sami. V ta namen uvede 
občinska skupščina prispevek za družbeno pomoč v stanovanjskem gospo- 
darstvu, ki se steka v poseben samoupravni občinski solidarnostni stanovanjski 
sklad. Uvedba družbene pomoči za socialno ogrožene družine in občane pred- 
stavlja zelo pomembno novoto v sistemu financiranja stanovanjske graditve. 
Res je sicer, da je družbena skupnost že doslej podpirala take družine in občane 
pri reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja, vendar ta pomoč ni bila 
niti zadostna niti sistematična, kar je privedlo prizadete do precej težke 
stanovanjske situacije. Z uvedbo posebnega prispevka za družbeno pomoč, ki ga 
plačujejo vsi, ki so zavezani izločati sredstva za razširjeno reprodukcijo sta- 
novanj, se ta pomanjkljivost odpravlja. Z obveznimi sredstvi prispevka za 
družbeno pomoč gospodarijo samoupravni solidarnostni stanovanjski skladi, 
ki jih ustanovijo občinske skupščine za svoje območje. To daje jamstvo, da 
se bodo ta sredstva dejansko uporabljala samo za družbeno pomoč. 

4. Razširjena reprodukcija stanovanj se financira iz sredstev, ki jih orga- 
nizacije združenega dela namenjajo za stanovanjsko graditev. Enostavna repro- 
dukcija eksistentnega stanovanjskega sklada in njegova revitalizacija pa se 
financira samo iz sredstev stanarin. S to načelno ločitvijo financiranja raz- 
širjene in enostavne reprodukcije v stanovanjski graditvi se odpravlja dvojno 
plačevanje za razširjenjo reprodukcijo (prek stanovanjskega prispevka in sta- 
narine), obenem pa s tem omogoča organizacijam za gospodarjenje s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini, da s sredstvi stanarine sčasoma zaustavijo 
dezinvestiranje stanovanjskega sklada. To bo omogočil tudi predvideni so- 
razmeren porast stanarine, kar bo urejeno s posebnim republiškim zakonom. 

5. Kreditna politika se spreminja tako, da je za vse posojilojemalce, ne 
glede na lastništvo, obvezna v bodoče lastna udeležba, graditev v okviru ob- 
činskega programa za stanovanjsko graditev in v okviru stanovanjskega stan- 
darda; pri tem je za vse posojilojemalce določena najdaljša odplačilna doba 
in najnižja obrestna mera. 

29» 
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6. Osnova za usmerjeno financiranje in graditev stanovanj je obvezno 
programiranje stanovanjske graditve, ki ga predlog zakona uvaja za vse druž- 
bene subjekte, za občino in republiko. Medtem ko republika planira stano- 
vanjsko graditev z družbenim planom in usmerja stanovanjsko graditev z nacio- 
nalnega vidika, je občinski srednjeročni program stanovanjske graditve osrednji 
operativni plan, v katerem se odraža politika občinske skupščine na področju 
stanovanjske graditve, pa tudi materialne potrebe in obveznosti delovnih ljudi 
in občanov. V predlogu zakona so navedeni minimalni obvezni elementi srednje- 
ročnega programa, vendar le eksemplifikativno, ker se pooblašča republiški 
sekretar za urbanizem, da izda navodilo o metodologiji za njegovo izdelavo. 

Poudarjamo, da se programi organizacij združenega dela in drugih druž- 
benopravnih oseb vklapljajo v občinski program stanovanjske graditve in tako 
tvorijo sklenjeno celoto tega programiranja na ravni občine. S sistematičnim 
planiranjem stanovanjske graditve na vseh ravneh se odpravlja sedanja ne- 
načrtnost in nepovezanost prizadetih dejavnikov, kar je vplivalo na neracio- 
nalno graditev. 

7. Novoto predstavlja v predlogu zakona financiranje raziskovalnega dela 
na stanovanjskem področju iz sredstev za stanovanjsko graditev, da se na ta 
način uveljavi določena sistematika in permanentnost raziskovalnega dela ter 
s tem zagotovi družbeno racionalnejša graditev. Sedanja vlaganja niti po 
obsegu sredstev niti po časovni kontinuiteti niso bila zadovoljiva, zaradi česar 
tudi ni bilo mogoče doseči večjih rezultatov raziskovalnega dela na tem pod- 
ročju. S tem šele ustanavljamo materialno podlago raziskovalnega dela na 
stanovanjskem področju, ki so jo bolj razvite dežele uveljavile že pred deset- 
letji. 

8. Veliko število subjektov financiranja stanovanjske graditve in raz- 
drobljenost virov financiranja predstavljajo poseben problem pri oblikovanju 
enotnega sistema financiranja. Predlog zakona upošteva samoupravne pravice 
organizacij združenega dela in drugih družbneopravnih oseb ter postavlja si- 
stemske rešitve, ki v zadostni meri zagotavljajo koncentracijo stanovanjskega 
kapitala in integracijo nosilcev financiranja, ne da bi se pri tem povrnili v 
stanje odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov. Poglavitni cilj zakonskega 
predloga je namreč v tem, da usmerja formirani stanovanjski kapital v reali- 
zacijo občinskega srednjeročnega programa stanovanjske graditve. 

Poglavitni subjekti financiranja so: 1. občani; 2. organizacije združenega 
dela in druge družbenopravne osebe; 3. skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SRS in 4. občani, ki uporabljajo pri opravljanju svoje dovoljene 
dejavnosti dopolnilno delo drugih oseb (»zasebni delodajalci«), 

a) Glede občanov velja načelo, da pridobivajo stanovanja v zasebno last 
z lastnimi sredstvi. To načelo v sedanji stopnji našega razvoja v praksi pred- 
stavlja izjemo, ne pa pravilo. Raven osebnega dohodka in visoka cena stano- 
vanj namreč narekujeta, da družba občanom pomaga —- tudi ko si gradijo ali 
kupujejo stanovanja v zasebno last — z dodatnimi sredstvi v obliki posojil 
s pomočjo namenskega varčevanja. Ko zakonski predlog sprejema opisano 
stanje, pa loči občane glede na to, ali se vključujejo v okvir občinskega srednje- 
ročnega programa stanovanjske graditve ali ne. Občani, ki se pri reševanju 
svojih stanovanjskih potreb ne vključujejo v srednjeročni program graditve, 
niso deležni družbene pomoči. Takim občanom bodo poslovne banke dajale 
posojila po manj ugodnih bančnih pogojih. 
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Predlog zakona predvideva tudi sodelovanje varčevalcev in vlagateljev 
pri sprejemanju bančnih pravilnikov o kreditiranju, za kar so pričakovalci 
stanovanj še posebej zainteresirani. Uresničevanje omenjenih načel bo pri- 
spevalo k povečanju stanovanjske graditve, pokazalo pa se bo tudi v bolj 
organizirani rasti mest in naselij in v boljši in racionalnejši graditvi komu- 
nalnih naprav. 

b) Vzajemnost in solidarnost delovnih ljudi pri reševanju stanovanjskega 
vprašanja je najbolj vidna pri organizacijah združenega dela, pri državnih 
organih in drugih družbenopravnih osebah, ki iz dohodka oziroma iz sred- 
stev, s katerimi samostojno razpolagajo, izločajo del sredstev za stanovanjsko 
graditev. Kplikšen del sredsteV bodo v ta namen izločale, določajo organizacije 
same na podlagi programa za reševanje stanovanjskih potreb svojih delavcev 
in v okviru samoupravnega sporazuma. Če organizacije v zakonito določenem 
roku ne določijo najnižjega odstotka sredstev za te namene, predpiše ta 
odstotek občinska skupščina. 

Del izločenih sredstev se na podlagi občinkega odloka obvezno vlaga v 
občinski solidarnostni stanovanjski sklad z namenom, da se omogoči sistema- 
tično reševanje stanovanjskih problemov določenih kategorij občanov. Sklad 
je samoupravni in se ustanovi za območje cele občine ali po sporazumu za 
več občin skupaj, iz njega pa se daje družbena pomoč v tehle oblikah: 1. za 
pomoč pri investiranju graditve družbenih najemnih stanovanj za določene 
kategorije občanov; 2. za delno nadomestitev stanarine; 3. za premiranje 
namenskega varčevanja za stanovanje in 4. za odplačevanje stanovanjskih 
posojil. Vprašanje družbene pomoči obravnava poseben zakon. Zakonski pred- 
log omenjeni sklad le institucionalizira in zagotavlja zanj potrebna finančna 
sredstva. 

Novoto predstavlja v zakonskem predlogu družbeni dogovor, ki ga skle- 
nejo organizacije združenega dela in druge družbenopravne osebe (razen skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja), občinske skupščine in občin- 
ski sindikalni svet, da bodo del sredstev, ki jih izločajo za stanovanjsko gra- 
ditev, združevale pri poslovni banki kot vezana sredstva za kreditiranje stano- 
vanjske graditve. V takem družbenem, dogovoru se tudi določijo pogoji, po ka- 
terih se bodo ta sredstva združevala in namen uporabe združenih sredstev ter 
način soodločanja vlagateljev pri njihovi uporabi. 

Organizacije združenega dela torej določijo odstotek sredstev za stano- 
vanjsko graditev, ki jih vlagajo v sklad skupne porabe in ki ne sme biti nižji 
kot to določa samoupravni sporazum (izjemoma predpis občinske skupščine). 
Iz teh sredstev odvajajo del sredstev kot prispevek za družbeno pomoč v 
solidarnostni stanovanjski sklad, del sredstev — na podlagi družbenega dogo- 
vora — pa združujejo pri poslovni banki kot vezana sredstva za kreditiranje 
stanovanjske graditve. S preostalimi sredstvi pa organizacije združenega dela 
gospodarijo v skladu s svojim programom za reševanje stanovanjskih potreb 
delavcev. 

c) Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji je 
po zakonskem predlogu samostojen financer stanovanjske graditve za potrebe 
upokojencev in invalidov (za delavce, ki delajo v skupnosti, veljajo določbe 
kot za druge temeljne organizacije združenega dela). Predlog ohranja v bistvu 
sedanji sistem financiranja stanovanjske graditve za upokojence in invalide 
s temile spremembami: skupnost iz sklada pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja namenja sredstva za graditev domov in stanovanj, ki se trajno upo- 
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rabljajo za potrebe upokojencev in invalidov, za rekonstrukcijo takih domov 
in stanovanj ter za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu. Skupnost 
določa ta sredstva na podlagi lastnega programa za reševanje stanovanjskih 
potreb upokojencev in invalidov v odstotku od skupnega zneska izplačanih 
pokojninskih in invalidskih prejemkov, ki ga sama določa. Iz teh sredstev 
odvaja prispevek za družbeno pomoč v solidarnostne stanovanjske sklade tiste 
občine, na katere območju ima upokojenec oziroma invalid stalno prebivališče. 
Preostali del sredstev vlaga v poseben sklad za stanovanjsko graditev, ki se 
ustanovi pri tej skupnosti v skladu z njenim statutom. Kvalitativna razlika pri 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja je torej v tem, da 
v prihodnje iz sredstev sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne 
bo mogoče več kreditirati gradnje ali nakupa zasebnih stanovanj za upoko- 
jence in invalide. Razpoložljiva sredstva skupnosti se torej usmerjajo v gradnjo 
domov in stanovanj s trajno namembnostjo in samo za potrebe upokojencev in 
invalidov. 

č) Občani, ki pri opravljanju samostojne dejavnosti uporabljajo dopolnilno 
delo drugih oseb, so novi subjekti financiranja stanovanjske graditve. Ti ob- 
čani izločajo od skupnega zneska izplačanih osebnih dohodkov sredstva za 
stanovanjsko graditev in sredstva za solidarnostni stanovanjski sklad po stopnji, 
ki jo določa občinska skupščina. 

9. Poseben problem predstavlja usmerjanje sredstev, namenjenih družbeni 
pomoči v primerih, ko delavec nima stalnega prebivališča v isti občini, v kateri 
je sedež njegove delovne organizacije. Problem ni nov, saj je nastal že pri 
delitvi stanovanjskega prispevka pred stanovanjsko reformo. Izhajajoč iz na- 
čela, da je občina osnovni oblikovalec in izvajalec stanovanjske politike na 
svojem območju, je utemeljeno pravik», da morajo organizacije združenega dela 
odvajati delež, namenjen družbeni pomoči v solidarnostni stanovanjski sklad 
tiste občine, na katere območju ima delavec stalno prebivališče. Pri tem skladu 
prizadeti delavec tudi uveljavlja svojo zahtevo za delno nadomestitev stanarine 
in druge pravice iz družbene pomoči. 

10. Poslovne banke kreditirajo stanovanjsko graditev v prvi vrsti iz na- 
menskih denarnih vlog, ki so jih zbrale od varčevalcev in organizacij združe- 
nega dela. Naslednji vir predstavljajo sredstva, ki jih združujejo temeljne 
organizacije združenega dela na podlagi družbenega dogovora ter končno iz 
eksistentnih denarnih sredstev odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov. 
Glede teh virov sredstev posega zakonski predlog v dispozicijo bank le v dveh 
smereh: 1. da s temi sredstvi upravljajo vlagatelji v skladu z ustanoviteljsko 
pogodbo, statutom banke in družbenim dogovorom in 2. da banke upoštevajo 
načelo, da so do ugodnejših posojilnih pogojev upravičeni samo tisti občani in 
organizacije, ki ob lastni udeležbi izvajajo stanovanjsko graditev v okviru ob- 
činskega programa stanovanjske graditve ter v okviru stanovanjskega stan- 
darda. Upoštevati pa morajo tudi v zakonu določen limit glede odplačilne dobe 
za odplačila in višino obrestne mere. 

11. Dokler stanarina ne bo dosegla ravni, ki ustreza stroškom stanovanj- 
skega gospodarstva, je del vlaganj stanovanjskih podjetij v obnovo stanovanj 
nepomemben s stališča odprave stanovanjskega primanjkljaja. Ne glede na to, 
koliko lahko vlagajo in koliko bodo v prihodnje, vlagala denarna sredstva, mo- 
rajo tudi stanovanjska podjetja podpirati realizacijo občinskega programa sta- 
novanjske graditve in za to sr^ejo usmerjati prosta sredstva le v skladu s tem 
programom. 
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12. Uveljavitev sistema programiranja in financiranja graditve stanovanj 
zahteva določene priprave in prehodne ukrepe, da se zagotovi kontinuiteta fi- 
nanciranja in graditve stanovanj. Da bi organizacije združenega dela in drugi 
subjekti financiranja stanovanjske graditve ter občinske skupščine lahko iz- 
vedle potrebne priprave, predvideva zakonski predlog za prehodno obdobje 
celo leto 1972. V tem letu bo torej v glavnem veljal sedanji sistem financiranja 
stanovanjske graditve, enako pa tudi financiranje graditve stanovanj za borce 
NOV. 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 12. 1. 1972 obravnaval predlog 
zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Predloženi zakon realizira načela, ki so glede financiranja stanovanjskega 
gospodarstva v prihodnjem obdobju nakazana v resoluciji. Hkrati odbor ugo- 
tavlja, da je predlagatelj upošteval večino pripomb odbora k osnutku zakona 
ter ga vsebinsko prilagodil določbam ustavnih amandmajev. Zato se z njim v 
načelu strinja. 

V razpravi po členih so bih predlagani naslednji amandmaji: 
k 1. členu : V prvi vrsti se beseda »temeljne« črta in nadomesti z »te- 

melje«. 
Amandma je redakcijskega značaja. 
k 7. členu: V četrtem odstavku se besede »v roku treh mesecev« črta 

in nadomesti z »v roku dveh mesecev«. 
Navodilo o metodologiji je treba izdati v čim krajšem roku, da bi jih kot 

pripomoček lahko uporabljale občinske skupščine pri izdelavi programov. Zato 
po dogovoru z republiškim sekretarjem za urbanizem odbor predlaga rok dveh 
mesecev. 

k 13. členu: V drugem odstavku se prvi del stavka dopolni tako, da se 
glasi: »V dogovoru se določijo merila in pogoji...«. 

V družbenem dogovoru naj se po mlnenju odbora določijo pogoji in merila. 
Amandma je v skladu z amandmajem, ki ga odbor predlaga tudi k besedilu 
resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. 

k 18. členu : Člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupnost,pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije vlaga sredstva iz 14. člena tega 
zakona v solidarnostni stanovanjski sklad tiste občine, na katere območju ima 
upokojenec oziroma invalid stalno prebivališče.« Drugi odstavek se črta. 

Ce občini nalagamo skrb za reševanje stanovanjskih problemov starih 
ljudi, od katerih je večina upokojencev, je odbor mnenja, da ji je treba pre- 
pustiti tudi adekvatna sredstva. Poleg tega meni odbor, da je predlagan pristop, 
da se sredstva za graditev stanovanj za upokojence in invalide zbirajo na ni- 
voju republiške skupnosti, neskladen s sicer predlaganim sistemom, saj bi bila 
ta edina sredstva, ki bi se zbirala na ravni republike. 

k 23. členu : Besedi »Stanovanjska podjetja« se nadomlestijo z »Orga- 
nizacije za gospodarjenje s stanovanji v družbeni lastnini«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora skupščine SR Slovenije predlaga republiškemu zboru, da sprejme 
predlog zakona skupaj s predloženimi amandmaji. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Ivan 
Ahlin. 

St.: 402-167/72 

Ljubljana, 13. 1. 1972 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 18. 1. 1972 obravnaval amandmaje 
ki so jih k predlogu zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj 
predložili zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije, odbor gospo- 
darskega zbora za družbenoekonomske O'dnose ter poslanka republiškega zbora 
Ela Ulrih. 

Odbor se strinja: 
—i z vsemi amandmaji zakonodajno-pravne komisije, razen k 18. členu; 
— z amandmajem odbora gospodarskega zbora za družbenoekonomske od- 

nose, vendar v formulaciji, kot jo predlaga zakonodajno-pravna komisija in ki 
se glasi: 

k 20. členu: Drugi odstavek tega člena se črta in nadomesti z nasled- 
njim besedilom: »S sredstvi iz prejšnjega odstavka samostojno upravljajo in 
gospodarijo v bankah vlagatelji na podlagi družbenega dogovora, ki ga skle- 
nejo Zveza sindikatov Slovenije, gospodarska zbornica SRS, skupnost sloven- 
skih občin, Socialistična republika Slovenija ter združenje poslovnih bank in 
hranilnic SRS.«. 

— z amandmajem, ki ga k 29. členu predlaga poslanka republiškega zbora 
Ela Ulrih. Odbor je bil o tem amandmaju različnega mnenja, vendar ga je po 
daljši razpravi z večinskim mnenjem podprl. 

Odbor umika svoj amandma k 18. členu, ki je naveden v poročilu z dne 
13. 1. 1972. Ne strinja se glede tega člena z zakonodajno-pravno komisijo skup- 
ščine SR Slovenije, temveč predlaga naslednji nov amandma: 

k 18. členu: l.V prvem odstavku se v četrti vrsti za besedami: »pri tej 
skupnosti« črta vejica in doda besedilo: »in jih evidentira ločeno po občinah,«. 
Ostali del stavka ostane nespremenjen. 

2. Za zadnjim stavkom v prvem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Sredstva iz posebnega sklada lahko uporabi ta skupnost samo na podlagi pro- 
grama in v soglasju s skupščino občine.«. 

Tretji odstavek ostane nespremenjen. 
Odbor meni, da je občinskim skupščinam treba omogočiti vpliv na porabo 

teh sredstev. S predlaganim besedilom omogočamo na eni strani namensko ter 
racionalno porabo sredstev, na drugi strani pa občinski skupščini omogočimo 
sodelovanje pri izdelavi programa za reševanje stanovanjskih problemov upo- 
kojencev in invalidov ter pregled nad porabo sredstev. 

S tem amandmajemi so se strinjali na seji prisotni predstavniki skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije in predstavnik pred- 
lagatelja zakona. 
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo pred- 
laga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupaj s predlaganimi 
amandmaji. 

St.: 402-167/72 

Ljubljana, 18. 1. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
13. januarja 1972 obravnaval predlog zakona o programiranju in financiranju 
graditve stanovanj, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Od- 
bor se je na seji seznanil tudi z amandmaji, ki jih k predlogu zakona predlaga 
odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega 
zbora. 

Glede na to, da je odbor združil načelno razpravo o predlogu resolucije o 
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva z razpravo o predlogu zakona 
o programiranju in financiranju graditve stanovanj, ki temelji na predloženi 
resoluciji, veljajo smiselno vsi predlogi in stališča, ki jih je odbor zavzel v 
razpravi o predlogu resolucije tudi za predloženi zakon o programiranju in 
financiranju graditve stanovanj. 

Odbor je ugotovil, da je predlog zakona sestavljen v skladu s stališči reso- 
lucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva, zato se je s pred- 
logom zakona v načelu strinjal. 

V podrobni obravnavi predloga zakona odbor predlaga naslednje spremi- 
njevalne in dopolnilne predloge: 

k 1. členu: V prvi vrsti se beseda »temeljne« črta in nadomesti z be- 
sedo »temelje«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
k 7. členu: V četrtem odstavku se besedilo »v roku treh mesecev« črta 

in nadomesti z besedilom »v roku dveh mesecev«. 
Navodilo o metodologiji je treba izdati v čim krajšem roku, da bi kot 

pripomioček lahko koristilo občinskim skupščinam pri izdelavi programov, zato 
v dogovoru z republiškim sekretarjem za urbanizem odbor predlaga rok dveh 
mesecev. 

k 13. členu : V drugem odstavku se začetek stavka dopolni tako, da se 
glasi: 

»V dogovoru se določijo merila in pogoji...« 
Amandma je v skladu z amandmajem, ki ga odbor predlaga k besedilu 

predloga resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. Po 
mnenju odbora naj se v družbenem dogovoru razen pogojev določijo tudi me- 
rila, po katerih se bodo sredstva združevala. 

k 18. členu: Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije vlaga 

sredstva iz 14. člena tega zakona v solidarnostni stanovanjski sklad tiste ob- 
čine, na katere območju ima upokojenec oziroma invalid stalno prebivališče.« 

Drugi odstavek tega člena se črta. 
Odbor meni, da je potrebno občini prepustiti tudi ustrezna sredstva, če ji 

nalagamo skrb za reševanje stanovanjskih problemov ostarelih ljudi, med kate- 
rimi je največji del upokojencev. Ta sredstva naj se centralizirajo v občinskih 
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solidarnostnih stanovanjskih skladih, vendar tako, da bi bila namenjena za 
reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev in invalidov. 

k 20. členu: Drugi odstavek tega člena se črta in nadomesti z nasled- 
njim besedilom: 

»S sredstvi iz prejšnjega odstavka samostojno upravljajo in gospodarijo 
v bankah vlagatelji na podlagi družbenega dogovora, ki ga sklenejo republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, skupnost 
slovenskih občin, izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter združenje poslovnih 
bank in hranilnic SR Slovenije.« 

Amandma je v skladu z ustreznim amandmajem k predlogu resolucije o 
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. Odbor meni, da je potrebno 
zagotoviti močnejši vpliv vlagateljev, saj le-ti združujejo pri poslovnih bankah 
okoli 14 milijard S dinarjev. Odbor meni, da marajo biti sredstva, namenjena 
za stanovanjsko graditev, čimbolj avtonomna glede na druga sredstva poslov- 
nih bank in da z njimi morajo upravljati in gospodariti vlagatelji na podlagi 
družbenega dogovora, ki ga sklenejo zainteresirani partnerji. 

k 23. členu : V začetku stavka se besedi »Stanovanjska podjetja« nado- 
mestita z besedilom »Organizacije za gospodarjenje s stanovanji v družbeni 
lastnini«. 

Amandma je redakcijskega značaja. 
Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru skup- 

ščine SR Slovenije, da sprejme predlog zakona o programiranju in financiranju 
graditve stanovanj skupaj s predloženimi am,andmaji. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Korelca. 

St.: 402-167/72 

Ljubljana, 14. 1. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
26. januarja 1972 obravnaval amandmaje, ki jih je k predlogu zakona o pro- 
gramiranju in financiranju graditve stanovanj predložila zakonodajno-pravna 
komisija skupščine SR Slovenije. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je zakonodajno-pravna komisija skup- 
ščine SR Slovenije sprejela amandmlaje odbora k 1., 7., 13., in 23. členu pred- 
loga zakona brez pripomb, amandma k 20. členu pa z redakcijsko dopolnitvijo, 
s katero se odbor strinja. 

Amandma odbora k 18. členu predloga zakona zakonodajno-pravna komi- 
sija ni sprejela, predložila pa je svoje mnenje, s katerim, pa se odbor za druž- 
benoekonomske odnose ne strinja. 

Odbor se strinja z amjandmaji zakonodajno-pravne komisije k 3., 8., 13. in 
14. členu. 

Glede na to, da zakonodajno-pravna komisija ni sprejela amandmaja od- 
bora k 18. členu ter da odbor ni soglašal z mnenjem te komisije k istemu 
členu, odbor umika svoj prvotni amandma k 18. členu in predlaga nove 
amandmaje v naslednjem besedilu: 

k 18. členu: —v prvem odstavku se v četrti vrsti za besedami »pri tej 
skupnosti« črta vejica in doda besedilo: »in jih evidentira ločeno po občinah«. 
Ostali del stavka ostane nespremenjen; 
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— za zadnjim stavkom, v prvernj odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Sredstva iz posebnega sklada lahko uporabi ta skupnost samo na podlagi 

programa in v soglasju s skupščino občine.« 
k 22. členu : Odbor predlaga dodatno k amandmajem, ki so razvidni 

iz poročila odbora z dne 14. januarja 1972, nov amandma k temu členu, ki se 
glasi: 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Kriterije in način za uporabo sredstev iz prvega odstavka določita s po- 

godbo izvršni svet skupščine SR Slovenije in banka, pri kateri so sredstva 
naložena.« 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru, da 
sprejme predlog zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj 
skupaj s predloženimi amandmaji. 

St.: 402-167/72 

Ljubljana, 26. 1. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. 1. 
1972 obravnavala predlog zakona o programiranju in financiranju graditve sta- 
novanj, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet skupščine SR 
Slovenije. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija sprejela na- 

slednje amandmaje in pripombe: 
k 3. členu : Uvodni del besedila »Organizacije združenega dela, druž- 

benopravne osebe in državni organi (v nadaljnjem besedilu: organizacije)« se 
spremeni tako, da se glasi: »Organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije, družbenopolitične in druge organizacije, društva, druž- 
benopolitične skupnosti in državni organi (v nadaljnjem besedilu: organiza- 
cije)«. 

Sprememba je utemeljena, ker iz dosedanjega besedila nI bilo dovolj jasno 
razvidno-, kdo zagotavlja sredstva za stanovanjsko graditev. Pojasnjeno je bilo, 
naj bi ta sredstva zagotavljali vsi tisti dejavniki, ki jih že danes zagotavljajo, 
pa tudi občani, ki uporabljajo pri opravljanju samostojne dejavnosti dopolnilno 
delo drugih oseb. 

k 7. členu : Po mnenju nekaterih članov ni primerno z zakonom pred- 
pisati, katere elemente mora vsebovati program stanovanjske graditve, in iz- 
dajo navodila s strani republiškega sekretarja za urbanizem,. Plri tem je treba 
upoštevati, da na podlagi ustavnega amandmaja XLIII k ustavi SR Slovenije 
skupščina lahko z zakonom določi le temeljna načela za stanovanjsko 
graditev ter njeno financiranje (točka 4 — podtočka 7). V tretjem in četrtem 
odstavku pa ne gre za temeljna načela. Predvideni rešitvi sta tudi v nasprotju 
s sedanjim konceptom družbenega planiranja. Zagovorniki tega mnenja so se 
strinjali s predstavnikom predlagatelja, da bo treba v praksi uveljaviti izdelavo 
programa stanovanjske graditve na osnovi enotne metodologije, ki naj jo pred- 
piše republiški sekretar za urbanizem. To pa je možno doseči tudi na drug 
način, ne pa le z zakonsko intervencijo. 
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Večina članov komisije, kot tudi predstavnik predlagatelja, so menili, da 
rešitvi v tretjem! in četrtem) odstavku nista v nasprotju s sprejetimi ustavnimi 
amandmaji in da sta utemeljeni. 

k 8. členu: V zadnji vrsti naj se beseda »invalidov« nadomesti z be- 
sedilom »nezaposlenih uživalcev invalidskih pravic«. 

Sprememba je utemeljena, ker skupnost pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja ni dolžna reševati stanovanjskih problemov vseh invalidov, temveč 
le nezaposlenih uživalcev invalidskih pravic. 

k 13. členu: Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacije združujejo del sredstev po tem zakonu pri poslovni banki 

kot vezana sredstva za kreditiranje stanovanjske graditve na podlagi družbe- 
nega dogovora, ki ga sklenejo organizacije, občina in občinski sindikalni svet.« 

Doda se drugi odstavek v besedilu: 
»Ce se družbeni dogovor iz prejšnjega odstavka ne sklene oziroma orga- 

nizacije k njemu ne pristopijo*, določi občinska skupščina z odlokom del sred- 
stev iz prvega odstavka.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
Sprememba je utemeljena, ker ni m|ožno z zakonom prisiliti v prvem od- 

stavku navedenih dejavnikov k sklenitvi družbenega dogovora. 1. točka ustav- 
nega amandmaja XXXIII k ustavi SR Slovenije določa, da delovni ljudje v 
združenem delu in občani v krajevnih skupnostih in občini samostojno rešujejo 
svoje stanovanjske potrebe ter z družbenimi dogovori, samoupravnimi spora- 
zumi in pogodbami po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo in zdru- 
žujejo sredstva in urejajo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti. 3. točka 
navedenega ustavnega amandmaja pa določa, da se z zakonom oziroma odlokom 
občinske skupščine na podlagi zakona lahko predpiše obveznost temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in drugih zavezancev, da iz dohodka izločajo in zdru- 
žujejo sredstva za graditev stanovanj in za pomoč delovnim ljudem in obča- 
nom z nižjimi dohodki pri graditvi in uporabi stanovanj. 

k 14. členu: V prvem in drugem odstavku se črtata besedi »in inva- 
lidov«. 

Skladno s predlogom resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega go- 
spodarstva se bo skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji usmerila v gradnjo namenskega stanovanjskega sklada (domovi in 
stanovanja) za vse upokojence (starostne, družinske in invalidske). Sedanje 
besedilo pa dopušča razlago, da bodo v teh domovih lahko tudi zaposleni inva- 
lidi, za katere pa mjorajo skrbeti organizacije združenega dela. 

k 20. členu: Upoštevajoč amandma odbora gospodarskega zbora za 
družbenoekonomske odnose, je komisija sprejela naslednji amandma: 

»S sredstvi iz prejšnjega odstavka samostojno opravljajo in gospodarijo v 
bankah vlagatelji na podlagi družbenega dogovora, ki ga sklenejo Zveza sin- 
dikatov Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, skupnost slovenskih ob- 
čin, Socialistična republika Slovenija ter združenje poslovnih bank in hranilnic 
SR Slovenije.« 

Predlagana sprememba v amandmaju odbora je v skladu z amandmajem, 
ki ga je komisija sprejela k tretji alinei na strani 10 omenjenega predloga 
resolucije. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem odbora republiškega zbora za 
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo ter odbora gospodar- 



Priloge 461 

skega zbora za družbenoekonomske odnose k 1., 7., 13. in 23. členu predloga 
zakona. 

Komisija pa ni sprejela amandmaja omenjenih odborov k 18. členu pred- 
loga zakona. Predlagana rešitev V 18. členu je v skladu z načeli, izraženimi v 
predlogu resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in s kon- 
ceptom predloga tega zakona. Ta namreč v 14. členu določa, da skupnost spre- 
jema program za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev. Takega pro- 
grama pa skupnost ne bi mogla realizirati, če ne bi razpolagala s temi sredstvi 
in bi se ta sredstva odvajala v solidarnostni stanovanjski sklad tiste občine, 
na katere obmpčju ima upokojenec stalno prebivališče. S sprejetjem amandmaja 
odborov skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne bi bila v ena- 
kopravnem položaju kot druge organizacije, naštete v 3. členu predloga zakona, 
glede razpolaganja s sredstvi za reševanje stanovanjskih vprašanj. 

S:t.: 402-167/72 

Ljubljana, 14. 1. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja 
graditve investicijskih objektov 

1. člen 

7. člen zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja graditve investicijskih objektov (Ur. 1. SRS, št. 10/68) se 
dopolni z naslednjim besedilom: 

»ter soglasje pristojnega organa ali pooblaščene organizacije za urejanje in 
oddajanje stavbnih zemljišč o izpolnjeni obveznosti iz 8. člena zakona o ure- 
janju in oddajanju stavbnega zemljišča.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Socialistične 
republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Občinska skupščina Ljubljana-Moste-Polje je v smislu 249. člena poslov- 
nika poslala zasedanju delegatov občin v skupščini SR Slovenije iniciativo za 
spremembo omenjenega zakona. Zakonska iniciativa je bila vključena v dnevni 
red 16. zasedanja delegatov občin, ki je bilo dne 19. 11. 1971. 

Iz obrazložitve predlagatelja zakonske iniciative in iz razprave delegatov 
občin, v kateri so sodelovali delegati občin Koper, Ljubljana-Bežigrad, Ljub- 
ljana-Mjoste-Polje, Maribor, Radovljica, Skofja Loka in Velenje, izhaja na- 
slednje: 

Kadar se oddaja zemljišče za gradnjo na natečaju, je v pogojih natečaja 
predpisana višina prispevka, način in čas plačila. Investitor, ki gradi na last- 
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nem zemljišču, se ob obstoječih predpisih tem obveznostim lahko izogne, ne 
da bi bila občina ali pooblaščena organizacija upravičena zahtevati od njega 
plačilo prispevka k stroškom za urejanje stavbnega zemljišča. 

Predlagana dopolnitev 7. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj s pod- 
ročja graditve investicijskih objektov bi lahko zagotovila enakopraven položaj 
vseh investitorjev gradnje stanovanjskih in ostalih objektov. To določilo je 
smiselno povezano s 5. točko 19. člena temeljnega zakona o graditvi investi- 
cijskih objektov (Uradni list SFRJ, št. 20/1967), ki govori o soglasju »Drugih 
prizadetih organov, če tako določajo posebni predpisi«. »Prizadeti organi« so 
v tem primeru občina oziroma pooblaščena organizacija, ki je dolžna zemljišča 
komunalno urejati in oddajati za gradnjo; »posebni predpis« pa je zakon o ure- 
janju in oddajanju stavbnega zemljišča. 

Neskladnost predpisov z dejanskim stanjem na področju urejanja zemljišč 
je do sedaj že povzročila veliko gospodarsko škodo. Misliti bi bilo treba tudi 
na sredstvo, ki bi izboljšalo stanje na tistih že delno pozidanih področjih, kjer 
je bilo investitorjem omogočeno zaradi pomanjkljive zakonodaje graditi, ne da 
bi participirah k stroškom za urejanje stavbnega zemljišča. 

Predlog za spremembo zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja 
graditve investicijskih objektov je smiselno vezan na predlog za dopolnitev 
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. 

S spremembo obeh predpisov, ki določata pogoje za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oziroma obveznosti investitorja, bo mogoče izvajati bolj smotrno in 
dosledno politiko urejanja stavbnih zemljišč. 

Za sprejem zakonske pobude občinske skupščine Ljubljana-Moste-Polje so 
glasovali vsi prisotni delegati občin in delegat mesta Ljubljane (odsotna sta 
bila delegata občin Hrastnik in Zagorje). 

Glede na to, da gre za manj obsežen in zapleten predlog za spremembo 
zakona, je bil sprejet tudi predlog predlagatelja, da se predlog za izdajo zakona 
v pristojnih zborih obravnava po skrajšanem postopku, da se torej združita 
predloga za izdajo in osnutek zakona v eno fazo v smislu 294. člena poslovnika 
skupščine Socialistične republike Slovenije. 

POROČILO 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji 12. 1. 1972 obravnaval osnutek 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ureditvi določenih vprašanj s pod- 
ročja graditve investicijskih objektov, ki so ga predložili v obravnavo pristoj- 
nim zborom skupščine SR Slovenije delegati občin, zbrani na 16. zasedanju v 
skupščini SR Slovenije. 

Dopolnitev tega zakona je vezana na sprejem dopolnitve 8. Člena zakona 
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, na podlagi katere bi bil vsak 
investitor dolžan skleniti pogodbo o plačilu prispevka k stroškom za urejanje 
stavbnega zemljišča z občino ali pooblaščeno organizacijo. 

Glede na to, da se odbor strinja z,dopolnitvijo zakona o urejanju , in od- 
dajanju stavbnega zemljišča, se načelno strinja tudi z dopolnitvijo predlože- 
nega zakona. 

V razpravi po členih je predlagal odbor naslednji amandma: 
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k 1. členu : Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V 7. členu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve in- 

vesticijskih objektov (Uradni list SRS, št. 10-57/68) se vnese nov drugi odsta- 
vek, ki se glasi: 

Investitor mora zahtevi iz prejšnjega odstavka priložiti tudi pogodbo o 
urejanju stavbnega zemljišča (8. a člen zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju dn oddajanju stavbnega zemljišča, Uradni' list SRS, št....) 
oziroma odločbo iz 13. člena zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zem- 
ljišča (Uradni list SRS, št. 42-218/66 in 20-131/71)«. 

V skladu s predlaganim amandmajem k zakonu o urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča ugotavljamo, ali je izpolnjena obveznost iz 8. člena z iz- 
javo, potrdilom ali drugim podobnim aktom, ne pa s soglasjem, ki je specifična 
oblika dovoljenja in v obravnavanem kontekstu ne pride v poštev. Z amand- 
majem! se strinjata tudi predstavnika predlagatelja. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga 
republiškemu zboru, da obravnava predloženi osnutek zakona v smislu določil 
294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, in sicer 
kot zakonski predlog, ker ne gre za obsežen in zahteven predlog, je pa po- 
trebno, da se čimprej uveljavi. 

St: 351-12/72 

Ljubljana, 13. 1. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča 

1. člen 

8. člen zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Ur. 1. SRS, št. 
42/66) se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi: 

»V vseh primerih iz tega člena je investitor dolžan skleniti pogodbo o pla- 
čilu prispevka k stroškom za urejanje stavbnega zemljišča z občino ali poobla- 
ščeno organizacijo za urejanje in oddajanje stavbnega zemljišča še pred izdajo 
gradbenega dovoljenja.« 

2. č 1 e n 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Socialistične 
republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Občinska skupščina Ljubljana-Moste-Polje je v smislu 249. člena poslov- 
nika poslala zasedanju delegatov občin v skupščini SR Slovenije iniciativo za 
spremembo omenjenega zakona. Zakonska iniciativa je bila vključena v dnevni 
red 16. zasedanja delegatov občin, ki je bilo dne 19. 11. 1971. 

Iz obrazložitve predlagatelja zakonske iniciative in iz razprave delegatov 
občin, v kateri so sčdelovali delegati občin Koper, Ljubljana-Bežigrad, Ljub- 



464 Priloge 

ljana-Moste-Polje, Maribor, Radovljica, Skofja Loka in Velenje, izhaja na- 
slednje: 

Iz 8. člena zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni 
list SRS, št. 42/66) izhaja za investitorja obveznost plačila prispevka k stroškom 
za urejanje stavbnega zemljišča. Za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč je 
pristojna občina oziroma od nje pooblaščena organizacija. Kolikor ta na jav- 
nem natečaju odda zemljišče za gradnjo, določi v pogojih natečaja tudi vse 
obveznosti investitorja v zvezi s plačilom prispevka. V večini primerov pa in- 
vestitor že razpolaga z zemljiščem in lahko na njem gradi v skladu z zazidalnim 
načrtom. Za take gradnje ni nobene zakonite možnosti, na podlagi katere bi 
lahko občina oziroma pooblaščena organizacija zahtevala, da plača prispevek 
k stroškom za urejanje stavbnega zemljišča. Podobno je tudi, kadar prejšnji 
lastnik razlaščenega oziroma odvzetega zemljišča izpolnjuje pogoje za uvelja- 
vitev prednostne pravice za gradnjo. Očitno je torej, da investitorji gradnje 
niso v enakopravnem položaju, ker zakon ni nikjer preciziral, kako, kdaj in 
komu je vsak investitor dolžan plačati prispevek k stroškom za urejanje stavb^ 
nega zemljišča. Obstoječi predpisi bi zadoščali, kolikor bi bila predpostavka, 
da občina oziroma pooblaščena organizacija že razpolaga z vsemi zemljišči, ki 
so predvidena za gradnjo, resnična. Tudi zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 20/71) 
ni upošteval dejstva, da je velika večina zemljišč, predvidenih za gradnjo, še 
vedno v zasebni lasti, ker Socialistična republika Slovenija ni sprejela zakona 
o določanju stavbnih zenijljišč v mestih in naseljih mestnega značaja, tako kot 
so to storile druge republike. 

Poudarjeno je bilo, da v zakonu ni nobenega določila o tem, kdaj je eden 
ali drugi zavezanec dolžan prispevati, npr. pred pričetkom gradnje, pred iz- 
dajo gradbenega dovoljenja, po vseh opravljenih delih in podobno, kar bi bilo 
bistvenega pomena. 

Zakon je določil, da je investitor dolžan prispevati le k stroškom priprave 
zemljišča, kolikor gradi v etapi urejanja; če gradi izven etape, pa je dolžan 
nositi tudi dejanske stroške opremljanja zemljišč. 

Skupščine občin so v okviru svojih možnosti prispevale pretežno h gradnji 
primarnih objektov komunalnih naprav (npr. zbiralnikov) in k rekonstrukciji 
obstoječih naprav. Zaradi pomajkanja sredstev občine niso sprejele etap ure- 
janja zemljišč (v Sloveniji je od 60 občin sprejela etapo urejanja le ena) in to 
od sprejetja zakona leta 1966 do letos. Komunalne organizacije financirajo 
gradnjo komunalnih naprav iz kreditov banke, ki delno pomagajo reševati to 
vprašanje, vendar še daleč ne zadovoljivo, to je tako, da bi lahko gradili komu- 
nalne naprave vzporedno s potrebami stanovanjske izgradnje. 

Tretji zavezanec — investitor se je plačevanju izogibal, kar je bilo 
možno, ker zakon ni določil, kdaj mora obveznost izpolniti. Vso dokumentacijo 
za gradnjo je lahko pridobil, ne da bi se moral zavezati, da bo prispeval h 
gradnji komunalnih naprav, ki jih bo prej ali slej nujno potreboval. 

Investitor je bil pripravljen plačati za neopremljeno zemljišče lastniku tudi 
po več kot 100 din za m2. Kolikor bi bilo to zemljišče družbeno, tako da bi ga 
pristojna organizacija lahko komunalno uredila za gradnjo, bi za zemljišče, ki 
bi bilo tudi že komunalno opremljeno1, plačal približno toliko ah še manj kot za 
neopremljeno zemljišče privatnemu lastniku. 

Kljub temu, da investitor ni prispeval ali pa je plačal le minimalen pri- 
spevek k stroškom urejanja, je vendar kmalu zahteval od družbe, da mu uredi 
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ceste, kanalizacijo, vodovod, kar je tudi končno dobil. Drugačno je stanje 
tam, kjer investitor gradi na zemljišču, ki je bilo družbena lastnina in ga je 
moral poprej pridobiti od občine ali pooblaščene organizacije. V teh primerih 
ima družba možnost že ob dodelitvi zemljišča zaračunati tudi stroške urejanja. 
V primeru blokovne gradnje kupec že v kupni ceni stanovanja plača tudi pri- 
spevek k stroškom urejanja. Takšno stanje je povzročilo, da se je ustvarilo 
mnenje, da je individualna gradnja cenejša, kar pa je bilo seveda res le navi- 
dezno, ker vemo:, da individualna gradnja ni cenejša in ne more biti. 

Poleg tega je še druga anomalija: kupec stanovanja v bloku mora običajno 
plačati tudi stroške urejanja za investitorja individualne gradnje, ki je gradil 
na svojem zemljišču in se je zarto lahko izognil plačilu prispevka (pri zazidalnih 
načrtih z mešano zazidavo). 

Gradnja, posebno individualna, se je vrsto let intenzivno širila, ne da bi se 
vzporedno zagotavljala sredstva za urejanje stavbnih zemljišč, kar je povzročilo 
komunalno zaostalost mest in krajev, to pa pomeni poostritev vprašanja pre- 
skrbljenosti s čisto vodo, neurejenosti cest, odplak odpadnih voda, izpade 
električnega toka in podobno. To stanje se bo le še slabšalo, kolikor ga ustrezna 
zakonita določila ne bodo čimprej sanirala. 

Osnutek nima namena spreminjati lastniških in družbenoekonomskih od- 
nosov na tem področju, prav tako tudi na materialnih obveznostih graditeljev 
stanovanj. Pri tem in pri osnutku zakona za spremembo zakona o ureditvi 
določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov gre za delno 
odpravo neurejenosti na tem področju, ki med drugim omogoča diskriminacijo 
družbenih investitorjev (ki pridobijo zemljišče prek natečaja) v primerjavi 
z zasebniki, ki navadno pridobijo zemljišče za gradnjo brez licitacije in se 
kasneje izogibajo plačilu prispevkov za komunalno ureditev. Po predloženih 
rešitvah bi bili vsi investitorji (družbeni in zasebni) v enakem položaju ter bi 
naj še pred izdajo gradbenega dovoljenja obvezno sklenili pogodbo o plačilu 
prispevka. To naj bi — vsaj posredno —■ vplivalo tudi na ceno zemljišča in 
s tem morebiti zmanjšalo špekulacijo na tem področju. 

Obstoječe stanje je po vsem tem gospodarsko nedopustno; tega se zaveda 
veliko število slovenskih občin, kar potrjujejo tudi njihova soglasja k iniciativi 
skupščine občine Ljubljana Mpste-Polje. Poleg petih ljubljanskih skupščin in 
poleg skupščine mesta Ljubljane se je predlogu pridružilo še osem drugih 
slovenskih skupščin občin, kar še bolj utemeljuje potrebnost predlagane do- 
polnitve. 

V razpravi so se načelno strinjali z mnenjem predstavnika sekretariata za 
urbanizem;, da bi bilo treba to vprašanje vključiti v sistemsko urejanje celotnega 
področja, vendar so hkrati poudarili, da se sistemski predlogi preveč dolgo 
pripravljajo in da ne bodo še pripravljeni v prihocLnjemi letu, zato bi bilo treba 
to vprašanje kot izredno pereče obravnavati in sklepati o njem že sedaj. 

Za sprejem zakonske pobude občinske skupščine Ljubljana Mosite-Polje 
so glasovah vsi prisotni delegati občin in delegat mesta Ljubljane (odsotna 
sta bila delegata občin Hjrastnik in Zagorje). 

'Glede na to, da gre za manj obsežen in zapleten predlog za spremembo 
zakona, je bil sprejet tudi predlog predlagatelja, da se predlog za izdajo zakona 
v pristojnih zborih obravnava po skrajšanem postopku, da se torej združita 
predlog za izdajo in osnutek zakona v eno fazo v smislu 294. člena poslovnika 
skupščine Socialistične republike Slovenije. 

30 
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POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 12. 1. 1972 obravnaval osnutek 
zakona o sprememibi in dopolnitvi zakona o urejanju in oddajanju stavbnega 
zemljišča, ki so ga predložili v obravnavo pristojnim zborom skupščine SR Slo- 
venije delegati občin, zbrani na 16. zasedanju v skupščini SR Slovenije. 

Poslanci načelno podpirajo osnutek zakona, ker menijo, da pomanjkljiva 
zakonodaja omogoča, da so investitorji, ki grade na svojem zemljišču in ki 
uveljavljajo prednostno pravico gradnje na razlaščenem zemljišču ali pa pri- 
dobe zemljišče za gradnjo brez licitacije, v bistveno boljšem položaju od tistih, 
ki pridobe zemljišče prek natečaja. Prvi se plačilu stroškov za opremljanje 
zemljišč v večini primerov izognejo1, za druge pa je plačilo teh stroškov določeno 
že v pogojih natečaja. Ker so v prvem primjeru investitorji večinoma občani, 
prihaja do diskriminacije družbenih investitorjev, kar je po mnenju odbora 
potrebno čimprej odpraviti, posebno ker občani kasneje od občine izsiljujejo, 
da jim zemljišča komunalno opremi. 

V razpravi po členih predlaga odbor naslednje amandmaje: 

k 1. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Za 8. členom 
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 
42-218/66 in 20-131/71) se dodata novi 8. a in 8. b člen, ki se glasita: 

8. a člen: 
Ce investitor gradi na stavbnem zemljišču v državljanski lasti ali na 

stavbnem zemljišču, na katerem ;ima pravico uporabe ali prednostno pravico 
uporabe stavbnega zemljišča, razlaščenega za gradnjo, je dolžan skleniti z občino 
aH pooblaščeno organizacijo za urejanje stavbnega zemljišča pogodbo o urejanju 
stavbnega zemljišča. 

V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določijo: obseg in način urejanja 
zemljišča, rok za njegovo ureditev, dejanski stroški, ki jih mora investitor 
plačati občini oziroma organizaciji za urejanje stavbnega zemljišča, način 
plačila teh stroškov in rok plačila. 

8. b člen: 
Dokler ni sklenjena pogodba o urejanju stavbnega zemljišča iz prejšnjega 

člena, se objekt investitorja ne sme priključiti na noben komunalni objekt 
ah napravo. 

Cilj zakonskega osnutka je, da se investitorje, ki grade na lastnem stavbnem 
zemljišču, na katerem imajo pravico uporabe ali prednostno pravico, zaveže 
k plačilu stroškov za urejanje stavbnega zemljišča. S strani zasedanja delegatov 
občin predložena formulacija ne poudarja povsem jasno tega cilja in je 
jnestoma celo v nasprotju z zakonom, ki ga dopolnjuje. Razen tega v zakonskem 
osnutku ni prišla do izraza zahteva, da morajo biti tudi premoženjski odnosi 
med investitorjem oziroma občino ali organizacijo za urejanje zemljišč zakonsko 
regulirani, da se že vnaprej odpravijo nepotrebni spori. S predloženimi amand- 
majem sta se strinjala tudi predstavnika predlagateljev. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga 
republiškemu zboru, da obravnava predloženi osnutek zakona v smislu določil 
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294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, in sicer 
kot zakonski predlog, ker ne gre za zahteven in obsežen predlog, je pa po- 
trebno, da se čimprej uveljavi. 

St.: 420-11/72 

Ljubljana, 13. 1. 1972 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
13. januarja 1972 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča ter osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja 
graditve investicijskih objektov, ki so jih v skupščini SR Slovenije predložili 
delegati občin, zbrani na 16. zasedanju v skupščini SR Slovenije. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je o predlogih za izdajo omenjenih 
zakonov že razpravljal 15. septembra 1971 ter da je zaradi nasprotnih mnenj 
predlagatelja in pristojnega republiškega organa zavzel o^dklonilno stališče. 
Pri tem je odbor ugotovil, da nakazani problem sicer obstaja, vendar da ga 
spričo veljavnosti zakonov, ki se dopolnjujejo1, ne kaže reševati takoj, temveč 
v okviru novih zakonov, ki morajo biti sprejeti v prvi polovici leta 1972. 

V zveza s takšnim stališčem odbora je gospodarski zbor skupščine SR Slove- 
nije na seji 6. oktobra 1971 sprejel sklep, da zakonske iniciative za spremembo 
omenjenih zakonov ne sprejme in da se nakazana vprašanja temeljito proučijo 
in rešijo v okviru zakonov, ki jih bo republika sprejela v prvi polovici leta 1972. 

Glede na to, da so se delegati občin, zbrani na 16. zasedanju v skupščini 
SR Slovenije 19. novembra 1971, v veliki večini zavzeli za to, da je predlagano 
rešitev, čeprav je parcialna, potrebno sprejeti čimprej, ne oziraje se na sprejem 
kompleksnih zakonov, ki urejajo to področje, je odbor o osnutkih teh zakonov 
ponovno razpravljal na seji 13. januarja 1972. Glede na to, da so med tem 
bila odpravljena različna mnenja in stališča med predlagatelji in pristojnim 
strokovnim organom, odbor v načelni razpravi glede predloženih osnutkov za- 
konov ni imel pripomb. 

V obravnavi po posameznih členih predlaga odbor naslednje amandmaje: 
a) k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in 

oddajanju stavbnega zemljišča: 
Prvi člen tega zakona se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Za 8. členom zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni 

list SRS, št. 42-218/66) se dodasta novi 8. a in 8. b člen, ki se glasita: 
»8. a člen: 
Ce investitor giradi na stavbnem zemljišču v državljanski lasti ali na stavb- 

nem zemljišču, na katerem ima pravico uporabe ali prednostno pravico uporabe 
stavbnega zemljišča, razlaščenega za gradnjo, je dolžan skleniti z občino ali po- 
oblaščeno. organizacijo za urejanje stavbnega zemljišča pogodbo o urejanju 
stavbnega zemljišča. 

V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določijo-: obseg in način urejanja 
zemljišč, rok za njegovo ureditev, dejanski stroški, ki jih mora investitor 
plačati občini oziroma organizaciji za urejanje stavbnega zemljišča, način 
plačila teh stroškov in rok plačila. 

8. b člen 
30» 



468 Priloge 

Dokler ni sklenjena pogodba o urejanju stavbnega zemljišča i^ prejšnjega 
člena, se ne sme priključiti objekt investitorja na noben komunalni objekt 
ali napravo1.« 

b) k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi de- 
lovnih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov: 

Plrvi člen tega zakona se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»V 7. členu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve 

investicijskih objektov (Uradni list SRS, št. 10-57/68) se vnese nov drugi od- 
stavek, ki se glasi: 

»Investitor mora zahtevi iz prejšnjega odstavka priložiti tudi pogodbo 
o urejanju stavbnega zemljišča (8. a člen zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zettnljišča, Uradni list SRS, št. ) 
oziroma določbo iz 13. člena zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zem- 
ljišča, Uradni list SRS, št. 42-218/66).« 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da sprejme omenjena zakona skupaj s predloženimi amand- 
maji. Odbor hkrati predlaga, da gospodarski zbor skupščine SR Slovenije obrav- 
nava predložena osnutka zakonov v smislu določil 294. člena poslovnika skup- 
ščine SR Slovenije po skrajšanem postopku in ne glede na roke kot zakonski 
predlog, ker ne gre za obsežen in zahteven zakon, potrebno pa ga je čimprej 
uveljaviti. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Jožka Rozmana. 

St.: 420-11/72 
351-12/72 

Ljubljana, 14. 1. 1972 

Z a k o n o d aj n o - p v a v n a komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
29. decembra 1971 obravnavala osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča in osnutek zakona za spre- 
membo in dopolnitev zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve 
investicijskih objektov, ki ju je v skupščini SR Slovenije predložilo zasedanje 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije. 

Komisija je vztrajala pri svojih stališčih, ki jih je sprejela ob obravnavi 
predlogov za izdajo teh zakonov, ki jih je predložila skupščina občine Ljubijana- 
Moste-Polje. Poudarila je, da tako pomembnega področja ne kaže urejati s 
parcialnimi rešitvami, pač pa sistemlsko v okviru nove zakonodaje, ki bo 
celovito uredila vprašanje financiranja, urejanja in uporabe stavbnega zem- 
ljišča. Pri tem tudi ni prezreti pravkar sprejetega republiškega zakona o začasni 
prepovedi prometa z zemljišči (Uradni list SRS, št. 49-283/71), s katerim se 
zaradi zagotovitve izvajanja predpisov, ki bodo na novo urejali pravna raz- 
merja v zvezi z gospodarjenjem z zemljišči, z urbanizacijo in s stanovanjsko 
graditvijo ter zaradi preprečitve špekulacije z zemljišči, do 30. junija 1972 
prepove promet z zejnljišči. V tem prehodnem obdobju pa je dana možnost, 
da se to področje urejanja in uporabe stavbnih zemljišč uredi s sistemskim 
zakonom. 

Dejansko pa so predlagane rešitve v osnutkih obeh zakonov posledica 
stanja, da večina občinskih skupščin ni sprejela načrtov o etapni gradnji in 
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da nima izračunov o tem, kolikšni so stroški za komunalno ureditev stavbnih 
zemljišč oziroma kolikšna naj bi bila udeležba na stroških komunalne ureditve 
posameznega individualnega graditelja oziroma investitorja. 

Komisija je ponovno poudarila, da predlagana rešitev tudi ne bi bila 
v skladu z obstoječim pravnim sistemom. Namen, ki ga želi doseči predlagatelj 
s predlaganima dopolnitvama, lahko dosežemo v okviru obstoječih predpisov. 
2e po zakonu je investitor dolžan nositi stroške priprave stavbnega zemljišča. 
Nesprejemljivo je, da bi premoženjskopravne odnose med občino oziroma 
komunalno organizacijo na eni strani in investitorjem na drugi strani urejali 
v okviru upravnega odločanja s tem, da bi vezali izdajo gradbenega dovoljenja 
na poprejšnjo sklenitev pogodbe oziroma plačila prispevka k stroškom za ure- 
janje stavbnega zemljišča. Plačilo tega prispevka namreč lahko občina oziroma 
komunalna organizacija uveljavljata po redni sodni poti. 

Nadalje je bilo v razpravi ponovno opozorjeno, da bi s sprejetjem predla- 
ganih dveh dopolnitev lahko prišel investitor glede pridobitve gradbenega dovo- 
ljenja v še težji položaj, saj bi pristojni organ občinske skupščine lahko odlašal 
z izdajo gradbenega dovoljenja vse dotlej, dokler investitor ne bi privolil v 
njene pogoje glede plačila prispevka. V upravnem postopku za izdajo gradbe- 
nega dovoljenja je treba predložiti soglasje v skladu z 19. členom temeljnega 
zakona o graditvi investicijskih objektov, urejanje premoženjskopravnih zadev 
pa nedvomno sodi mied ta soglasja. 

Stališča je sprejela večina članov komisije. Izraženo pa je bilo ločeno mne- 
nje člana komisije, da se zakona čimprej sprejmeta, ker bi s tem prisilili lastnike 
stavbnih zemljišč, ki ne plačujejo oziroma se izogibajo plačilu prispevkov za 
stroške komunalnega urejanja zemljišč, k plačilu teh stroškov. Stroški namreč 
niso majhni in jih ni mogoče v celoti kriti iz proračunov. 

Na seji ni bil navzoč predstavnik predlagatelja. 

St: 420-11/71 
351-12/71 

Ljubljana, 31. 12. 1971 

PREDLOG SKLEPOV IN PRIPOROČIL 

o družbenem nadzorstvu 

Na podlagi drugega odstavka 2. točke 7. amandmaja k ustavi Socialistične 
republike Slovenije je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in 
na seji enotnega zbora delovnih skupnosti sprejela 

SKLEPE IN PRIPOROČILA 

O družbenem nadzorstvu 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji enotnega 
zbora delovnih skupnosti obravnavala poročilo o delu in o problemih komisije 
za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije ter na podlagi ugotovitev in 
razprave sprejela naslednje 
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sklepe in priporočila 

1. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti, samoupravni organi delovnih 
organizacij, gospodarskih zbornic in poslovnih združenj ter državni organi in 
interesne skupnosti naj posvetijo večjo skrb varstvu družbenega premoženja, 
zakonitemu in smotrnemu gospodarjenju ter varstvu pravic samoupravljalcev 
kot nosilcev odločitev v procesu družbene reprodukcije. 

2. V uresničevanje teh nalog naj se aktivno vključijo organi družbenega 
nadzorstva skupščin družbenopolitičnih skupnosti. .Ti naj javno obravnavajo vse 
tiste primere, ki predstavljajo po nosilcih in materialnih ter političnih posle- 
dicah posebno družbeno nevarnost. Sprejemajo naj politična stališča do odgo- 
vornosti za povzročene posledice, predlagajo samoupravnim organom ustrezne 
ukrepe, od izvršilnih in upravnih organov pa zahtevajo, da v okviru svojih 
pooblastil dosledno ukrepajo. Pri tem naj bodo konkretne akcije in politika 
preventivne, usmerjene v odstranjevanje vzrokov za nastanek družbeno nega- 
tivnih pojavov. 

3. Neodložljiva naloga skupščin družbenopolitičnih skupnosti je zago- 
tavljanje pogojev za strokovno, materialno in kadrovsko usposobitev inšpekcij- 
skih služb ter drugih organov odkrivanja, pregona in sojenja ter zagotavljanje 
njihove dejanske samostojnosti in neodvisnosti. Preprečijo naj vsak poskus 
vplivanja na njihove odločitve. Aktivno naj spremljajo njihovo delo*, obrav- 
navajo njihova poročila, probleme in pojave, katere v svojem delu ugotavljajo 
in tako vzpostavijo tudi njihovo odgovornost. 

4. Poveča naj se skrb za razvoj in utrditev notranje kontrole kot instru- 
menta samoupravljanja v delovnih organizacijah zaradi Zaostritve losebne 
odgovornosti. V zvezi s tem naj občinske skupščine, sindikati in služba druž- 
benega knjigovodstva posvetijo več pozornosti zakonitosti splošnih aktov delov- 
nih organizacij, samoupravni organi delovnih organizacij pa javnosti dela, 
opredelitvi odgovornosti na posameznih delovnih mestih in izpopolnitvi ne- 
posrednega informiranja delavcev znotraj delovnih organizacij. 

5. Organi pregona in odkrivanja naj posvetijo še večjo pozornost učinko- 
vitemu odkrivanju kaznivih dejanj zoper družbeno premoženje, zoper narodno 
gospodarstvo in zoper uradno dolžnost. O svojih ugotovitvah naj dosledno 
neposredno obveščajo samioupravne organe delovnih organizacij, o vseh zna- 
čilnih negativnih pojavih pa neposredno skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 

6. Ob upoštevanju načela individualizacije kazni naj sodišča zaostrijo 
kaznovalno politiko in kazniva dejanja zoper narodno gospodarstvo, zoper druž- 
beno premoženje in zoper uradno dolžnost ter posvetijo posebno pozornost 
smotrnejšemu uporabljanju in izvajanju varnostnih ukrepov, učinkovitejši 
izvedbi preiskovalnega postopka in hitrejšemu reševanju zadev. 

7. Gospodarska zbornica SR Slovenije in poslovna združenja naj primerno 
delujejo v interesu razvijanja poslovne morale, oblikovanja dobrih poslovnih 
navad, vestnosti in poštenosti v poslovanju. V ta namiem naj gospodarska zbor- 
nica sprejme tudi ustrezne kodekse. 

8. Izvršni svet skupščine SR Slovenije naj zagotovi čvrstejšo tekočo opera- 
tivno koordinacijo in sodelovanje med posameznimi inšpekcijskimi službami, 
davčnimi organi, organi za notranje zadeve in drugimi državnimi organi na 
podlagi sistematičnega medsebojnega obveščanja ter posvetovanj in izmenjave 
podatkov ter informacij, ki zanimajo posamezne državne organe. 
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9. Za uspešnejše zatiranje vseh vrst škodljivstev zoper družbeno premo- 
ženje naj izvršni svet skupščine SR Slovenije prouči: 

— ustreznost sedanjih inkriminacij, sistem in višino denarnih kazni ter 
ustreznost drugih sankcij glede na intenziteto nevarnosti posameznih inkrimi- 
niranih dejanj; 

— strokovne in kadrovske ukrepe za izboljšanje in hitrejše opravljanje 
preiskav pri sodiščih; 

— odgovornost članov samoupravnih organov delovnih in drugih organi- 
zacij v primerih, ko je bilo z njihovo odločitvijo povzročeno kaznivo dejanje ali 
materialna škoda; 

—• sistem in organizacija nadzora nad izvajanjem predpisov; 
— možnost za zagotovitev učinkovitejše evidence nad družbenim in za- 

sebnim premoženjem doma in v tujini. 
10. Ustrezne znanstvene organizacije naj se bolj usmerijo k proučevanju 

rešitev za odpravo vzrokov, ki pogojujejo nastanek novih oblik družbeno ne- 
gativnih pojavov pri razpolaganju z družbenim premoženjem. 

POROČILA 

Predsedstvo skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 17. 12. 1970 obrav- 
navalo gradivo »Družbeno nadzorstvo v sistemu socialističnega samouprav- 
ljana«, ki ga je predložila komisija za družbeno nadzorstvo skupščine SR 
Slovenije in sklenilo, naj komisija za družbeno nadzorstvo predloži skupščini 
SR Slovenije poročilo o svojem delu in problemih v zvezi z izvajanjem družbe- 
nega nadzorstva. 

Kjomisija meni, da je potrebno, da skupščina razpravlja o njenem dose- 
danjem delu in o družbenem nadzorstvu sploh, da bi se bolje ocenili razni 
poijavi v naši družbi, ocenilo delo komisije ter opredelile nadaljnje naloge skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovih teles na tem področju. Hkrati 
naj bodo v razpravi oblikovana mnenja in stališča podlaga za spremembe in 
dopolnitve republiške ustave na področju družbenega nadzorstva. 

Poročilo zajema dveletno časovno razdobje in sicer čas od 15. 5. 1969 do 
15. 5. 1971. 

I. 

Družbeno nadzorstvo — samoupravna funkcija skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti 

Z družbeno kontrolo delovni ljudje zagotavljajo uveljavljanje svojih inte- 
resov in pravic v okviru organizirane samoupravne socialistične družbe. Druž- 
bena kontrola je pravica delovnih ljudi, da spremljajo in kontrolirajo delo 
državnih organov, organov družbenega samoupravljanja, organizacij in nosilcev 
javnih pooblastil. Z družbeno kontrolo se v sistemu socialističnega samo- 
upravljanja zagotavlja in varuje samoupravni red in družbena disciplina. Torej 
je oblika delovanja družbe in sredstvo za urejanje medsebojnih razmerij, zć 
reševanje nasprotij med posamezniki, skupinami in v družbi sploh. 
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Institucija družbene kontrole je v večji ali manjši meri in različnih oblikah 
obstajala v vseh fazah našega ustavnega in družbenopolitičnega razvoja. Druž- 
bena kontrola je imanentna samoupravnemu socialističnemu sistemu, njegov 
bistveni sestavni del in funkcija. Nadaljnji razvoj samoupravljanja je odvisen 
od utrjevanja samoupravnega reda in discipline, od sposobnosti družbe, da se 
organizira tako, da na samoupravnih osnovah zagotovi uveljavljanje svojih 
odločitev in volje. V procesu deetatizacije, odmiranja raznih oblik klasičnega 
prava in ob nastajanju novega samoupravnega prava je treba razvijati nove 
oblike družbene prisile in sankcij, katere naj se izvajajo skozi razne oblike 
družbene kontrole. Glavni smjoter družbene kontrole je utrjevanje in nadaljnje 
razvijanje samoupravnega sistema. Z učinkovito družbeno kontrolo se ustvar- 
ja aktivno javno mnenje in odgovoren odnos občanov do vseh družbenih pro- 
blemov. 

Družbena kontrola je najširši skupni pojem za različne oblike kontrole 
v našem družbenopolitičnem sistemu. Temeljne oblike te kontrole so: javna 
kontrola, ki jo izvajajo vsi občani neposredno ali prek svojih organizacij in insti- 
tucij nad delom državnih organov, organov družbenega samoupravljanja, raznih 
organizacij, institucij ter nosilcev javnih pooblastil; družbeno nadzorstvo, ki ga 
opravljajo skupščine družbenopolitičnih skupnosti nad delom državnih organov, 
organov družbenega samoupravljanja in organizacij, ki opravljajo posle po- 
sebnega družbenega pomena; notranja kontrola, ki jo izvajajo delovni ljudje 
znotraj svoje delovne organizacije nad delom strokovnih služb, kolektivnih in 
individualnih samoupravnih organov. 

Poleg teh oblik družbene kontrole so pomembne razne oblike državne 
kontrole : inšpekcije, upravni in sodni nadzor itn. Vse te oblike državne kontrole 
oziroma nosilci so objekt in hkrati tudi subjekt družbene kontrole. 

Družbeno nadzorstvo je ustavna pravica in dolžnosit skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti. To je njihova samoupravna funkcija, katero opravljajo kot 
najvišji organi samoupravljanja družbenopolitičnih skupnosti. Pomen in odgo- 
vornost skupščin v opravljanju te ustavne funkcije je prav v tem, da so naj- 
višji organ samoupravljanja in oblasti. Zato mora imeti družbeno nadzorstvo 
predstavniških teles v sistemu družbene kontrole izredno pomembno vlogo in 
veliko družbeno odgovornost. 

Občani neposredno ali prek raznih institucij in organizacij (zbori volivcev, 
družbenopolitične organizacije, sredstva množičnega obveščanja itd.) izražajo 
svoja stališča do družbenih problemov, ocenjujejo delo vseh družbenih subjektov 
in izvajajo družbeno kontrolo nad njihovim delom. Skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti so prav tako pod družbeno kontrolo. Tudi one imajo pravico 
in dolžnost obravnavati vse aktualne družbene probleme in ocenjevati delo 
posameznih družbenih subjektov. Poleg tega so dolžne tudi ukrepati oziroma 
urejati vsa odprta vprašanja in protislovja družbe. V tem se družbeno nad- 
zorstvo tudi razlikuje od družbene kontrole v najširšem smislu in v tem je 
njegov poseben družbeni pomen. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti izvajajo družbeno nadzorstvo nad 
delom državnih organov, organov družbenega samoupravljanja in organizacij, 
ki opravljajo zadeve posebnega družbenega pomena. Državni organi in državna 
kontrola pa zagotavlja izvajanje zakonov, predpisov in odlokov skupščine dtruž- 
benopolitičnih skupnosti. Družbeno nadzorstvo skupščine mora zagotavljati iz- 
vajanje stališč in politike skupščine, zakonitost in optimalno delovanje državnih 
organov. Slednji so zaradi tega tudi objekt družbenega nadzora. 
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Notranja kontrola v delovnih organizacijah je samoupravna pravica in 
dolžnost delovnih ljudi. Gre za kontrolo samoupravljalcev nad delom individu- 
alnih in kolegialnih samoupravnih organov in strokovnih služb v delovni orga- 
nizaciji. Notranja kontrola ni podaljšek družbenega nadzorstva predstavniških 
teles, to je samostojna samoupravna funkcija, ki sta glede ciljev in metod v 
tesni medsebojni zvezi; se dopolnjujeta in spodbujata. 

Namen, obseg in naravo družbenega nadzorstva opredeljuje 71. člen ustave 
SR Slovenije, ki se glasi: 

»Da bi se zagotovili javnost in družbena odgovornost v delu državnih orga- 
nov, organov družbenega samoupravljanja, organizacij, ki opravljajo zadeve 
javnega pomena, in družbenopolitičnih skupnosti, obravnava predstavniško 
telo pri izvrševanju družbenega nadzorstva splošna vprašanja, ki se tičejo 
razpolaganja z družbenimi sredstvi, delitve dohodka in načina izvrševanja pra- 
vic in dolžnosti teh organov in organizacij. 

Predstavniška telesa izvršujejo družbeno nadzorstvo v sodelovanju z organi 
samoupravljanja. Z družbenim nadzorstvom vplivajo predstavniška telesa na 
odgovornosti in socialističnih norm pri samoupravljanju, pri poslovanju in pri 
razpolaganju z družbenimi sredstvi. 

Z družbenim nadzorstvom se ne smejo omejevati z ustavo in z zakonom 
določene pravice organov, organizacij in občanov dn tudi ne kršiti njihove pra- 
vice in na zakonu temelječi interesi.« 

Mietode in sredstva družbenega nadzora so: obravnavanje določenih poja- 
vov, njihova obsodba oziroma stališča do njih, predlogi in priporočila ustreznim 
organom in končno ukrepi, ki jih predstavniški organ sprejme v okviru svoje 
pristojnosti. Glede na družbeno avtoriteto predstavniškega organa, ima, vsako- 
njegovo zrelo in pretehtano stališče o določenem pojavu družbeni vpliv in težo. 

Vse oblike družbene kontrole so medsebojno povezane, se vzajemno dopol- 
njujejo in samo tako lahko sestavljajo učinkovit in celovit sistem. 

Na zborih volivcev v krajevnih skupnostih obravnavajo občani delo držav- 
nih in samoupravnih organov in vprašanja splošnega družbenega pomena. V 
družbenopohtičnih organizacijah občani izražajo svoja mnenja in sodbe o delu 
državnih organov, organov družbenega samoupravljanja, organizacij in nosilcev 
javnih funkcij in opravljajo družbeno kontrolo nad njihovim delom, zlasti za 
zagotovitev javnosti dela in njihove odgovornosti. Sredstva množičnega ob- 
veščanja po eni strani obveščajo občane o dogajanjih na vseh področjih druž- 
benega življenja, po drugi strani pa s tem ustvarjajo tudi javno- mnenje in 
sodbo občanov o teh dogodkih in pojavih. Tako se ustvarja javno mnenje in 
pnitisk javnosti za ustrezno pojmovanje širših družbenih interesov. Za družbeno 
nadzorstvo predstavniških teles so sredstva množičnega obveščanja po eni strani 
vir informacij o problemih in pojavih ter o mnenjih občanov, po drugi strani 
pa učinkovito sredstvo v borbi zoper razne družbeno ško-dljive pojave, za. zako- 
nitost, samoupravljanje ter socialistično moralo in odnose. 

Upravni organi in inšpekcijske službe odkrivajo in ugotavljajo splošne 
probleme in pojave v družbi, o katerih so dolžni poročati skupščinam družbeiw>- 
političnih skupnosti. Oni so pomemben člen v sistemii kontrole in dejavnik 
družbenega nadzora predstavniških teles. Njihovo delo je pod družbeno- kon- 
trolo javnosti in nadzorom predstavniških teles. 

Pravosodni organi so dolžni spremljati in analizirati odnose in pojave ter 
predlagati ukrepe za preprečevanje družbeno škodljivih pojavov in za utrje1- 
vanje zakonitosti. Dolžni so obveščati skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
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o uporabi zakonov in o problemih z njihovega področja dela. V tem je tudi 
povezava med njihovim delom, in družbenim nadzorstvom. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti izvajajo družbeno nadzorstvo kot 
svojo ustavno pravico in dolžnost in eno od pomembnejših funkcij družbenega 
samoupravljanja. To je izvirna pravica in dolžnost skupščin, ki je ne morejo 
v celoti prenesti na svoje organe. To pomeni, da vsa telesa skupščin na svoj 
način opravljajo to funkcijo. Zato so pomanjkljivosti in slabosti družbenega 
nadzora predvsem posledica slabosti in pomanjkljivosti v delu skupščin in 
njihovih teles in v nepopolnosti skupščinskega sistema. 

Komisija za družbeno nadzorstvo skupščine je delovno telo, ki opravlja za 
skupščino določene naloge, za katere jo je pooblastila. 

Komisija ni alternativa ali nadomestilo drugim oblikam nadzora, niti ne 
onemogoča drugim dejavnikom in telesom skupščine, da opravljajo to svojo 
pomembno funkcijo. Nasprotno*, morala bi spodbujati vse ostale dejavnike, da 
na svojem delovnem področju izvršujejo družbeno nadzorstvo in sicer tako, da 
jim predlaga obravnavanje določenih vprašanj, da jih opozarja na določene pro- 
bleme, da skupno z njimi obravnava določena vprašanja, podpira razne ukrepe, 
stališča in akcije. Komisija je torej samo člen v celem mehanizmu družbenega 
nadzora, ki je lahko pomemben glede na določene naloge na področju družbe- 
nega nadzorstva. 

II. 

Zadeve, ki jih je obravnavala komisija 
in program njenega dela do konca leta 1971 

Komisija za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije je imela v tem 
času 13 sej in večje število pripravljalnih sestankov in razgovorov. Na svoji 
prvi seji se je konstituirala, na drugih sejah pa je obravnavala informacijo o 
vprašanju odgovornosti pri projektiranju, gradnji in prenehanju gradnje od- 
govornosti pri projektiranju, gradnji in prenehanju gradnje EKK Velenje, 
družbeno negativne odločitve pri razpolaganju z družbenim premoženjem, teze 
o družbeni samozaščiti, letno poročilo SDK za leto 1969 in delovni program za 
leto 1970 ter nekatere druge aktualne probleme službe družbenega knjigo- 
vodstva, družbeno nadzorstvo v sistemu socialističnega samoupravljanja, pred- 
loge za spremembe in dopolnitve zakona o službi družbenega knjigovodstva in 
priporočilo o ukrepih in nalogah za večjo učinkovitost dela službe družbenega 
knjigovodstva, zaposlovanje delavcev na podlagi poslovno-tehničnega sodelo- 
vanja in izvajanja investicijskih del v tujini, odgovornost posameznih akterjev 
pri izvajanju in financiranju nekaterih negospodarskih investicij, ki se finan- 
cirajo iz republiških sredstev, osnutek resolucije o odgovornosti nosilcev samo- 
upravnih in drugih družbenih ter javnih funkcij, poročilo o regionalnih posvetih 
o družbenem nadzorstvu, ki so bili opravljeni s predstavniki občinskih skup- 
ščin, družbenopolitičnih organizacij in občinskih komisij za družbeno nadzor- 
stvo, nekatere negativne pojave v zunanjetrgovinskem in deviznem poslovanju, 
značilne pojave v zvezi z osebnimi dohodki. Obravnavala je tudi osnutek zakona 
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in prodajo stanovanj v družbeni lastnini, 
letno poročilo za leito 1970 in program dela za leto 1971 SDK, centrala za SR 
Slovenijo, Ljubljana, program dela komisije za leto 1971 in še nekatera druga 
vprašanja v zvezi s proučitvijo navedenih zadev. 
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O večini obravnavanih zadev je komisija sestavila ustrezna poročila, ki jih 
je poslala skupščinskim telesom, družbenopohtičnim in drugim organizacijam. 

1. Na podlagi sklepa 66. seje republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
je komisija za družbeno nadzorstvo dne 18. 12. 1969 posiala republiškemu zboru 
»Informacijo o vprašanjih odgovornosti pri projektiranju, gradnji in prenehanju 
gradnje EKK Velenje (ugotovitve iz dokumentacijskih materialov)«. 

Ker je gradivo o tej problematiki proučevala komisija za družbeno nad- 
zorstvo prejšnjega sklica; ki je tudi na svoji seji dne 29. 4. 1969 sprejela sklepno 
informacijo, komisija ni znova obravnavala gradiv, na podlagi katerih je bila 
informacija sestavljena. Napravila je torej le poročilo k tej informaciji, s tem 
da je v celoti sprejela ugotovitve komisije prejšnjega sklica.. Informacija daje 
primeren objektiven odgovor na postavljeno vprašanje republiškga zbora o od- 
govornosti pri projektiranju, gradnji in prenehanju gradnje EKK Velenje. 
Po njegovih ugotovitvah naj bi bili odgovorni vsi tisti udeleženci projekta, ki 
so v zvezi z zagotovitvijo investicijskih sredstev sprejemali dejanja in odločitve, 
ki so bila v nasprotju z določili temeljnega zakona o graditvi investicijskih 
objektov in je bil pri tem kršen zlasti 19. člen tega zakona, po katerem bi 
morala biti v celoti zagotovljena potrebna finančna sredstva pred začetkom 
investicijskih del. Do utemeljenih pomislekov o rentabilnosti in tehnološki 
primernosti tega projekta je prišlo šele tedaj, ko je bilo povsem očitno, da ni 
sredstev za izplačilo že sprejetih obveznosti. 

Informacija je bila poslana poslancem republiškega zbora, ni pa o njej 
razpravljal republiški zbor. 

2. Komisija je obravnavala »Informacijo o nekaterih značilnih družbeno 
negativnih pojavih, ki jih ugotavljajo organi odkrivanja kaznivih dejanj in 
pravosodni organi« ter še nekatera druga gradiva, ki so jih pripravah repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in občo upravo, višje gospodarsko sodišče SR 
Slovenije. Po razpravi je komisija sprejela ugotovitve in stališča o zatiranju 
nekaterih značilnih družbeno negativnih pojavov pri razpolaganju z družbenim 
premoženjem ter to gradivo posredovala republiškemu in gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije. O tej inforinaciji in gradivu sta razpravljala odbora za 
družbenoekonomske odnose republiškega in gospodarskega zbora, odbor za druž- 
benopolitični sistem in notranjo politiko ter odbor za proizvodnjo in promet 
republiškega zbora. Ob razpravi o družbeni samozaščiti so bila stališča komisije 
posredovana z ostalim gradivom poslancem pristojnih zborov. 

Informacije niso predstavljale kom(pleksne analize dlružbeno negativnih po- 
javov, temveč so dajale prikaz nekaterih družbeno negativnih pojavov, ki jih 
ugotavljajo pravosodni organi in organi odkrivanja in ki imajo za posledico 
bogatenje posameznikov na škodo družbenega premoženja. Komisija je opozo- 
rila na nekatere vzroke, ki pogojujejo družbeno negativne pojave. Ti so v še 
premalo učinkoviti dejavnosti organov odkrivanja, pri čemer so mišljeni inšpek- 
cijske in davčne službe, uprava javne varnosti in drugi upravni organi. Potrebno 
pa je tudi hitrejše reševanje in skrajšanje postopka v zadevah gospodarskega 
kriminala, ustrezna ostra kaznovalna politika v teh zadevah in izboljšanje 
koordinacije dela med organi in organizacijami, ki odkrivajo te vrste kriminal. 
Ob tem je bila pomembna ugotovitev komlisije, da samo obravnavanje negativ- 
nih pojavov, njihovih vzrokov in ukrepov za njihovo odpravo ne bo učinkovito, 
če bo to delo prepuščeno samo ocrganomi odkrivanja in pravosodnim organom. 
V preventivno borbo zoper družbenonegativne pojave se morajo še bolj pri- 
zadevno vključiti tudi družbene organizacije, sindikati, Socialistična zveza in 
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Zveza komunistov, in pa predvsem samoupravni organi delovnih organizacij. 
V vseh teh prizadevanjih pa je tudi velika odgovornost skupščine SR Slovenije. 

3. Komisija je napravila širšo informacijo »Družbeno nadzorstvo v sistemu 
socialističnega samoupravljanja«, ki jo je poslala vsem občinskim, komisijam 
za družbeno nadzorstvo. O tem gradivu in o vprašanjih družbenega nadzorstva 
je komisija pripravila tudi več regionalnih posvetov. Pb posvetih je komisija 
posredovala gradivo in poročilo o posvetih centralnemu komiteju ZKS, repu- 
bliški konferenci SZDL in republiškim sindikatom, nato pa tudi predsedstvu 
skupščine SR Slovenije. Gradivo so obravnavali izvršni odbor SZDL, komisija 
za družbenopolitični sistem pri CK ZKS. Zal pa tega gradiva niso obravnavah 
organi Zveze sindikatov Slovenije. Organizacije, ki so obravnavale elaborat, so 
poslale komisiji svoja stališča in predloge, ki jih je komisija koristno uporabila 
pri svojem konkretnem delu. 

4. Republiški zbor skupščine SR Slovenije je na svoji 13. seji 15. 5. 1970 
sprejel sklep, naj komisija ugotovi odgovornost posameznih akterjev pri izva- 
janju in financiranju nekaterih negospodarskih investicij. Sklep je zbor sprejel 
v zvezi s predlogi odlokov, s katerimi naj bi skupščina zagotovila dodatna sred- 
stva za dokončanje več negospodarskih investicij, ker niso za podražitve in pre- 
koračitve zadoščali garancijski pologi. Komisija je o tej zadevi razpravljala in 
predložila zboru poročilo. Osnovna ugotovitev komisije je bila, da investitorji 
niso poslovali s skrbjo dobrega gospodarja, kot jih k temu zavezuje določilo 
6. člena zakona o sredstvih delovnih organizacij. Po mnenju komisije je moč 
zagotoviti finančno disciplino, brezhibnost tehničnih rešitev, računske pravil- 
nosti in popolnost investicijske tehnične dokumentacije pri gradnji investicij- 
skih objektov, ki se financirajo iz sredstev republike predvsem tako, da skup- 
ščina vztraja pri doslednem izvajanju predloženih odlokov. Komisija je pred- 
ložila republiškemu zboru oceno, da so za prekoračitve odgovorni tudi repu- 
bliški sekretariat za finance in republiški sekretariat za pirosveto in kulturo, ker 
jim, je bila z zadevnimi odloki naložena naloga, da neposredno skrbita za 
izvajanje finančnih programov, in izvršni svet, ki mu je po ustavi poverjena 
politična izvršilna funkcija in je med drugim dolžan skrbeti, da se izvršujejo 
akti skupščine. Izvršni svet bi moral zavzeti določeno stališče do negospodar- 
skega in nezakonitega obnašanja investitorjev ter ukrepati. 

Poročilo je bilo poslano poslancem republiškega zbora, ni pa o njem raz- 
pravljal republiški abor. 

5. (Nato je komisija razpravljala o nekaterih vprašanjih službe družbenega 
knjigovodstva in posredovala republiškemu in gospodarskemu zboru predlog 
sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega 
knjigovodstva. 

Do teh stališč je komisija prišla na podlagi obravnave letnega poročila 
SDK, centrala za SR Slovenijo za leto 1969, delovnega programa SDK za leto 
1970 in predlogov za spremembe in dopolnitve nekaterih zakonov, zlasti zakona 
o SDK. 

Ze v letu 1969 je o nekaterih teh vprašanjih razpravljala prejšnja komisija 
za družbeno nadzorstvo in jih v celoti podprla. Tu gre zlasti za vprašanja 
prilagajanja organizacije in dela službe razvoju samoupravnega socialističnega 
sistema, razširitve kontrolne funkcije SDK na kontrolo zakonitosti, delitve druž- 
benih sredstev in izvajanja splošnih aktov uporabnikov družbenih sredstev, 
prenosa devizno dokumentarne kontrole oziroma poslov uvoza in izvoza v 
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pristojnost SDK, kakor tudi za odpravo dualizma v izvrševanju družbenih kon- 
trolnih funkcij po različnih organih oziroma organizacijah. 

V to razpravo so bili vključeni tudi nekateri konkretni predlogi za spre- 
memjbe in dopolnitve zakona o službi družbenega knjigovodstva, s katerimi se 
je strinjala že prejšnja komisija za družbeno nadzorstvo. 

Določene salmoupravne pristojnosti naj bi se z nadaljnjo decentralizacijo v 
službi prenesle s službe kot celote na službo na območju republike; delavci te 
službe naj bi uveljavljali samoupravo tudi v službi za območje republike, repu- 
blike naj bi dobile odločilen vpliv pri ustanavljanju in odpravljanju podružnic 
in njihovih izločenih enot (ekspozitur, poslovalnic). Temu primerno naj bi se 
izvedla organizacija dela in pa predvideli organi samoupravljanja v republiki 
in v njenih podružnicah. Zakon naj bi tudi predvidel možnosti oblikovanja 
tako imenovanih izravnalnih skladov po republiških območjih zaradi niveliza- 
cije sredstev za delo in osebnih dohodkov v republikah. 

Predlagala je republiškemu in gospodarskemu zboru, da obravnavata pro- 
blematiko službe družbenega knjigovodstva, zlasti pa njene značilne ugotovitve 
v preteklem letu v zvezi z gospodarjenjem z družbenimi sredstvi, in pri zveznih 
organih podprla prizadevanja službe v naši republiki za spremembe in dopol- 
nitve zakona o službi družbenega knjigovodstva. Odborom in komisijam skup- 
ščine SR Slovenije pa je predlagala, da se pri svojem delu v večji meri opirajo 
na podatke in analize, ki jih služba pošilja skupščini SR Slovenije. 

Predlog sklepa sta obravnavala in sprejela republiški in gospodarski zbor 
4. oziroma 10. decembra 1970. Sklep naše skupščine sta obravnavala in podprla 
tudi dva zbora zvezne skupščine in sicer družbenopolitični zbor 30. 3. 1971 in 
zbor narodov 30. 3. 1971. 

6. Komisija je 13. januarja 1970 obravnavala teze zvezne skupščine o 
družbeni samozaščiti in svoja stališča poslala republiškemu zboru. 

Ugotovila je, da prikazujejo teze vrsto problemov, ki zadevajo varnost 
države, obramibo njene neodvisnosti, svoboščine in pravice državljanov, zavaro- 
vanje življenj in premoženja, ne dajejo pa potrebnih predlogov, kako te zadeve 
rešiti. Glede tega so teze samo primerna podlaga za začetek razprave. Obliko- 
vanje ustreme samozaščite je dolgoročna naloga, ki jo je mogoče celovito 
uresničiti predvsem,1 s krepitvijo zavestne pripravljenosti občanov za varstvo 
pridobitev družbene skupnosti. Komisija je tudi ugotovila, da nekatera vpra- 
šanja, ki jih obravnavajo teze, posegajo na področja družbeno negativnih poja- 
vov, ki jih je komisija že obravnavala. Zato bo komisija sodelovala v nadaljnji 
razpravi o družbeni samozaščiti. 

7. Komisija je dvakrat razpravljala o zaposlovanju delavcev v tujini na 
podlagi poslovno-tehničnega sodelovanja in izvajanja investicijskih del v tujini 
in sicer na svojih sejah 6. 7. 1970 in 3. 11. 1970. Po izčrpnih razpravah je spre- 
jela nekatere sklepe in stališča, ki jih je s primierno obrazložitvijo v obliki 
poročila posredovala republiškemu in gospodarskemu zboru in predsedstvu 
skupščine SR Slovenije. Poročilo komisije je obravnavalo predsedstvo skup- 
ščine, ki ga je v celoti sprejelo in podprlo. Posredovano je bilo tudi poslancem 
republiškega in gospodarskega zbora skupaj z informacijo republiškega sekreta- 
riata za delo o zaposlovanju naših delavcev v tujini. Republiški in gospodarski 
zbor sta razpravljala o poročilu komisije v okviru splošne problematike zapo- 
slovanja v tujini. 

8. Glede na aktualno problematiko delitve dohodka in osebnih dohodkov 
ter posredno v zvezi s pripravo zakona o samoupravnem sporazumevanju 
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in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in oseb- 
nih dohodkov je komisija sredi leta 1970 naročila službi družbenega knjigo- 
vodstva, centrali za SR Slovenijo, naj izvede poseben vzorčen popis osebnih 
dohodkov in drugih izplačil delavcem v delovnih organizacijah ter ugotovi in 
analizira njihove značilnosti. 

SDK' je v treh mesecih izvedla popis in seznanila komisijo s konkretnimi 
problemi in nepravilnostmi ter njihovo razširjenostjo v posebni informaciji, 
ki jo je komisija obravnavala na seji 15. decembra 1970. Predvsem je posvetila 
svojo pozornost vzrokom za nepravilnosti pri delitvi osebnih dohodkov za 
redno delo in pri izplačilih za nadurno delo, nagrade, avtorska dela, dnevnice, 
terenske dodatke, kilometrino, provizijo, reprezentančne izdatke ter pri izpla- 
čilih iz skladov skupne porabe. 

Prevladovalo je mnenje, da je jedro ugotovljenih nepravilnosti pri izpla- 
čilih za osebne dohodke in za materialne izdatke prikrito izigravanje oziroma 
zapostavljanje načela nagrajevanja po delu, čeprav je formalnopravno večinoma 
vse v skladu z določbami zadevnih splošnih aktov delovnih organizacij, v ka- 
terih se taki negativni pojavi odkriva jo*. 

Komisija je opozorila tudi na posebno težak problem nezakonitega prido- 
bivanja dohodka in osebnega dohodka s kršenjem predpisov, kar je komisija 
ugotovila pri obravnavi druge .problematike. 

Gilede na obsežnost kršenja predpisov s področja gospodarstva, družbenih 
norm in poslovne morale, ko se predpisi zavestno flagrantno kršijo z namenom 
pridobivanja osebnih in skupinskih premoženjskih koristi, je upravičena za- 
hteva po garanciji, da se bo zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbe- 
nem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohod- 
kov dosledno spoštoval oziroma izvajal. Vnaprej mora biti izključena možnost 
izigravanja z zavlačevanjem pri sprejemanju konkretnih rešitev. Treba je za- 
gotoviti učinkoviti nadzor s strogimi sankcijami zoper kršilce. 

Glede na slabo učinkovitost davčnih služb, inšpekcij in tudi upravnih 
organov pri izvajanju predpisov na drugih področjih, je vprašljivo, ali bodo ti 
organi sposobni zagotavljati zakonitost na tem področju, ki se z zakonom na 
novo ureja in katero je za družbeno intervencijo veliko bolj občutljivo in stro- 
kovno zahtevno1. Doslej je bila neustrezna praksa, da so se tem organom nala- 
gale stalno nove naloge, niso pa bili hkrati ustrezno kadrovsko okrepljeni in 
strokovno usposobljeni za njihovo opravljanje. 

Tako kot ponekod previsoki osebni dohodki kažejo v nekaterih panogah 
izredno nizki osebni dohodki na določene vrzeli v našem ekonomskem sistemu, 
ki zavirajo skladnejši razvoj celotnega gospodarstva. 

Poročilo komisije je bilo posredovano poslancem republiškega in gospo- 
darskega zbora skupaj s predlogom zakona o usmerjanju delitve dohodka in 
z ostalimi poročili skupščinskih teles. Kompleksno poročilo SDK poslancem ni 
posredovano. 

9. Komisija je na dveh sejah in v posebni delovni skupini obravnavala 
primere kršenja predpisov na področju zunanjetrgovinskega in deviznega po- 
slovanja. 

Spremembe v gospodarskem sistemu, sproščanje tržnih zakonitosti, za- 
ostritev pogojev in možnosti gospodarjenja ter razvijanje zunanje trgovine 
spremljajo razne oblike škodljivstva in pojavi kršenja predpisov ter poslovne 
morale v večjem obsegu na področju zunanjetrgovinskega in deviznega pošlo- 
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vanja. To je splošen jugoslovanski pojav, ki otežkuje reševanje najtežjih eko- 
nomskih problemov v jugoslovanski skupnosti. 

Namerno toleriranje kršitev predpisov je v nekaterih primerih ustvarilo 
celo pojmovanje, da je zakonitost ovira za uspešno poslovanje na tem gospo- 
darskem področju. 

Številne kršitve predpisov na tem področju in strpen odnos do njih po- 
vzročajo širše negativne politične in ekonomske posledice : 

— vnaprej je izključena možnost za vzpostavitev in utrditev učinkovitej- 
šega zunanjetrgovinskega in deviznega režima, saj mnogi predpisi ne pridejo 
do veljave; 

—• zavestne kršitve predpisov imajo za cilj posredno in neposredno oko- 
riščanje z družbenim premoženjem v večjem, obsegu; te kršitve so tudi vzrok 
bogatenja in socialne diferenciacije; 

— strpen odnos do pojavov nezakonitosti in s tem v zvezi neustrezne ka- 
zenske sankcije, moralna in družbenopolitična odgovornost podpirajo nadaljnje 
širjenje samovolje nekaterih »poslovnih ljudi«, ki si z zlorabo osebnega vpliva 
in dejanske moči za odločanje prisvajajo pravice in dolžnosti pooblaščenih 
samoupravnih organov delovnih organizacij. To v celoti slabi učinkovitost dela 
samoupravnih organov, demoralizira delovne ljudi in onemogoča, da bi se 
uveljavljali pri uresničevanju svojih z ustavo in zakoni določenih pravic, dolž- 
nosti in odgovornosti. 

Vzrok za takšno stanje je v mnogih primerih pasivnost in neenotnost stališč 
predstavniških in izvršilnih organov družbenopohtičnih skupnosti na vseh nivo- 
jih družbenopolitičnih in drugih organizacij ter asociacij gospodarstva. 

Posebno nevarnost za ves samoupravni razvoj jugoslovanske skupnosti 
predstavlja prikrito opravičevanje nezakonitih poslovnih odločitev z interesi 
določene gospodarske panoge, določene družbenopolitične skupnosti ali delovne 
organizacije, ker pristojni državni organi niso povsod dovolj dosledni in strogi 
ter spregledajo marsikatero kršitev. Ozadje takšnih pogledov je pogost ekonom- 
ski lokalizem. S tem se krepi monopolizem, diskriminirajo druge organizacije 
in. ruši enotnost jugoslovanskega tržišča. 

Čeprav imajo lahko kazni tudi na tem področju le omejen učinek in ni 
mogoče doseči družbene discipline samo s kaznovanjem, je vendarle v zadnjem 
času preveč zanemarjena okolnost, da je tudi ekonomski sistem sestavni del 
našega pravnega sistema in pravne varnosti občanov. Ustrezne sankcije lahko 
zlasti na tem področju bistveno prispevajo k utrjevanju družbene discipline, 
poslovne morale in etike. 

Nekateri negativni pojavi na tem, področju so tudi posledica neenakoprav- 
nih pogojev gospodarjenja, nezadostne reproduktivne sposobnosti gospodarstva, 
neustrezne stimulacije izvoza ter prepočasnega spreminjanja neustreznih pred- 
pisov, ki postavljajo posamezne gospodarske organizacije v ekonomsko neenak 
položaj. Zaradi tega delovne organizacije izgubljajo zaupanje v obstoječ zu- 
nanjetrgovinski in devizni režim ter sprejemajo poslovne odločitve, ki vsebujejo 
tudi kršitve predpisov. 

Poročilo je obravnavalo predsedstvo skupščine na 17. seji 18. 5. 1971, pod- 
prlo ugotovitve komisije in predlagalo nadaljnji postopek. 

10. Ob razpravi o osnutku zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastnini je komisija naročila SDK', da pripravi in pred- 
loži informacijo o prodaji stanovanj in stanovanjskih hiš družbene lastnine. 
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Zaradi omejenega časa informacija ni bila popolna, vendar je bila zadovoljiva 
podlaga za ustrezno oblikovanje zakona. 

Komisija je razpravljala o motivih, zakaj se je v zadnjem obdobju zopet 
pojavil večji interes za nakup in prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini tako s strani delovnih organizacij kot s strani zasebnikov. V 
sedanjih razmerah in načinu gospodarjenja s stanovanji delovne organizacije 
niso zainteresirane za upravljanje z lastnim stanovanjskim fondom in ga raje 
odprodaj ajo, ker jimj še tako ugodni prodajni pogoji za kupce zagotavljajo 
večja sredstva za gradnjo novih stanovanj kot dohodki od stanarin. Pobude 
zasebnikov za nakupe stanovanj, na primer tistih, ki uživajo stanovanjsko pra- 
vico, pa izhajajo iz vseh ugodnosti, ki jih nudi odplačevanje dolga. Praktično 
namreč to lahko pomeni, da bodo ob uvedbi ekonomskih najemnin ti plačevali 
dejansko nižje anuitete, kot bi sicer stanarine za ista stanovanja. S tem v zvezi 
je bilo na razpravi postavljeno tudi vprašanje revalorizacije anuitet. 

V razpravi je bilo opozorjeno tudi na nekatere hude ekscese v zvezi z iz- 
vajanjem stanovanjske politike, npr. določitev izredno dolgih odplačilnih rokov, 
odlog odplačevanja anuitet, izigravanje dražbe s prodajo v zaprtem krogu, iz- 
redno visoki krediti. Takšni sebični izpadi posameznikov brez kakršnegakoli 
razumevanja odgovornosti in samoupravljanja povzročajo veliko politično 
škodo. 

Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, kaj je s pogodbami, v katerih cena 
stavbe, prodane občanu ali civilnopravni osebi, ni dosegla 2/s njene prometne 
vrednosti ob sklenitvi pogodbe. Takšne pogodbe so namreč izpodbojne; pravica 
tožbe pa pripada družbenopolitični skupnosti, ki jo vloži po javnem pravobra- 
nilstvu. Po mnenju komisije je javno pravobranilstvo dolžno ne glede na spre- 
jem tega zakona izpodbijati veljavnost vseh takih pogodb. Za takšno ukrepanje 
daje osnovo zakon o promjetu z zemljišči in stavbami. 

11. Komisija je v začetku leta sprejela tudi program dela za leto 1971 in 
v njem predvidela obravnavo naslednjih zadev: 

— negativni pojavi v zunanjetrgovinskem1 in deviznem poslovanju, 
— prodaja stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, 
— poročilo o delu in problemih komisije za družbeno nadzorstvo skupščine 

SR Slovenije, 
— problemi v zvezi z izterjavo davkov od skupnega dohodka občanov in 

drugih davkov ter prispevkov, učinkovitost dela davčne službe, 
— o vzrokih in pojavnih oblikah korupcije, 
— organizacija, delo in problemi inšpekcijskih služb, 
— podjetja, ki jih ustanavljajo občani, 
—' prisilna uprava in likvidacija delovnih organizacij. 

III. 

Skorajda enotno mnenje je, da je družbeno nadzorstvo pri obravnavanju 
in reševanju konkretnih primerov počasno in neučinkovito. Premalo odločno se 
obravnavajo razni pereči problemi, ki zadevajo predvsem razpolaganje z druž- 
benim premoženjem in redke so javne ocene in obsodbe razhčnih neustreznih 
odločitev. Ni ustreznih prizadevanj, da bi se ustvarile ugodnejše družbenopoli- 
tične razmere, ki bi vplivale tudi na pristojne samioupravne državne organe za 
doslednejše opravljanje njihovih nalog. Aktivnost komisij ni zadosti usklajena 
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z drugimi družbenopolitičnimi dejavniki; zato v mnogih primerih ni enotnih 
stališč, še manj pa enotne akcije. Mnogi primeri zato zvodenijo z zavlačeva- 
njem, intervencijami in obravnavanjem v okviru zaprtih pristojnih forumov. 

Pogosti so primeri, ki kažejo na določeno pasivnost in nemoč predstav- 
niških teles do negativnega ravnanja posameznikov ah organov v organiza- 
cijah, ki upravljajo z družbenim premoženjem. Takšna pasivnost je zlasti do 
organizacij, ki lahko zaradi svoje mjaterialne moči veliko prispevajo k reševanju 
različnih materialnih problemov v občini. Zato so za napredek občine mnogo- 
krat odločilnega pomena dobri, urejeni in usklajeni odnosi občinske skupščine, 
njenih organov z vodilnimi osebami in organi v teh organizacijah. To večkrat 
vodi h kompromisom in k reševanju pomembnih problemov v ožjih političnih 
in gospodarskih strukturah. Vprašanje je torej, kje je v takšnih okoliščinah 
središče dejanskega odločanja. 

Iz tega izhaja, da so možnosti za izvajanje družbenega nadzorstva pred- 
stavniških teles omejene. So zelo mo-čni odpori zoper javno obravnavanje in s 
tem zoper družbeno kontrolo in nadzorstvo. Prizadeti posamezniki takšno de- 
javnost razglašajo za etatizejm, lov na čarovnice ali za poseg v samoupravne 
pravice organov in organizacij. To tudi v primerih, ko gre za očitno kršenje ali 
zlorabo samoupravnih pravic in dolžnosti ter oškodovanje širše družbene skup- 
nosti. Ob kršitvah socialistične morale in predpisov je postala zelo pogosta 
praksa, da storilci opravičujejo svoja dejanja s tem, da pač vsi tako delajo, da 
je to splošna praksa, ali da je takšno ravnanje v korist organizacije ali pa celo 
v korist nacionalnih interesov. Zato menijo, da je obravnavanje takšnih zadev 
celo škodljivo-. Precej splošno je tudi opravičevanje kršitev, češ da so posle- 
dica njihove zastarelosti oziroma neustreznosti in da smotrnost gospodarjenja 
narekuje drugačno ravnanje. Kršitve predpisov pogojuje tudi hipertrofija pred- 
pisov in njihovo pogosto spreminjanje. Enotno je mnenje, da se je treba boriti 
zoper miselnost, da je za vsa škodljivstva kriv neustrezen sistem, hkrati pa je 
treba hitreje odpravljati ali spreminjati stvarno neustrezne predpise in s tem 
v zvezi racionalizirati in pospešiti celoten postopek pripravljanja in spremi- 
njanja predpisov. 

So tudi primeri, ko je delovanje posameznih subjektov formalno sicer za- 
konito, ni pa smotrno. Tu so še manjše možnosti za posredovanje družbenega 
nadzorstva. Družbenopolitične skupnosti nastopijo šele tedaj, ko je povzročena 
velika škoda ah pa je na primer ogrožen obstoj delovne organizacije. Tedaj 
tudi te iščejo pomoč in posredovanje skupščin družbenopolitičnih skupnosti, 
sicer pa sodelovanje in nadzor v drugih okoliščinah v imenu samoupravljanja 
odklanjajo. 

Notranja kontrola v delovnih organizacijah bi morala biti deležna posebne 
pozornosti. Ne gre za tehnološko, strokovno kontrolo, temveč za kontrolo de- 
lovnega kolektiva nad delom individualnih in kolektivnih organov upravljanja, 
kako ti izvajajo samoupravne akte in svoje naloge. Vprašanje je, kakšne naj 
bodo njena vsebina, obseg, metode dela in organizacijske oblike. To je po- 
membno zlasti v večjih delovnih organizacijah, v katerih neposredna kontrola 
delovne skupnosti ni mogoča. V nekaterih delovnih organizacijah so ustanovili 
posebne nadzorne odbore, sekcije in podobna telesa. Splošna ugotovitev je, da 
srno tudi pri tej kontroli še na začetku poti ter da bi družba morala te procese 
spodbujati in podpirati. Pojmovanja o notranji kontroli so različna. Nekateri 
menijo, da je del družbenega nadzora, ki ga izvajajo skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti, drugim pa je samoupravna pravica in dolžnost delovne skup- 
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nosti. Očitno je prvo pojmovanje zgrešeno, kaže pa to na dileme in nejasnosti 
o tej vrsti kontrole. Objektivno obveščanje samoupravljalcev in javnost dela 
organov lahko pomembno vplivajo na večjo učinkovitost notranje kontrole. Zu- 
nanja kontrola in družbeni nadzor te procese lahko spodbudita in pospešita. 

Izredno pomembna je javnost dela kot pogoj uspešne družbene kontrole in 
nadzora. Pri tem ne gre le za formalno spoštovanje tega načela, temveč pred- 
vsem za njegovo dejansko uveljavljanje, ker se dogaja, da ostane z raznimi 
tehničnimi, formalnimi in podobnimi 'postopki zainteresirana javnost neobve- 
ščena. Odprta in javna kritika ni dovolj uspešna ah je ni zaradi posledic, ka- 
terim so izpostavljeni tisti, ki jo izražajo. Te pa so včasih zelo hude, od šika- 
niranja, premestitev do izključitve iz delovne organizacije. Vsekakor ne bi smel 
biti nihče zaradi kritike (utemeljene ali ne) in javnega izražanja svojega mne- 
nja šikaniran, materialno in eksistenčno ogrožen ali prizadet. 

V zvezi z javnostjo dela je bila poudarjena izredno pomembna vloga sred- 
stev množičnega obveščanja. Z objektivnim in pravočasnim obveščanjem jav- 
nosti so v mnogih primerih pripomogla k reševanju mnogih problemov in k od- 
pravi družbeno negativnih pojavov. Škodljiv je senzacionalizem in komerciali- 
ziranost v obveščanju, s katerim se lahko povzroči škoda družbi, delovnim 
organizacij arn in posameznikom1. S tem so povezani materialni in družbeni po- 
ložaj teh sredstev, kadrovska politika, družbenopolitična odgovornost novinarja 
in novinarski kodeks. 

Večina komisij za družbeno nadzorstvo občinskih skupščin obravnava za- 
deve tedaj, ko se te tako zaostrijo-, da bodejo v oči:, ko pride do afere in se 
potem morajo javno obravnavati. To daje vtis, da so komisije ustanovljene pač 
za vsak primer. Komisije so preveč osamljene, nimajo opore za svoje delo in 
pobud od skupščin in drugih družbenopolitičnih dejavnikov. 

Narava dela komisij je takšna, da ne morejo delati po dolgoročnem pro- 
gramu. Aktivirajo se pri nastanku posameznih problemov. 

Smo mnenja, da družbeno nadzorstvo normativno ni zadovoljivo urejeno1, 
sama ustavna načela pa za delo ne zadoščajo. Zato naj Ibi se ta materija ure- 
dila z zakonom. Za delo komisij pa bi bil spodbuden tudi vsak drug akt repu- 
bliške skupščine. Koristna bi bila tudi posvetovanja, izmenjava mnenj in večja 
povezanost med občinskimi komisijami in republiško komisijo. Na splošno pa 
je v zvezi z večjo učinkovitostjo dela komisij prevladalo mnenje, da je problem 
predvsem v družbenopolitičnih razmerah, akciji, miselnosti in metodah dela. 

O delovnih metodah komisij so mnenja različna. V nekaterih primerih so 
člani komisij — odborniki sami neposredno ugotavljali dejansko stanje dolo- 
čenega primera. Pregledovali so na primer poslovne knjige in druge doku- 
mente. To je zahtevalo mnogo časa, nepotrebno obremenjevalo komisijo in 
ustvarilo prepričanje, da morajo biti v komisiji strokovnjaki z vseh področij. 
Ker so komisije telesa skupščin, naj bi praviloma obravnavale že zbrano gra- 
divo, ugotovljena dejstva in dejansko stanje ter jih neposredno preizkušale 
samo tedaj, če bi se pokazala potreba. Vprašanje je, katere strokovne službe 
naj opravljajo to precej zahtevno in delikatno delo. Druga telesa skupščin 
imajo namreč ustrezne strokovne službe, na katere se opirajo. Komisije za 
družbeno nadzorstvo pa takšnega strokovnega »zaledja« nimajo, ker se ukvar- 
jajo s problemi z različnih področij. Zato naj se komisije poslužujejo vseh 
strokovnih organov. Nujno pa je, da imajo sposobnega tajnika. Strokovna po- 
moč skupščin, njihovih teles in vse uprave bi morala biti veliko večja in stalna. 
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Komisije ne sodelujejo dovolj z drugimi organi občinskih skupščin, ki bi 
tudi morali opravljati družbeno nadzorstvo na svojem delovnem področju. Prav 
tako komisije premalo prihajajo pred občinsko skupščino s poročili o svojem 
delu in o problemih, ki so jih obravnavali. 

Sestav komisije je različen: odvisen je od tega, kako je zamišljena metoda 
dela komisije. Običajno so člani komisij najuglednejši politični delavci in pred- 
stavniki gospodarstva. Miožno in koristno bi bilo, da člani komisije ne bi bili 
samo odborniki, temveč tudi drugi občani. Komisije naj bi za posamezne na- 
loge ustanavljale začasne delovne skupine, v katerih bi bih poleg članov komi- 
sije tudi drugi občani, ki so primemo strokovno usposobljeni. Posamezniki ne- 
radi prevzamejo te dolžnosti, ker jih preveč obremenjuje, samo delo pa je 
odiozno. 

V vsem dosedanjem delu republiške komisije za družbeno nadzorstvo je 
bil v različnih oblikah prisoten problem odgovornosti kot eden izmed zelo 
pomembnih družbenih odnosov, v katerem se zrcalijo dejanski uspehi in ne- 
uspehi samoupravljanja, odnos družbe do človeka, odnos človeka do človeka in 
dejanska enakost samoupravljalcev pred zakonom in v družbi. Da pa bi bila ta 
odgovornost dejansko enaka, mora biti različna. Kolikor več ima kdo poobla- 
stil in več možnosti, da sprejema ali sodeluje pri sprejemanju odločitev z 
usodnimi posledicami za družbo, toliko večja mora biti njegova odgovornost. 
Uresničitev takšne odgovornosti je pomemben dokaz osvoboditve samouprav- 
ljalcev od birokratizma in dokaz razvitosti samoupravljanja, 

Da bi bilo preprečeno izkrivljanje samoupravljanja, je potrebna kontrola 
slehernega odločanja v javnih zadevah. Pri tem je funkcija skupščine skrb za 
varstvo in razvoj samoupravljanja, za pravične odnose v družbi ter stalno 
vztrajanje pri političnem in moralnem problemu odgovornosti in to ne samo 
v formalno pravnem smislu. V primerih škodljivih pojavov, ki ogrožajo druž- 
bene dobrine, ni vprašanja, družbeno nadzorstvo da ali ne. Te alternative krat- 
ko malo ni. Skupščina je dolžna škodljive pojave, ki jih na kakršenkoli način 
zazna, proučiti in nanje ustrezno reagirati. To so splošna izhodišča družbenega 
nadzorstva, ki se v konkretni akciji navadno koncentrirajo na vprašanje oseb- 
ne odgovornosti za določeno ravnanje. 

Dosedanje izkušnje republiške komisije za družbeno nadzorstvo kažejo, da 
je moč zagotoviti ozračje za zakonito in smotrno odločanje predvsem z raz- 
pravljanjem o značilnih konkretnih problemih in pojavih. Komisija torej ne 
mpre ostati le neke vrste organ skupščine za »mloraliziranje«, marveč mora biti 
čimbolj konkretna. Pri tem se mora na ena strani zavedati svoje polne odgcK- 
vomosti za svoje ugotovitve in predloge1, na drugi strani pa mora v vsakem 
primeru dobiti podporo skupščine, če njena aktivnost to zasluži, pa tudi kri- 
tiko. S takšno aktivnostjo družbenega nadzorstva se morejo v skupščini in v 
javnosti, predvsem pa pri državnih organih, oblikovati ustrezna merila v nji- 
hovem delu. 

Splošno je mnenje, da je stanje odgovornosti zaskrbljujoče in da se še niso 
razvili tako kvalitetni samoupravni odnosi, da bi postali samo-upravljalci osnov- 
ni akterji pri uveljavljanju odgovornosti. Redki poskusi ugotavljanja odgovor- 
nosti zvodenijo v sklicevanju na neustrezne sistemske rešitve, neustrezne pred- 
pise in na druge objektivne težave. Tudi ni mogoče sprejeti opravičila, da 
določene negativne odločitve pogojuje dinamičen razvoj naše dražbe, ker se ta 
na nobeni stopnji svojega razvoja ni odrekla vprašanju odgovornosti. V takš- 
nih razmerah je zato ena izmed osnovnih nalog družbenega nadzorstva prispe- 

31* 
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vati k oblikovanju ozračja, da ibo deklarirana odgovornost prešla v dejansko 
odgovornost. 

Na ta vprašanja je komisija naletela pri večini obravnavanih zadev. Do- 
kler je razpravljala o družbenem nadzorstvu le na splošno, je bila deležna vse 
podpore vseh družbenih dejavnikov. Ko pa je obravnavala konkretne zadeve, 
je naletela na razne težave in ovire. Ni dovolj, da skupščinska telesa in drugi 
organi ter družbenopolitične organizacije razpravljajo le o vlogi komisije in se 
angažirajo predvsem, v ugotavljanju njenega pomena in nujnosti njenega ob- 
stoja. Za komisijo bi bilo bolj koristno, da bi se vsi opredeljevali ob njenih 
ugotovitvah in predlogih, potem ko je proučila konkretne pojave, nakazala de- 
formacije in opozorila na odgovornost za tako stanje. S tem v zvezi komisija 
ugotavlja, da je dobila zelo m&lo pobud za obravnavanje posameznih zadev od 
vseh tistih, ki imajo po skupščinskem poslovniku to pravico. 

Pri obravnavanju nekaterih zadev je bilo prisotno vprašanje politične pri- 
mernosti sredstev družbenega nadzorstva za preprečevanje družbeno negativ- 
nih pojavov, zlasti v odnosu do javnosti. To izvira iz ponekod še prisotnega 
političnega oportunizma in nekakšnega pragmatizma, ki temelji na logiki, da 
lahko javno obravnavanje krivcev za povzročeno materialno ali moralno škodo 
škoduje politični situaciji. Z »-lovom na čarovnice« naj bi povzročili nejevoljo 
občanov ah celo njihov dvom o resnični vrednosti, na drugi strani pa ukre- 
panje zoper storilce ne more popraviti moralne ali materialne škode. To so 
ostanki birokratskih tendenc, ki negirajo odgovornost kot sestavnega dela 
samoupravnih pravic delovnih ljudi. Njihova nevarnost je zlasti v tem, da so 
potuha samovolji in nestrokovnosti, ali pa celo omogočajo posamjeznikom var- 
stvo za nepravilnosti, ki so jih zagrešili kot občani. Zato je raznih negativnih 
pojavov več, kot bi jih smelo biti na današnji stopnji razvoja samoupravnih 
odnosov. 

Komisija je hila v vseh obravnavanih zadevah neposredna in je dosledno 
upoštevala 139. člen poslovnika skupščine SR Slovenije, da je vsa poročila o 
svojih ugotovitvah in predlogih poslala zborom skupščine. Pri svojem delu je 
uporabljala najrazličnejše načine in oblike ugotavljanja posameznih pojavov 
oziroma dejanskega stanja v posameznih primerih. Metode njenega dela so bile 
tako razprave na sejah komisije kakor razširjene seje komisije, pripravljanje 
posameznih zadev v delovnih skupinah, ki so bile sestavljene iz članov komi- 
sije, večkrat pa tudi iz zunanjih sodelavcev, razgovori s posameznimi odgo- 
vornimi osebami in skupinami oseb, posveti s predstavniki republiške in ob- 
činskih skupščin, samoupravnimi organi in predstavniki družbenopolitičnih in 
drugih organizacij, s predstavniki republiškega vodstva SZDL, Zveze komu- 
nistov in sindikatov. Uporabila je torej vse možne načine, ki bi ji zagotovili 
pri njenem delu, zlasti pa pri njenih ugotovitvah in predlogih, objektivnost in 
skladnost z aktualnimi družbenimi gibanji. Uspešno je bilo sodelovanje z organi 
odkrivanja, pregona in sojenja ter s službo družbenega knjigovodstva. 

Vprašanje je, kako naj zagotovi skupščina večjo učinkovitost družbenega 
nadzorstva v primerih, ko neposredno ne odloča. 

Večina zadev se namreč more končati le z obravnavo in z bolj splošnimi 
političnimi zaključki, s katerimi izraža skupščina svoj odnos do zakonitosti in. 
smotrnosti. So mnenja, da so takšne razprave le neučinkovito moraliziranje, 
medtemi ko so zlasti nekateri državni organi ugotovili, da jim je dala že ob- 
ravnava majhnega števila zadev v skupščini precejšnjo podporo v njihovem 
delu in krepila njihovo dejansko samostojnost. Delovne organizacije in občani 
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pošiljajo komisiji in skupščini različne vloge v pričakovanju, da bo nekaj sto- 
rila za hitrejše odpravljanje različnih nepravilnosti v naši družbi. To je ne- 
dvomno eden izmed dokazov razpoloženja javnosti do družbenega nadzorstva, 
od katerega pa pričakuje večje učinke. Sedanji skupščinski sistem je opredelil 
vlogo komisije predvsem tako, da naj bi bilo njeno delo izvir podatkov za 
splošne ukrepe, ki jih bo skupščina storila v boju zoper razne pomanjkljivosti 
v družbi. Prav tako kakor odbori mora biti tudi komisija obrnjena predvsem 
k zborom. Ce pa bi komisija ugotovila, da je neogibno potrebna neposredna 
družbena intervencija, bo sprožila redni postopek po pristojnih rednih organih 
ali po sodišču. Vprašanje je torej, ah je skupščina doslej opravljala družbeno 
nadzorstvo tako, kot je bilo zasnovano s skupščinskim sistemom), in ah je po- 
stala odgovoren družbeni, in državni nosilec socialistične akcije na vseh pod- 
ročjih družbene graditve in upravljanja. Ali ni v praksi skupščine še preveč 
prisotna samo zakonodajno-normativna dejavnost. 

Dosedanji posegi skupščine na področju družbenega nadzorstva so bili na- 
vadno usmerjeni v raziskavo vzrokov oziroma povzročiteljev škode in to v fazi, 
ko je bilo očitno, da te ni mogoče več preprečiti. Ta naloga je bila nekajkrat 
poverjena komisiji. Komisija je vsako zadolžitev izpolnila in dala pristojnim 
zborom primerno podlago za razpravljanje in odločanje, kako bi se mogle pre- 
prečiti podobne nepravilnosti v prihodnje. Zbori niso posebej razpravljali pred- 
vsem o ugotovitvah in predlogih komisije, ki so zadevah konkretno problema- 
tiko. Ob tem komisija mteni, da bi skupščina z večjo angažiranostjo na pod- 
ročju izvajanja predpisov precej prispevala k prelomu miselnosti, da so vzrok 
večini današnjih težav neustrezni predpisi. Z večjo angažiranostjo na tem pod- 
ročju telesa skupščine ne bi bila bolj obremenjena, ker bi se morala ta njihova 
funkcija izčrpavati predvsem v postavljanju zahtev izvršilnim in upravnim 
organom, da v smislu svojih ustavnih nalog zagotovijo zakonito ali smotrno 
ravnanje v določeni situaciji. 

Kaže se potreba, da bi komisija v določenih zadevah v večji meri sama 
neposredno komunicirala s prizadetimi tako, da bi v okviru politike skupščine 
samla dajala ocene in ustrezne predloge. Pred zbore naj bi komisija prihajala 
predvsem z zadevami množične kršitve predpisov, nepravilnostmi v javni 
upravi, nepravilnostmi pri uporabi republiških sredstev in drugimi zadevami 
širšega republiškega pomena. Potrebno pa je, da se zbori občasno seznanijo 
z vsemi zadevami, ki jih je obravnavala komisija, in s programom njenega 
dela za prihodnje obdobje. 

Komisija bo morala v večji meri sodelovati z raznimi strokovnimi in znan- 
stvenimi institucijami, tako da bi jih prosila za nasvet ali zahtevala od njih 
strokovna mnenja in tudi ekspertize. 

Komisija je obravnavala različne pojave in probleme — predvsem mate- 
rialne narave — na različnih področjih združenega dela. Težišče dela je bilo 
v prvi najtežji fazi, ko je bilo treba pojave šele ugotavljati in določiti njihovo 
naravo tako s pravnega kot širšega samoupravnega gledišča. Tako je bilo na 
primer potrebno za oblikovanje stališč o posredovanju delavcev v tujini pro- 
učiti skoraj 100 različnih aktov (predpisov, mednarodnih konvencij, informacij, 
pogodb, izjav, zapisnikov, pritožb ipd.) Navzlic vsem prizadevanjem za čim 
večjo objektivnost stališč in predlogov se na nadzorni poseg pogosto gleda bolj 
ali manj kot na napad na določene osebnosti ali organizacije. Pokazal se je 
neenakopraven položaj komisije do prizadetih. Ti so namreč lahko za obrambo 
svojih interesov angažirali vse možne pravne in strokovne službe, katerim pa 
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se komisija ni mogla zmeraj uspešno upirati tudi zaradi nezadostne kadrovske 
zasedbe svoje strokovne službe. Hkrati je treba upoštevati, da so člani komi- 
sije preobremenjeni z delom na svojih delovnih mestih in z drugimi funkci- 
jami. V takšnih okoliščinah postaja družbeno nadzorstvo še težje; zato primeri 
malodušja, da ni mogoče ničesar storiti, niso osamljeni. 

Vprašanje je, ali je družbeno nadzorstvo v ustavi zadovoljivo urejeno. 
Morda bi kazalo natančneje opredeliti smoter, obseg in oblike dela, predvsem 
pa postopek in ukrepe. Kot primer navajamo, kako je v ustavi SR Srbije ure- 
jen postopek s priporočili organa družbenega nadzorstva. V 77. členu ustave je 
določeno, da so organi, katerim je priporočilo organov družbenega nadzorstva 
naslovljeno1, dolžni obravnavati priporočilo in zagotoviti pogoje za njegovo iz- 
vajanje. O stališčih in ukrepih v zvezi s priporočilom je organ, kateremu je 
priporočilo namenjeno, dolžan obvestiti organ družbenega nadzora, ki je pri- 
poročilo sprejel. Če se organ upravljanja delovne organizacije s priporočilom 
ne strinja, je dolžan o tem obvestiti delovni kolektiv, ki ga je izvolil. 

SKLEP 

Družbena kontrola in družbeno nadzorstvo so bistveni sestavni del in po- 
goj za nadaljnji razvoj samoupravnega socialističnega sistema ter ^njegova ne- 
obhodna funkcija. Brez javnosti dela, družbene kontrole in nadzora ni mogoče 
razvijati raznih oblik odgovornosti. Razviti demokratični in samoupravni od- 
nosi nujno zahtevajo učinkovito družbeno kontrolo in nadzor. Vprašanje je, ali 
ni družbeno nadzorstvo v zaostanku za družbenoekonomskim in političnim raz- 
vojem. Ustavni in pravni red ter dejansko stanje samoupravnih odnosov in sil 
kažejo, da gre za zaostajanje v pojmovanjih, v delu in akciji, torej predvsem 
v praksi. Zaostajanje je torej subjektivne narave. 

Zaostajanje v razvijanju družbenega nadzorstva in odgovornosti se kaže 
tudi v delu skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Omahovanja glede vloge in 
celo obstoja komisij za družbeno nadzorstvo in temu primerna njihova neučin- 
kovitost in neaktivnost kažejo na to, da se skupščine in njihova telesa niso 
dovolj ukvarjala z družbenim nadzorstvom. Družbeno nadzorstvo je po ustavi 
pravica in dolžnost skupščine, komisija pa je samo njeno delovno telo, kate- 
remu je dala določena pooblastila. Nanjo ni prenesla v celoti svoje pravice in 
dolžnosti izvajanja družbenega nadzorstva. Kot delovno telo skupščine zato 
komisija za družbeno nadzorstvo pomaga skupščini v opravljanju te njene 
funkcije in lahko učinkovito deluje samo tedaj, če skupščina kot celota spre- 
jema in opravlja to svojo ustavno in družbeno funkcijo. 

Učinkovito družbeno nadzorstvo skupščine more ustvariti pogojev za delo- 
vanje vseh oblik družbene kontrole. Rredvsem je lahko opora za razvoj in 
delovanje notranje kontrole v delovnih in drugih organizacijah, ki bo odlo- 
čilno pripomogla k nadaljnjemu razvoju samoupravljanja. 

Družbeno nadzorstvo ne nasprotuje državni in drugim oblikam kontrole in 
nadzora. Vse te morajo sestavljati enoten, medsebojno povezan in odvisen si- 
stem ^družbene kontrole in nadzora. Zagotoviti je treba samo njegovo skladno 
in učinkovito delovanje. 

St.: 0201-8/71 

Ljubljana, 19. 7. 1972 
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Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. januarja 1972 obravnaval predlog 
sklepov in priporočil o družbenem nadzorstvu, ki ga je predložila v obravnavo 
komisija za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno;, da so sklepi in priporočila o družbenem nad- 
zorstvu pravzaprav sestavni del poročila o delu in problemih komisije za druž- 
beno nadzorstvo skupščine SR Slovenije. Zato so zelo splošni, saj nakazujejo 
probleme, s katerimi se je komisija ukvarjala zadnji dve leti. Ker gre prav- 
zaprav za neločljivo povezanost obeh dokumentov, je nujno, da se obravnavata 
skupaj. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je družbeno nadzorstvo posebna 
funkcija in pristojnost skupščine določene družbenopolitične skupnosti, komisija 
za družbeno nadzorstvo pa je samo njen organ, ki to funkcijo izvaja. Zato naj 
vse komisije za družbeno nadzorstvo delujejo z večjo širino in adekvatne je v 
smislu skupščinske funkcije družbenega nadzorstva. Za izvajanje omenjene na- 
loge so komisije za družbeno nadzorstvo pravzaprav neprimerno organizirane. 

Sklepi in priporočila skušajo spodbuditi vse organizacije in organe, zlasti 
pa organe odkrivanja, pregona in sojenja k uspešnejšemu reševanju njihovih 
nalog, zlasti pa odpravljanju družbeno škodljivih in negativnih pojavov. 21. 
seja predsedstva ZK Jugoslavije je dala vso politično in moralno podporo ome- 
njenim organom in organizacijam za njihovo delovanje. 

Glede komisij za družbeno nadzorstvo je bilo dalje poudarjeno, da imajo 
pri sedanji organiziranosti in pristojnosti premajhne možnosti v zvezi s poli- 
tično oceno družbeno negativnih in škodljivih pojavov. Njihovo delo je treba 
uveljaviti v tem smislu, da lahko tudi politično ocenjujejo delo organov odkri- 
vanja, pregona in. sojenja, poleg tega pa jim je treba zagotoviti večjo družbeno 
širino in večjo samostojnost pri opravljanju njenih nalog. Ustvariti je treba 
tak položaj, da se bodo tudi organizacije in občani obračali na omenjene komi- 
sije, ki bi bile dolžne ugotoviti in razčistiti stanje zadeve, predlagati ustrezne 
ukrepe in dajati kvalificirana mnenja. Seveda pa mora biti ta položaj spe- 
cifičen, brez poseganja v pristojnost drugih organov, ki se ukvarjajo z odkri- 
vanjem in reševanjem družbeno škodljivih in negativnih pojavov. 

V praksi bo treba avtoriteto komisij potrjevati z reševanjem takih zadev, 
za katere nihče ne odgovarja in jih nihče ne rešuje. Poudarjeno je bilo tudi 
stališče, da naj komisije za družbeno nadzorstvo rešujejo več zadev na ta način, 
da že obdelane probleme stavljajo na dnevni red sej ustrezne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

V konkretni razpravi so člani odbora poudarili, da je formulacija 6. točke 
sklepov in priporočil primerna, saj je treba jasno povedati, da dosedanja kazno- 
valna politika za kazniva dejanja zoper narodno gospodarstvo, zoper družbeno 
premoženje in zoper uradno dolžnost, z uporabo in izvajanjem varnostnih 
ukrepov, ni bila primerna. Neprimerna je bila namreč v tem smislu, da je bila 
preblaga in zato jo je treba zaostriti, saj naraščanje števila tovrstnih kaznivih 
dejanj nedvomno govori za tako ugotovitev. 

St.: 017-3/72 

Ljubljana, 18. 1. 1972 
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Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 2. februarja 1972 obrav- 
navala poročilo o delu in. problemih komisije za družbeno nadzorstvo skupščine 
SR Slovenije in predlog sklepov in priporočil o družbenem nadzorstvu, ki ju je 
predložila v obravnavo komisija skupščine SR Slovenije za družbeno nadzor- 
stvo. Obenem je obravnavala tudi poročilo odborov gospodarskega zbora za 
družbenoekonomske odnose in odbora za finance k .poročilu in k osnutku skle- 
pov o stališčih do družbenega nadzorstva ter mnenje skupine poslancev soci- 
alno-zdravstvenega zbora k poročilu komisije za družbeno nadzorstvo skupščine 
SR Slovenije. 

V razpravi so bili kritično ocenjeni nedosledno izvajanje predpisov, nji- 
hovo izigravanje ter nedosleden pregon javnega škodljivstva. Menili so, da so 
inšpekcijske službe premalo učinkovite zaradi pomanjkljive zasedenosti, stro- 
kovne izobrazbe in vpliva okolja, v katerem delujejo. Tako je bilo opozorjeno 
na primere, ko nihče od ugotovljenih krivcev ni bil klican na odgovornost. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je družbeno nadzorstvo posebna 
funkcija in pristojnost skupščine določene družbenopolitične skupnosti, komi- 
sija za družbeno nadzorstvo pa je samo njen organ, ki to funkcijo izvaja. Zato 
je treba ustvariti tak položaj, da se bodo tudi temeljne organizacije združenega 
dela, skupščinski organi in občani obračali na omenjene komisije in jih usmer- 
jali pri njihovem delu. 

Sklepi in priporočila skušajo spodbuditi vse organizacije in organe, zlasti 
pa organe odkrivanja, pregona in. sojenja k uspešnejšemu reševanju njihovih 
nalog in odpravljanju družbeno škodljivih in negativnih pojavov. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
sklepe in priporočila o družbenem nadzorstvu v nespremenjenem, besedilu. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Matijo Male- 
šiča. 

St.: 0201-8/72 
017-3/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 29. de- 
cembra 1971 obravnavala predlog sklepa o stališčih glede družbenega nadzor- 
stva, ki jih je skupščini SR Slovenije predložila komisija skupščine SR Slove^ 
nije za družbeno nadzorstvo. 

V načelni razpravi je komisija poudarila, da naslov akta ni primeren, ker 
v celoti ne ustreza vsebini tega akta. Besedilo akta namreč ne vsebuje samo 
stališča, temveč tudi konkretna priporočila in sklep. Zato naj se naslov akta 
ustrezno spremeni. 

Nadalje je komisija opozorila, da je treba v predlogu akta poudariti, naj 
se zagotovijo ustrezni pogoji za delovanje organov družbenega nadzorstva. 

Pri podrobni obravnavi besedila predloga sklepa so bila dana naslednja 
mnenja, predlogi in pripombe: 
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K 1. točki: Po mnenju nekaterih uvodni del besedila te točke ne 
ustreza, ker je to permanentna naloga vseh družbenih dejavnikov, ki razpola- 
gajo z družbenim premoženjem; in je ne narekuje le sedanji položaj republike 
glede na ustavne amandmaje k ustavi SR Slovenije. Poleg delovnih organizacij 
je treba omeniti tudi interesne skupnosti ter druge uporabnike družbenih 
sredstev. 

K 2. t o č k i : Zaradi večje jasnosti naj se besedilo te točke spremeni tako, 
da se glasi: 

»V uresničevanje teh nalog naj se aktivno vključijo organi družbenega 
nadzorstva. Javno naj obravnavajo vse tiste primere, ki predstavljajo po no- 
silcih ter materialnih in političnih posledicah posebno družbeno nevarnost. 
Sprejemajo naj politična stališča do odgovornosti za povzročene posledice, 
predlagajo samoupravnim organom ustrezne ukrepe, od izvršilnih in upravnih 
organov pa zahtevajo, da ...«. 

K 3. t o č k i : Zaradi večje jasnosti naj se v četrti vrsti med besedama 
»ter« in »njihove« vstavi beseda »zagotavljanje«. 

K 6. točki : Opozorjeno je bilo, da uvodni del te točke ne ustreza, ker 
ni hkrati mogoče govoriti o individualizaciji kazni ter zaostritvi kaznovalne 
politike. Poudari naj se, naj sodišča ob upoštevanju načela individualizacije 
kazni in generalne prevencije vodijo primerno in učinkovito kaznovalno poli- 
tiko za navedena kazniva dejanja. 

K 8. točki : Točka naj se kot nepotrebna črta. Ni primerno, da skup- 
ščina družbenopolitične organizacije posebej opozarja na to njihovo nalogo. 

K 9. točki : Ker ne poznamo posebne službe družbenega nadzorstva, je 
treba v prvemi odstavku te točke jasno povedati, med katerimi dejavniki naj 
izvršni svet zagotovi čvrstejšo tekočo operativno koordinacijo in sodelovanje. 

V tretji alinei drugega odstavka je treba poudariti, naj izvršni svet prouči 
individualno in kolektivno odgovornost samoupravnih organov delovnih in 
drugih organizacij. 

K 11. točki: Točka naj se kot nepotrebna črta, ker je to vprašanje že 
rešeno v resoluciji o temeljih zakonodajne politike iz leta 1969. 

Komisija je predlagala, naj bi predlagatelj akta proučil pripombe in pred- 
loge, ki so jih dali posamezni odbori in komisija ter jih upošteval pri obliko- 
vanju konkretnih predlogov za spremembe in dopolnitve akta. 

St.: 017-3/71 

Ljubljana, 30. 12. 1971 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. 1. SRS, št. 17/71) v prvem od- 
stavku 15. člena določa, da sme delovni stroj, ki se pomika z močjo lastnega 
motorja, imeti med vožnjo po cesti le priključke, katere je predvidel pro- 
izvajalec stroja. Taka odločba ne ustreza potrebam kmetovalcev, zato pred- 
lagamo, da se določbe 15. člena zakona o varnosti cestnega prometa spremene 
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oziroma dopolnijo tako, da bi bil med vožnjo ipo cesti h kosilnici kot delovnemu 
stroju, ki se premika z močjo lastnega motorja, lahko priključen tudi lažji 
vprežni voz. 

OBRAZLOŽITEV 

Gospodarskemu zboru je poslanec Ferdo Papič v smislu 21. člena skupščin- 
skega poslovnika predlagal, da se zavzame za gornjo spremembo zakona o var- 
nosti cestnega prometa. Gospodarski zbor je na 27. seji dne 16. 7. 1971 razpravljal 
o tem predlogu poslanca in sklenil, da bo v skladu z določbo drugega odstavka 
248. člena poslovnika skupščine SR Slovenije predlagal republiškemu zboru 
kot pristojnemu zboru predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o varnosti cestnega prometa v zgoraj navedenem smislu. 

Niavedeni predlog dajemo zato, ker je kosilnica v dolinskih predelih v 
veliki meri nadomestila konja in vola ali kakšno drugo podobno vprego, ki se 
sme uporabiti kot vlečna sila vprežnih voz. Po prejetih obvestilih kmetje za- 
trjujejo, da je za njih kosilnica skoraj pomembnejša kot vlečna sila kot pa 
sredstvo za košnjo, saj z njo speljejo domov vse pridelke in uporabljajo trak- 
torje le za težje tovore. Kmetje zaradi razdrobljenosti svoje posesti tudi ne 
morejo smotrno uporabiti traktorjev. Prav tako se je pokazala kot nerentabilna 
reja konj in volov za take prevoze. 

Kmetje so opustili rejo volov in jo nadomestili z vzrejo pitancev, kar daje 
tudi večje količine in tudi kvalitetnejše meso. 

Gjlede na to, da prevozov ni mogoče izpeljati tako, da bi se izognili cestam 
II. in III. reda, ker ni dovolj stranskih poti, po katerih bi lahko prevažah 
bremena s kosilnicami, predlagamo spremembo oziroma dopolnitev zakona 
tako, da se spremeni prestrogo določilo pirvega odstavka 15. člena zakona o 
varnosti cestnega prometa. Z ustreznimi dodatnimi določili pa naj se zagotovi 
potrebna varnost cestnega prometa in po potrebi predpiše tudi dodatna oprema 
lažjih vprežnih voz, ki se uporabljajo v take namene. 

St.: 34-57/71 

Ljubljana, 20. 7. 1971 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 22. novembra 1971 obravnaval predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa (Ur. 1. SRS, št. 17/71), ki ga je poslal gospodarski zbor te skupščine 
in tolmačenje 15. člena omenjenega zakona, ki ga je izdelal in skupščini poslal 
republiški sekretariat za notranje zadeve v smislu zahteve, ki jo je sekretariatu 
naložil odbor dne 16. septembra 1971. 

Na pobudo Ferda Papiča, poslanca gospodarskega zbora skupščine SR 
Slovenije, je gospodarski zbor na seji dne 16. julija 1971 sprejel sklep, da bo 
republiškemu zboru kot pristojnemu zboru predlagal izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa. Predlagal je 
spremembo prvega odstavka 15. člena navedenega zakona v tem smislu, da se 
določba spiremeni in dopolni tako, da bi lahko bil med vožnjo po cesti h ko*- 
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silnici kot delovnemu stroju, ki se premika z močjo lastnega motorja, priklju- 
čen tudi lažji vprežni voz in ne samo priključek, katerega je predvidel pro- 
izvajalec stroja. 

Na zahtevo odbora je republiški sekretariat za notranje zadeve izdelal 
tolmačenje 15. člena obravnavanega zakona. 

Omenjeno tolmačenje je odbor obravnaval in zavzel z večino glasov na- 
slednja stališča: 

1,. Prvi odstavek 15. člena zakona o varnosti cestnega prometa mora biti 
usklajen z določbami prvega odstavka 147. člena, prvega odstavka 148. člena, 
prvega odstavka 149. člena in s 1. in 2. točko drugega odstavka 154. člena 
temeljnega zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. 1. SFRJ, št. 15/70). Po 
sedanjem besedilu je prvi odstavek 15. člena obravnavanega zakona v celoti 
usklajen z navedenimi določbami zveznega zakona. Kakršnokoli spreminjanje 
v smeri predloga bi vodilo do tega, da bi bil republiški zakon v nasprotju z 
zveznim, kar pa je ustavnopravno nesprejemljivo. 

2. Razlogi varnosti cestnega prometa narekujejo, da sporne določbe repu- 
bliškega zakona ne spreminjamo:. Vsa mlotorna vozila in delovni stroji, ki se 
premikajo z močjo lastnega motorja, morajo ustrezati tehničnim in varnostnim 
pogojem-. Pri tem gre predvsem za varnost samega voznika kakor tudi za varnost 
drugih udeležencev v cestnem prometu. Za zagotovitev osnovne cestno-prometne 
varnosti pa je nujno, da delovnemu stroju ne moremo in ne smemo dovoliti 
vleke vprežnega voza, saj le-ta ne izpolnjuje osnovnih varnostnih zahtev (nima 
ustrezne zavore, nima ustrezne osvetlitve in ni ustrezno fiksiran k delovnemu 
stroju). Odbor je pri tem ugotovil, da podjetje »Panonija« iz Murske Sobote že 
izdeluje priklopnike, ki ustrezajo ravno takim delovnim strojem-kosilnicam, 
ki se uporabljajo pri nas na vasi. Tako bodo lahko kmetovalci in lastniki de- 
lovnih strojev priklopnike kupili na domačem trgu od domačega proizvajalca. 

3. Delovnem stroju (kosilnico) ne sme biti priključen v nobenem primeru 
vprežni voz ali drug delovni stroj. V cestnem prometu, ko je delovnemu stroju 
priključen priključek za prevoz tovora (keson), delovni stroj ne sme imeti 
rezila za košnjo, razen če je rezilo pod kesonom. Vsak delovni stroj, ki se 
uporablja tudi v cestnem; prometu, mora imeti naprave za varno zaviranje. 
Na priključku delovnega stroja ni dovoljeno prevažati ljudi. Če delovni stroj 
nima naprave za dajanje zvočnih in svetlobnih znakov, mora take znake dajati 
pravočasno voznik delovnega stroja z roko ali kako drugače. To velja predvsem 
za spremembo smeri, spremembo načina vožnje ali če namerava ustaviti. Če 
takih znakov voznik ne more dajati, mora imeti spremljevalca, ki take znake 
daje. Ponoči in ob slabi vidljivosti mora imeti luči in odbojna stekla, ki so 
predpisana za vprežni voz (tretji odstavek 16. člena republiškega zakona o 
varnosti cestnega prometa), torej spredaj belo luč, zadaj pa rdečo. 

Glede na gorja stališča je odbor sprejel naslednji sklep : 
Iz razlogov varnosti v cestnem prometu ni prav nobene potrebe za spre- 

membo in dopolnitev 15. člena republiškega zakona o varnosti cestnega pro- 
meta. 

iZa poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Miha 
Prosen. 

St.: 34-57/71 

Ljubljana, 26. 11. 1971 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. septembra 1971 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil gospodarski zbor skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi se je komisija strinjala s predlagateljem, da gre za 
pereč problem, ki ga je treba čimprej rešiti. Menila pa je, da ni najbolj pri- 
merna rešitev, da bi nekaj mesecev po tem, ko je bil zakon o varnosti cestnega 
piromieta sprejet, že sprejeli novelo tega zakona. Zato je predlagala, naj bi pred- 
lagatelj proučil možnost drugačne rešitve tega problema, morda z izdajo izvr- 
šilnega predpisa na podlagi določb omenjenega zakona. 

St.: 34-57/71 

Ljubljana, 16. 9. 1971 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene 

splošne in skupne porabe 

1. člen 

Prispevki od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki jih določa skup- 
ščina SR Slovenije, se plačujejo v letu 1972 po naslednjih stopnjah: 

1. republiški prispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmierja za 
republiški proračun — po stopnji 0,76. 

2. republiški prispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 
izobraževanje — po stopnji 3,44. 

3. prispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za otroško varstvo, 
ki se steka v sklad republiške skupnosti otroškega varstva za otroški dodatek 
in za dopolnjevanje varstva otroka — po stopnji 1,44. 

4. prispevek za zaposlovanje — po stopnji 0,20. 

2. člen 

Sredstva, ki se zberejo s prispevki iz prejšnjega člena, smejo uporabniki 
v letu 1972 uporabiti največ do naslednjih zneskov: 

1. sredstva republiškega prispevka od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja za republiški proračun — največ do 129 800 000 din, 

2. sredstva republiškega prispevka od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja za izobraževanje — največ do 644 000 000 dinarjev, 

3. sredstva prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za otro- 
ško varstvo, ki se steka v sklad republiške skupnosti otroškega varstva za 
otroški dodatek in za dopolnjevanje varstva otrok, največ do 276 000 000 din, 

4. sredstva prispevka za zaposlovanje — največ do 39 700 000 dinarjev. 
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3. člen 

Ko dosežejo sredstva, zbrana iz posameznih prispevkov, zneske, ki so dolo- 
čeni v prejšnjem členu, odvaja služba družbenega knjigovodstva vsa presežna 
sredstva iz teh prispevkov na račun SR Slovenije za izravnavanja v gospo- 
darstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona sloni na določilih XL. ustavnega amandmaja republiške 
ustave. Glede na stališča, sprejeta v skupščinskih organih, menimo, da je za 
zagotovitev relativnega zmanjševanja obremenitve gospodarstva (dokler ne bo 
uveljavljen nov davčni sistem) treba neobhodno omejiti delovanje obstoječega 
sistema. Kjer je v obstoječem sistemu zajemanja sredstev, namenjenih za finan- 
ciranje družbenih dejavnosti, predviden kot instrument obremenitve gospodar- 
stva prispevek iz OD iz delovnega razmerja, je potrebno z republiškim pred- 
pisom omejiti stopnje in dbločiti najvišje zneske, ki iz prispevka iz OD pri- 
padajo posameznim uporabnikom. Vendar pa velja to le za tiste uporabnike, 
katerim določa stopnje skupščina SR Slovenije. S predlaganim zakonom se 
omejuje raven prispevkov iz OD naslednjim uporabnikom: republiškemu pro- 
računu, republiški izobraževalni skupnosti, republiški skupnosti otroškega 
varstva ter republiški skupnosti za zaposlovanje. 

V skladu z načelom, da je treba zagotoviti stabilnejše pogoje gospodarstva 
(to je poskrbeti za postopno razbremenitev gospodarstva), bi morale na podoben 
način tudi občine poskrbeti, da ne bodo stopnje prispevkov iz OD v letu 1972 
presegle stopenj, veljavnih v letu 1971. 

Ce bodo zagotovljeni taki odnosi, da bo delovanju sistema družbenih do- 
govorov in samoupravnih sporazumov o delitvi osebnih dohodkov zagotovljena 
nižja rast obsega OD od rasti družbenega proizvoda, kar bo tudi vplivalo 
na ustreznejšo delitev DP med gospodarstvom in sfero negospodarske porabe. 

Gibanje obsega OD in prispevkov iz OD kaže v preteklih letih naslednje 
značilnosti: 

v mio din 

delna ocena ocena 

1969 1970 1971 1972 

1. Družbeni proizvod 20 805,8 25 828,0 32 961,0 39 668,0 
2. Obseg OD 7 350,0 9 229,0 11 582,0 13 664,0 
3. Prispevki iz OD 3 413,0 4 406,6 5,221,2 5 988,8 

Stopnje 32,41 34,00 31,87 31,25 
Odnos 2 :1 35,3 35,7 35,1 34,4 

3 :1 16,4 17,0 15,8 15,1 
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Ce bi se iz posameznih prispevkov nateklo več sredstev kot jih uporabniki 
lahko po tem zakonu uporabijo, se presežki neposredno odvajajo na račun SR 
Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti. To praktično pomeni, da se tako zbrani presežki na poseben 
način vračajo v gospodarstvo. 

Ob danem instrumentariju prispevka iz OD ni mogoče drugače zagotoviti 
takšnega posega. Šele predvidene spremembe v davčnem sistemu bodo to 
vprašanje lahko dokončno uredile. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
18. zasedanju V skupščini SR Slovenije dne 1. 2. 1972 obravnavah predlog 
zakona o določitvi stopenj prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja za leto 1972 in o določitvi zneskov iz prispevkov iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namiene 
splošne in skupne porabe. 

V razpravi sta sodelovala delegata občin Kamnik in Trbovlje. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmlaja in 14. člena odloka o za- 

časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvo- 
ljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skupščine 
SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pri- 
stojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

V razpravi je bil predlog zakona deležen podpore zlasti zaradi tega, ker 
se davčne stopnje, zlasti republiške, zmanjšujejo v primerjavi z lanskimi, ter 
zato, ker se omejujejo tudi stopnje prispevkov iz osebnega dohodka, kar bo 
nedvomno prispevalo k večji akumfulativnosti in usposobitvi gospodarstva. 

V zvezi s tem je delegat občine Kamnik postavil vprašanje delegatom 
občin iz ljubljanske regije, ki se nanaša na sredstva za gradnjo kliničnega 
centra v Ljubljani. Glede na to, da so se lani sporazumeli za 0,5®/o prispevno 
stopnjo iz osebnega dohodka za ta namen, zdaj pa je določena v višini 0,55 °/o, 
to kaže, da se niso držali usmeritve na razbremenitev gospodarstva, kot je prišla 
sicer do izraza v obravnavanem zakonu. Isto velja glede stopnje prispevkov 
za zdravstveno varstvo (lani 7,34°/», letos okrog 8 °/o). 

Delegat občine Trbovlje je pojasnil, da gre za dve različni situaciji: za 
nekatere bo predstavljal klinični center le regionalni center, za nekatere pa 
tudi splošno bolnico. In ker na nekaterih območjih gradijo ali usposabljajo svoje 
splošne bolnice (revirji, Kranj, Novo mesto), za kar bodo morali zbirati sredstva 
posebej, je razumljivo, da ne morejo prispevati za klinični center v enaki višini 
kot tisti, ki jim! posebna splošna bolnica ne bo potrebna. 

Št.: 420-37/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 
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MNENJE IN PREDLOG 
PROSVETNO-KULTURNEGA ZBORA 

Prosvetno-kulturni zbor je na 29. seji dne 10. februarja 1972 obr.aAm.aval 
predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti 
za posamezne namene splošne in skupne porabe in na podlagi 13. člena odloka 
o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije, o vprašanjih, glede 
katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slo- 
venije in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu 
sprejel naslednje 

mnenje in predlog : 

Predlog zakona, prek katerega naj se zagotovi relativno zmanjšanje obre- 
menitve gospodarstva s tem, da se omeji poraba sredstev prek določenega 
nominalnega zneska, najbolj neposredno prizadene področje izobraževanja. 
Predloženi ukrep je izraz očitne težnje, da se proti samoupravnim načelom 
uveljavlja odvzem dela sredstev interesnim skupnostim kot sistem. Ob visoki 
stopnji inflacije to pomeni tudi siceršnje zmanjševanje realnega obsega sredstev 
za izobraževanje v letu 1972. Posledice bodoče rasti inflacije bo torej nosilo 
predvsem to področje. 

Izhajajoč iz takšne načelne ugotovitve, predlaga prosvetno-kulturni zbor, 
da pristojna zbora sprejmeta naslednji dopolnilni predlog: 

k 3. členu: Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pred začetkom odvajanja presežnih sredstev iz prejšnjega odstavka mora 

izvršni svet predložiti skupščini SR Slovenije poročilo o gibanjih v gospodar- 
stvu in predlog za uskladitev zneskov iz 2. člena tega zakona s temi gibanji.«. 

Z uveljavitvijo amandmaja bi bila omogočena valorizacija z inflacijsko 
stopnjo razvrednotenega deleža sredstev, namenjenih za področja, našteta v 
2. členu. 

St.: 420-37/72 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 53. seji 2. februarja 
1972 obravnaval navedeni predlog zakona, ki ga je skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava v smjislu 294. člena poslov- 
nika skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, ker gre za realizacijo 
že sprejetih stališč in sklepov zborov skupščine SR Slovenije ter ustavnih in 
zakonskih pooblastil. 

Odbor se strinja z obravnavo po skrajšanem postopku in meni, da pred- 
lagani zakon ustreza sprejetim načelom in izhodiščem. Vendar izvajanje tega 
zakona še ne zagotavlja pričakovane skupne prispevne stopnje, ker ostale stop- 
nje določajo občinske skupščine in samoupravne skupnosti. Občinskih skupščin 
in samoupravnih skupnosti ne vključujemo v stabilizacijo z zakonom, pač pa 
se samoupravno za to odločijo. 

Odbor predlaga naslednjo dopolnitev predloga zakona: 
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— v naslovu zakona: za besedo »stopenj« naj se vstavi beseda »re- 
publiških«. 

Iz vsebine zakona namreč izhaja, da se s tem zakonom ne določajo vse 
stopnje prispevkov, ampak le stopnje republiških prispevkov. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlagani zakon. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 420-37/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 35. seji dne 1. 2. 1972 
obravnaval predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov pri- 
spevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 
uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil v Obravnavo izvršni svet s predlogom, da se v smislu 
294. in 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem 
postopku. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da predloženi zakon predstavlja dejansko 
limitiranje dohodkov nekaterih nosilcev splošne porabe (republiški proračun, 
republiška izobraževalna skupnost, republiška skupnost otroškega varstva, 
skupnosti za zaposlovanje) v letu 1972, s čimer se je odbor strinjal. Člani od- 
bora pa so pri tem opozorili, da v obrazložitvi ni dovolj utemeljen® sklicevanje 
na ustavne amandmaje. Izrazili so celo dvom, da so predvideni ukrepi v skladu 
z načeli ustavnih amandmajev. Menili so, da bi glede liimitiranja zneskov ome- 
njenih nosilcev splošne porabe v skladu z ustavnimi amandmaji kazalo najprej 
uporabiti načelo družbenega dogovarjanja in z družbenimi dogovori zagotoviti, 
da bi se nosilci splošne porabe strinjali s takimi zneski dohodkov, ki v okviru 
bilance splošne porabe ne bi predstavljali večje skupne obremenitve gospodar- 
stva, kot je bila v letu 1971. 

S tem v zvezi je tudi vprašanje presežkov sredstev. Člani odbora so me- 
nili, da bi bilo s stališča gospodarstva bolj utemeljeno., da se ob koncu polletja, 
to je na podlagi podatkov iz poslovanja omenjenih nosilcev splošne porabe v 
obdobju januar—junij 1972 in gibanja njihovih dohodkov, že sedaj sprejme 
dogovor o znižanju stopenj prispevkov v drugem polletju, če bi gospodarska 
gibanja kazala, da bodo predvidevanja prekoračena. 

Čeprav je predstavnik predlagatelja to negiral, pa so nekateri poslanci iz- 
razili mnenje, da izvršni svet nima zadostne ocene o gibanju osebnih dohodkov, 
kar potrjuje tako predvideno limitiranje kot tudi predvidevanje, da se pre- 
sežki izločajo na račun SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu. Poslanci 
so menili, da gospodarstvo ni v celoti zainteresirano', da se sredstva zbirajo v 
tem posebnem računu, ampak je bolj zainteresirano za znižanje stopenj. 

Odbor se je soglasno odločil, da se v zvezi z načelno razpravo sprejme 
amandma k 3. členu, ki naj se spremeni tako, da se glasi: 

k 3. členu : »Po preteku prvega polletja 1972 se ugotovijo gospodarska 
gibanja in višina sredstev, zbranih iz posameznih davkov iz osebnih dohodkov, 
ter se v primeru, če le-ti kažejo, da bodo zneski iz prejšnjega člena preseženi, 
predlaga znižanje stopenj davkov od osebnega dohodka iz 1. člena. 
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Ce se kljub znižanju stopenj iz prejšnjega odstavka do konca leta prese^- 
žejo zneski, ki so določeni v prejšnjem členu, odvaja služba družbenega knjigo- 
vodstva vsa presežna sredstva iz teh davkov na račun. SR Slovenije za izrav- 
navanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti.« 

Glede na predlog zakona o davkih občanov bi bilo potrebno predloženi 
zakon o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja za leto 1972 in o dolo<čitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega 
dohodka iz DR, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne 
in skupne porabe, uskladiti in v vseh členih zakona besedo »prispevke« zame- 
njati z »davki«. V tem smislu ne ustreza tudi naslov zakona. 

Odbor je tudi ugotovil, da so v 1. in 3. točki 1. člena stopnje navedenih 
davkov od osebnega dohodka panovno določene v 2. členu zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks oziroma v 2. členu zakona o stopnjah pri- 
spevkov za otroško varstvo v letu 1972. Menil je, da je tako ponavljanje ne- 
potrebno. 

Izraženo je bilo mnenje, da bi se normalno vse stopnje prispevkov morale 
sprejemati že mesec do dva pred začetkom poslovnega leta, to je v oktobru 
oziroma novembru, ker sprejemanje stopenj prispevkov in davkov šele v prvem 
trimesečju tekočega leta onemogoča realno planiranje proizvodnje in prodaje 
industrijskim in ostalim podjetjem. Prekiniti bi torej morali s prakso retro^ 
gradnega sprejemanja davčnih bremen gospodarstva. 

Večina članov odbora pa je menila, da je letošnje dejansko izjemno leto 
glede na prenos mnogih funkcij s federacije na republiko in da je zaradi tega 
realno zakonsko podaljšanje sprejemanja stopenj prispevkov in davkov do 
29. februarja 1972. 

Odbor se je strinjal z višino predvidenih stopenj kakor tudi s predvidenimi 
limitiranim! zneski dohodkov iz teh davkov ter njihovo uporabo (po sprejemu 
amandmjaja odbora k 3. členu), vendar pa je v dvomu glede metode, kako naj 
se doseže limitiranje stopenj. S tem v zvezi predlaga, da izvršni svet bolj ute- 
melji predlagano metodo hmitiranija z zakonom, kar bi odbor obravnaval 
morda na seji pred sejo gospodarskega zbora. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da se od izvršnega sveta zahteva 
bolj utemeljena razlaga nujnosti zakonskega urejevanja limitiranja višine do- 
hodkov nekaterih nosilcev splošne porabe. Šele na ponovni obravnavi bo odbor 
zavzel stališče do tega, ali bo predlagal gospodarskemu zboru, da se zakon 
sprejme ah ne. 

Za poročevalca na zboru je bila določena poslanka Mara Žlebnik. 

St.: 420-37/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih 
zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo 
v letu 1972 uporabiti za posamezne nam,ene splošne in skupne porabe, ki ga je 
skupščini poslal v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
32 
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Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija sprejela na- 
slednje amandmaje: 

k naslovu zakona: 
V prvi vrsti naj se med besedama »stopenj« in »prispevkov« vstavita be- 

sedi »davka in«. 
Dopolnitev je potrebna, ker z zakonom niso določene le stopnje prispevka, 

temveč tudi davka in sicer davka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
za republiški proračun, ki ga uvajamo s predlogom zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks. 

K 1. členu : 
V prvi vrsti uvodnega stavka naj se beseda »prispevki« nadomesti z bese- 

dilom: »Davek in prispevki«. 
Dopolnitev je potrebna iz razlogov, navedenih v zvezi z. amandmajem k 

naslovu zakona. 
V tretji točki naj se v 4. in 5. vrsti med besedama »dopolnjevanje« in »var- 

stva« vstavi beseda »potreb«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve tega zakona s predlogom zakona 

o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 (2. člen). 
K 2. členu : 
V 1. točki naj se beseda »prispevka« nadomesti z besedo »davka«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve s 1. členom;. 
V 1., 3. in 4. točki naj se beseda »sredstva« nadomesti z besedo »sredstev«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora gospodarskega zbora za 

finance k 3. členu predloga zakona. Z vidika zakonitosti in ustavnosti je pred- 
lagana rešitev možna. O njeni primernosti pa naj odločita pristojna zbora. 

St.: 420-37/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
l0. februarja 1972 obravnavala amandma odbora republiškega zbora za finance 
in proračun k naslovu predloga zakona. 

Upoštevajoč amandma odbora in amandmaje, ki jih je komisija k pred- 
logu zakona dala na seji dne 3. februarja 1972, je komisija sprejela naslednje 
amandmaje: 

K naslovu zakona: 
Začetek naslova zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Zakon o določitvi stopenj republiškega davka in republiških prispevkov 

od osebnega dohodka . ..«. 
Dopolnitev je potrebna, ker z zakonom niso določene le stopnje prispevka, 

temveč tudi davka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za republiški 
proračun in ker se s tem! zakonom ne določajo vse stopnje prispevkov, ampak 
le stopnje republiških prispevkov in stopnja omenjenega republiškega davka. 

K 1. členu : 
V prvi vrsti uvodnega stavka naj se beseda »Prispevki« nadomesti z bese- 

dilom »Davek in prispevki«. 
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V 1. točki se beseda »prispevek« nadomesti z besedo »davek«. 
Dopolnitev in sprememba je utemeljena iz razlogov, navedenih v zvezi z 

amandmajem k naslovu zakona. 
V 3. točki naj se v četrti in peti vrsti besedilo »dopolnjevanje varstva 

otroka« nadomesti z besedilom »dopolnjevanje potreb varstva otrok«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve tega zakona s predlogom zakona 

o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 (2. člen). 
K 2. členu: 
V prvi vrsti se besedi »s prispevki« nadomestita z besedilom »z davkom in 

prispevki 
V 1. točki naj se beseda »prispevka« nadomesti z besedo »davka«. 
Dopolnitev oziroma sprememba je potrebna zaradi uskladitve besedila s 

1. členom. 
V 1., 3. in 4. točki naj se beseda »sredstva« nadomesti z besedo »sredstev«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V 3. točki se med besedama »dopolnjevanje« in »varstva« v četrti vrsti 

vstavi beseda »potreb«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve z besedilom 3. točke 1. člena. 
K 3. členu : 
V prvi vrsti naj se med besedama »iz« in »posameznih« vstavita besedi 

»davka in«. 
V tretji in četrti vrsti naj se črtajo besede »iz teh prispevkov«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve z 2. členom, sprememba pa je 

redakcijskega značaja. 

St.: 420-37/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune 

1. člen 

Dohodki od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, od 
davka od prometa blaga na drobno, davka od plačil za storitve in sodnih taks, 
ki so bili v letu 1971 po -zakonu o izločanju dela dohodkov od prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka, carin in sodnih 
taks v letu 1971 (Uradni list SFRJ, št. 53/70) izločeni na posebne račune upo- 
rabnikov teh sredstev v SR Sloveniji kot posebna rezerva (v nadaljnjem be- 
sedilu: sredstva posebne rezerve), se uporabijo v skladu z določbami tega za- 
kona za plačilo obveznosti SR Slovenije, prevzetih po zakonu o prenosu 
sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije na repu- 
blike in avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29/71) in za plačilo obvez- 
nosti SR Slovenije v zvezi s prekoračitvijo predvidenih stroškov pri gradnji 
hitrih cest. 

32« 
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2. člen 

Sredstva posebne rezerve, ki so se oblikovala iz dohodkov proračuna SR 
Slovenije za leto 1971, se v celoti uporabijo za plačilo obveznosti SR Slovenije 
iz prejšnjega člena. 

3. člen 

Za plačilo obveznosti SR Slovenije iz 1. člena tega zakona se kot obvezno 
brezobrestno posojilo uporabijo tudi sredstva posebne rezerve, ki so se v letu 
1971 oblikovala iz dohodkov drugih uporabnikov teh sredstev v SR Sloveniji, 
po poravnavi njihovih obveznosti v smislu drugega odstavka 7. člena zakona 
o evidentiranju obveznosti določenih uporabnikov družbenih sredstev in o na- 
činu njihove poravnave (Uradni list SFRJ, št. 50/71). 

Za vplačana sredstva brezobrestnega posojila izda SR Slovenija vplač- 
nikom certifikat, s katerim se zaveže, da jim bo ta sredstva vrnila v petih ena- 
kih letnih obrokih v letih 1976 do 1980. 

4. člen 

Poslovanje s sredstvi posebne rezerve, ki se uporabijo za namene iz 1. čle- 
na tega zakona, se opravlja prek računa SR Slovenije za izravnavanja v gospo- 
darstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, 

5. člen 

Republiški sekretariat za finance izda v enem mesecu po uveljavitvi tega 
zakona podrobnejše tehnične predpise o načinu vplačevanja brezobrestnega po- 
sojila na poseben račun SR Slovenije za plačilo obveznosti iz 1. člena tega 
zakona. 

Republiški sekretariat za finance izda vplačnikom certifikate o vplačanem 
brezobrestnem posojilu, in sicer v enem mesecu po izvršenem vplačilu obvez- 
nega posojila. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SR Slo- 
venije.« 

OBRAZLOŽITEV 

Federacija je ob koncu leta 1970 s posebnim zakonom začasno prepovedala 
družbenopolitičnim skupnostim in interesnim skupnostim razpolaganje z dolo- 
čenimi družbenimi sredstvi. S tem ukrepom naj bi se preprečile oz. odvrnile 
večje gospodarske motnje, ki bi lahko nastale, če bi se omenjena sredstva pre- 
lila v splošno porabo. Z zakonom o izločanju dela dohodkov od prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka, carin in sodnih 
taks v letu 1971 na posebne račune (Uradni list SFRJ, št. 53/70 — v nadalj- 
njem besedilu: zakon o izločanju) je federacija predpisala, da se morajo do- 
hodki iz prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, od davka od 
prometa blaga na drobno in davka od plačil za storitve, carin in sodnih taks, 
ki bodo v letu 1971 več kot za 10,8 '%> večjii kot v letu 1970, izločiti na posebne 
račune kot posebna rezervna sredstva (v nadaljnjem besedilu: imobilizirana 
sredstva). Teh sredstev uporabniki v letu 1971 ne smejo uporabiti. 
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Možnost za uporabo imobiliziranih sredstev je predvidel zakon o eviden- 
tiranju obveznosti določenih uporabnikov družbenih sredstev in o načinu nji- 
hove poravnave (Uradni list SFRJ, št. 50/71 — v nadaljnjem besedilu: zakon 
o evidentiranju). Zakon, o evidentiranju je uporabnikom družbenih sredstev 
omogočil, da smejo svoje dospele in do 15. novembra 1971 neporavnane obvez- 
nosti po posebnem izplačilnem programu poravnati iz vseh razpoložljivih sred- 
stev žiro računov, deviznih računov in posebnih računov. Ce ta sredstva ne bi 
zadoščala za kritje omenjenih obveznosti, smejo uporabniki družbenih sredstev 
pa zakonu o evidentiranju v ta namen uporabiti tudi rezervna sredstva ter 
imobilizirana sredstva po zakonu o izločanju. Imobilizirana sredstva so torej z 
zakonom o evidentiranju sproščena v toliko, da jih smejo uporabniki družbenih 
sredstev uporabiti za pokritje svojih dospelih, a neplačanih obveznosti v smislu 
zakona o evidentiranju. 

S prenosom dosedanje neproračunske bilance federacije na republike in 
AP je SR Slovenija prevzela po dosedanjih ugotovitvah za približno 250 mili- 
jonov dinarjev obveznosti v letu 1971. Poleg tega pa bo republika morala v 
letu 1972 poravnati tudi primanjkljaj neproračunske bilance federacije za leto 
1972, ki sicer še ni dokončno ugotovljen, ker je povzročen z devalvacijo, ki ima 
za posledico povečanje dinarskih obveznosti za plačila tujih dolgov. V letu 
1972 bo morala SR Slovenija zagotoviti tudi sredstva za poravnavo obveznosti 
do uporabnikov beneficiranih obresti v turizmu in kmetijstvu, ki jih je v prejš- 
njem poslovanju odobrila federacija in ki so s prenosom neproračunske bilance 
prešle na republiko. Te obveznosti bo morala SR Slovenija poravnavati v več 
letih, v letu 1972 pa bodo znašale približno 121,9 milijona dinarjev. SR Slo- 
venija bo morala v letu 1972 poravnati tudi del obveznosti v zvezi s podražit- 
vijo gradnje hitrih cest, kar še ni dokončno ugotovljeno, predvidoma pa bi 
udeležba republike za pokritje teh podražitev znašala okoli 60 milijonov 
dinarjev. 

S presežki republiškega proračuna in svojimii imobihziranimi sredstvi bo 
SR Slovenija lahko poravnala del teh obveznosti v višini okoli 100 milijonov 
dinarjev. Predlagamo, da se za pokritje razlike uporabijo kot obvezno posojilo 
tudi imobilizirana sredstva drugih uporabnikov, to je občin in interesnih skup- 
nosti. Taka rešitev ima pravno osnovo v amandmaju XL republiške ustave in 
v zveznem zakonu o evidentiranju, zlasti v 9. členu tega zakona. V citiranem 
členu je izrecno predvidena možnost, da se s posebnim zakonom (to je repu- 
bliški zakon) vpelje obvezno posojilo>, s katerim naj bi se zagotovila sredstva 
za poravnavo obveznosti po izplačilnem programu v smislu zakona o eviden- 
tiranju. Predlagamo', da naj bo to posojilo brezobrestno, in da ga republika 
vrne uporabnikom v 5 enakih letnih obrokih v letih 1976 do 1980. 

Glede na to, da postopek ugotavljanja višine imobiliziranih sredstev pri 
posameznih uporabnikih še traja, bodo podatki o višini znani šele 20. janu- 
arja 1972. Višino imobiliziranih sredstev občin in interesnih skupnosti bo ugo- 
tovila služba družbenega knjigovodstva. Medtem bodo ugotovljene tudi do- 
spele in neplačane obveznosti posamleznih uporabnikov, ki jih morajo ti kriti 
iz svojih imobiliziranih sredstev. Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo pred- 
ložil analizo teh podatkov skupščini SR Slovenije in hkrati amandma k temu 
zakonskemu predlogu, v katerem bo določeno, kakšen del imobiliziranih sred- 
stev občin in interesnih skupnosti se uporabi kot brezobrestno posojilo za po- 
kritje omenjenih obveznosti republike. 
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S predlaganim zakonom se torej imobilizirana sredstva uporabijo za po- 
kritje obveznosti, ki jih federacija ni poravnala gospodarstvu direktno ali prek 
bank. Cim hitrejša poravnava teh obveznosti z likvidnimi sredstvi pomeni pri- 
liv sredstev v gospodarstvo in s tem zboljšanje njegove splošne likvidnosti. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

Prvi odstavek 3. člena predloga zakona naj bi se spremenil tako', da bi se 
glasil: 

»Za plačilo obveznosti SR Slovenije iz 1. člena tega zakona se kot obvezno 
brezobrestno posojilo uporabijo tudi vsa sredstva posebne rezerve, ki so se v 
letu 1971 oblikovala iz dohodkov drugih uporabnikov teh sredstev v SR Slo- 
veniji, razen občin, po poravnavi njihovih obveznosti v smislu drugega od- 
stavka 7. člena zakona o evidentiranju obveznosti določenih uporabnikov druž- 
benih sredstev in o načinu njihove poravnave (Uradni list SFRJ, št. 50/71)«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po tem amandmaju naj bi bile občine izločene od vpisovanja obveznega 
posojila iz imobiliziranih sredstev občinskih proračunov. To predlagamo za- 
radi tega, ker imajo vse občine skupno sredstev obvezne rezerve približno 100 
milijonov, neplačanih obveznosti na dan 15. novembra 1971 pa okoli 67 mili- 
jonov. Po poravnavi teh obveznosti bo ostalo pri vseh občinah skupaj še okoli 
33 milijonov dinarjev obvezne rezerve. Vendar pa tudi vsa ta sredstva niso na 
razpolago, saj so občine od tega okoli 23 milijonov dinarjev vložile v gospo- 
darstvo prek občinskih skladov skupnih rezerv, kar so dovoljevali zvezni pred- 
pisi o imobiliziranih sredstvih. Tako bi pri vseh občinah ostalo na razpolago 
dejansko le 10 milijonov dinarjev obvezne rezerve. Izvršni svet meni, da naj 
bi se ta sorazmerno majhen delež — pri takšnem številu upravičencev —• pre- 
pustil občinam, ki naj bi ga na ustrezen način usmerile v gospodarstvo. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svo- 
jem 18. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 1. 2. 1972 obravnavah pred- 
log zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bih v letu 1971 izločeni na 
posebne račune. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Lenart, Ljubljana-Šiška, Maribor 
in Slovenske Konjice. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvo- 
ljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru, da jih 
kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 
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Delegat občine Ljubljana- Šiška je predlagal, da delegati občin na 
zasedanju podprejo amandma izvršnega sveta k predlogu zakona, po katerem 
naj bi se prvi odstavek 3. člena predloga zakona spremenil tako, da bi se 
glasil: 

»Za plačilo obveznosti SR Slovenije iz 1. člena tega zakona se kot obvezno 
brezobrestno posojilo uporabijo tudi vsa sredstva posebne rezerve, ki so se v 
letu 1971 oblikovala iz dohodkov drugih uporabnikov teh sredstev v SR Slo- 
veniji, razen občin, po poravnavi njihovih obveznosti v smislu drugega od- 
stavka 7. člena zakona o evidentiranju obveznosti določenih uporabnikov druž- 
benih sredstev in o načinu njihove poravnave (Uradni list SFRJ, št. 50/71)«. 

Delegati občin so predlog podprli. 
Ob tem amandmaju pa je bila izražena tudi sugestija, da bi bilo treba 

razmisliti, kako uporabiti doslej izločena sredstva občinskih proračunov morda 
za investicije na področju izobraževanja, ne pa za povečanje proračunskih 
sredstev v tem letu (delegat občine Maribor). 

V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje v zvezi s sredstvi temeljnih 
izobraževalnih in kulturnih skupnosti (delegat občine Lenart) oziroma opozor- 
jeno na problem sredstev za izobraževanje, ki je petreč zlasti v t. i. dopolnje- 
vanih občinah; konkretno je bilo predlagano, da naj bi tudi sredstva za iz- 
obraževanje ostala na razpolago temeljnim skupnostim, s tem da bi morda 
namensko opredelili njihovo uporabo (delegat občine Slovenske Konjice). 

St.: 420-36/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

MNENJE IN PREDLOG 
PROSVETNO-KULTURNEGA ZBORA 

Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na 29. seji dne 10. fe- 
bruarja 1972 obravnaval predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki 
so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune, in na podlagi 13. člena odloka 
o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije, o vprašanjih, glede kate- 
rih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije 
in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu sprejel 
naslednje mnenje in predlog: 

Za področje vzgoje in izobraževanja, ki je v letu 1971 dosledno izpolnje- 
valo sprejete stabilizacijske ukrepe, pomenijo predlogi za odvzem imobilizi- 
ranih sredstev nesistemsko in nesamoupravno rešitev, tem bolj ker zmanjšu- 
jemo realni planirani obseg sredstev prav na tistem področju družbenih služb, 
ki je zaradi svoje idejnopolitične in,vzgojne vloge v zadnjem času odtočno 
postavljeno v ospredje. Hkrati to pomeni zavestno nižanje deleža za izobra- 
ževanje v družbenem proizvodu SR Slovenije za leto 1972. Nujna je takojšnja 
prekinitev takšnega administrativnega poseganja v delo samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ter vrnitev imobiliziranih sredstev republiški izobraževalni 
skupnosti. Predlog, da se sredstva odvzamejo prek posojil in to samo tistim,, ki 
še imajo sredstva na postavki »posebna rezerva«, kaže. na nenačelnost in ne- 
doslednost pristopa. Pri takšnih administrativnih ukrepih se odpirajo širša 
družbenoekonomska vprašanja v vlogi in položaju samoupravnih skupnosti. 



504 Priloge 

Sedanje stanje terja takojšnjo proučitev neposrednejšega in bolj samo- 
upravnega sistema financiranja izobraževanja in vzgoje kot tudi kulture in 
znanosti, še posebej ker je uspešnejši gospodarski in družbeni razvoj pogojen 
z ustreznejšimi vlaganji prav v te dejavnosti. 

Iz predloga zakona ni razvidno, koga prizadene predvideni ukrep oziroma 
kolikšne bodo posledice za posamezne interesne in družbenopolitične skup- 
nosti, ki imajo dosegljivo posebno rezervo. S takšnim formalističnim ukrepom 
se zožujejo možnosti za delo in razvoj posameznih družbenih dejavnosti. Mne- 
nja skupščine o potrebnosti selektivne omejitve splošne porabe se samo z ukre- 
pi za omejitev dohodkov, za avtomatično odvajanje presežkov na poseben 
račun ne bodo mogla uresničiti. Takšni ukrepi bodo v primeru nadaljevanja 
inflacije le začasno zadržali pritiske vseh porabnikov in povzročili krizne situ- 
acije na zapostavljenih področjih. Hkrati s tem pa na področju gospodarstva 
niso predvideni selektivni ukrepi, ki bi lahko učinkovito zagotovili izvajanje 
stabilizacijske politike. 

Imobilizacija sredstev je administrativni ukrep, ki onemogoča izvajanje 
načela delitve po delu, ker ne zagotavlja plačila na podlagi realne cene za 
opravljene storitve. Z odtujitvijo presežkov se bo realen obseg sredstev repu- 
bliške izobraževalne skupnosti še nadalje zmanjševal, kar bo onemogočilo iz- 
polnitev bistvenih postavk v okviru delovnega programa te interesne skup- 
nosti, ki že sicer ne more pripraviti svojega finančnega načrta za leto 1972. 
Pri tem pa je treba posebej opozoriti, da je skupščina tista, ki vsako leto daje 
soglasje k pomembnejšim aktom republiške izobraževalne skupnosti. 

Zato pirosvetno-kulturni zbor vztraja pri povečanju sredstev za financi- 
ranje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v letu 1972 in v zvezi s tem predlaga 
pristojnima zboroma, da sprejmeta naslednji dopolnilni predlog: 

k 1. členu : v 13. vrsti se za oklepajem vstavi naslednje besedilo: »za 
odpravljanje socialnih razlik pri izobraževanju mladine, predvsem na manj 
razvitih območjih«. 

k 2. členu : doda se nov, 2. a člen, ki se glasi: 
»Iz sredstev posebne rezerve se izobraževalni skupnosti SR Slovenije do- 

deli znesek 22 milijonov dinarjev za odpravljanje socialnih razlik pri izobra- 
ževanju mladine predvsem na manj razvitih območjih.«. 

Ta sredstva bi republiška izobraževalna skupnost uporabila predvsem za 
naslednje prvenstvene naloge: 

— 10 mio dinarjev za štipendije in posojila in sicer: za 18'% valorizacijo 
štipendij in posojil, za približno 1500 novih štipendij za dijake prvega razreda 
srednjih šol in za večje število štipendij in kreditov v celoti; 

— za nujno sanacijo nekaterih šolskih objektov 9 mio dinarjev. Ukrep je 
del petletne postopne sanacije osnovnih, posebnih osnovnih in srednjih šol v 
nekaterih manj razvitih občinah, ki si ga je republiška izobraževalna skupnost 
zastavila za obdobje 1972—1976; 

—• za 40°/o pokritje stroškov prevoza v šolo in najnujnejše obvezne eks- 
kurzije 3 mio dinarjev; v nasprotnem primeru bodo podražitve prevozov v 
celoti bremenile učence in študente. 

S predlagano dopolnitvijo bo mogoče zmanjševati tisti del socialne dife- 
renciacije in hude posledice inflacije, ki prizadevajo predvsem mladino v šoli. 

St.: 420-36/72 
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MNENJE SOCIALNO-ZDRAVSTVENEG A ZBORA 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 13. člena 
odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije na seji dne 10. fe- 
bruarja 1972 obravnaval predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki 
so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune, ki ga je skupščini predložil 
izvršni svet. 

Zbor je soglasno ocenil, da v 3. členu predloga zakona predlagana rešitev 
povsem zanemarja dejstvo, da so bile skupnosti zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstveni zavodi dolžni spoštovati družbeni dogovor o izvajanju in financi- 
ranju zdravstvenega varstva za leto 1971, katerega podpisnik je bil tudi izvršni 
svet skupščine SR Slovenije. Oib tem je bilo poudarjeno1, da po 10. členu zakona 
o zdravstvu določa izhodišča za sklepanje pogodb o izvajanju in financiranju 
zdravstvenega varstva družbeni dogovor, ki ga sklenejo izvršni svet skupščine 
SR Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, zdravstvene delovne organi- 
zacije oziroma njihovo združenje, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
in republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. Za leto 1971 je bil tak družbeni 
dogovor sklenjen 9. decembra 1970 in na njegovi podlagi so bile v začetku leta 
1971 sklenjene pogodbe med skupnostmi zdravstvenega zavarovanja in zdrav- 
stvenimi delovnimi organizacijami. Ta družbeni dogovor je dolžna upoštevati 
tudi posebna arbitraža pri svojih odločitvah v skladu s 101. členom zakona o 
zdravstvu. 

Po mnenju zbora bi s sprejemom zakona v besedilu, kot je bilo predloženo 
skupščini, praktično razveljavili določbe omenjenega družbenega dogovora, kar 
bi imelo za posledico nepopravljivo politično in materialno škodo. Skladi zdrav- 
stvenega zavarovanja bi namreč po zaključnem računu izkazali znatno večje 
deficite, njihovo pokritje pa bi šlo v breme vseh delovnih organizacij. Zbor je 
pri tem opozoril na določbo četrtega odstavka 71. člena zakona o zdravstvenem, 
zavarovanju o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 
26/70), po kateri predpiše skupnost za kritje po zaključnem računu zagotov- 
ljenega primanjkljaja poseben prispevek. Ta prispevek se predpiše od kosma- 
tih osebnih dohodkov iz delovnega razmerja, kar pomeni novo obremenitev 
gospodarstva in vseh drugih delovnih organizacij. Značilnost omenjenega po- 
sebnega prispevka je le v tem, da se ne všteva v skupno osnovo za obraču- 
navanje prispevkov od kosmatih osebnih dohodkov. 

Socialno-zdravstveni zbor je ponovno poudaril, da je sprejeti zvezni limit 
zlasti prizadel področje zdravstva in zdravstvenega zavarovanja in sicer zato, 
ker sta s 1. 1. 1971 stopila v veljavo republiški zakon o zdravstvu in zakon 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. S 
slednjim zakonom so bile razširjene pravice zavarovancev (uveljavitev obvez- 
nih oblik zdravstvenega varstva1, omejitev participacije, večje pravice iz na- 
slova nesreč pri delu in poklicnih boleznih itd.). Limit tudi ne upošteva večjih 
izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja zaradi porasta števila zavarovan- 
cev, ne upošteva pa tudi prizadevanj za sanacijo zdravstvenih zavodov, glede 
katere so bili sprejeti posebni družbeni dogovori. Zaradi navedenih razlogov 
je socialno-zdravstveni zbor na 15. seji dne 28. decembra 1970 sprejel stališča 
in konkretne predloge za ustrezno tolmačenje uporabe sprejetega zveznega li- 
mita. Te predloge je zbor posredoval zveznemu sekretariatu za finance, zvez- 
nemu izvršnemu svetu in socialno-zdravstvenemu zboru zvezne skupščine. Le 
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del teh predlogov je bil uresničen z izdajo ustreznega tolmačenja zveznega 
sekretarja za finance. 

Zbor je poudaril, da so minimalne izkazane obveznosti skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja po stanju 15. 11. 1971 posledica dejstva, da zdravstveni 
zavodi tekoče ne izstavljajo računov in se obveznosti skladov zdravstvenega 
zavarovanja znatno povečajo prav proti koncu leta, kar kažejo izkušnje vseh 
prejšnjih let. 

V težnji, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja s predloženim zako- 
nom ne bi bile prizadete, če so, oziroma kolikor so dosledno spoštovale sklenjeni 
družbeni dogovor o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva za leto 
1971, je socialno-zdravstvenii zbor sprejel naslednji amandma: 

K 3. členu: Doda naj se nov drugi odstavek v besedilu: 
»Od sredstev posebne rezerve, ki so se oblikovala iz dohodka skupnosti 

zdravstvenega zavarovanja, se kot obvezno brezobrestno posojilo uporabijo le 
tista sredstva, ki so se zbrala s preseganjem meril, določenih z družbenim do^ 
govorom o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva v letu 1971.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

St: 420-36/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 53. seji 2. februarja 
1972 obravnaval navedeni predlog zakona, ki ga je skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava v smislu 294. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, keir gre za realizacijo že spre- 
jetih stališč in sklepov zborov skupščine SR Slovenije ter ustavnih in zakonskih 
pooblastil. 

Odbor izraža soglasje k predlogu za obravnavo po skrajšanem postopku. 
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da v predlaganem besedilu ni upo- 

števan predlog odbora k osnutku, da se imobilizirani presežki uporabijo ne- 
povratno za kritje prenesenih obveznosti neproračunske bilance federacije. 
Odbor ne vztraja pri tem predlogu, ker meni, da so pogoji za vračanje po pred- 
loženem! besedilu zakona ugodni tudi za republiko in da je v zakonu predvidena 
rešitev politično sprejemljivejša od prejšnje. 

Odbor ugotavlja, da je izvršni svet predložil amandma k 3. členu v skladu 
z obrazložitvijo, da se bodo kot brezobrestno posojilo uporabila vsa sredstva 
posebne rezerve vseh uporabnikov, razen sredstev obveznih rezerv pri občinah. 
Kjoliko je teh sredstev obveznih posebnih rezerv, ni omenjeno, čeprav je v ob- 
razložitvi napovedano, da bo izvršni svet hkrati z amandmajem predložil tudi 
analizo teh podatkov. Dano je bilo le ustno pojasnilo, da je teh sredstev, man j, 
kakor so predvidevala družbenoekonomska in bilančna izhodišča za financiranje 
splošne in kolektivne porabe v letu 1972, ki so bila v obravnavi v republiški 
skupščini v decembru 1971. 

Tedaj je bila navedena ocena, da se pričakuje vseh imobiliziranih sred- 
stev pri vseh nosilcih 596,6 milijona dinarjev. 

Iz obravnave po členih predlaga odbor naslednje spremembe v besedilu 
predloga zakona: 
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— k 3. členu: V drugi vrsti drugega odstavka naj se besede »certifikat, 
s katerim« zamenjajo z naslednjimi besedami: »obveznico, s katero«. 

— k 5. členu: V drugi vrsti drugega odstavka naj se beseda »certifikate« 
zamenja z besedo »obveznice«. 

V skladu s 16. členom zakona o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, 
št. 58/71) družbenopolitične skupnosti, to je tudi SR Slovenija, ne morejo 
izdajati certifikatov. Družbenopolitične skupnosti kot tudi organizacije zdru- 
ženega dela, interesne skupnosti in druge družbenopravne osebe izdajajo lahko 
obveznice v skladu s 5. členom istega zakona. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlagani zakon in upo- 
števane predlagane spremembe. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 420-36/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 54. seji 10. februarja 
1972 obravnaval amandma odbora za, socialno politiko in zdravstvo republi- 
škega zbora, s katerim se predlaga, da se od sredstev posebne rezerve, ki so se 
oblikovala iz dohodkov skupnosti zdravstvenega zavarovanja, uporabijo kot 
obvezno brezobrestno posojilo le tista sredstva, ki so se zbrala s preseganjem 
meril, določenih z družbenim dogovorom o izvajanju in financiranju zdravstve- 
nega varstva v letu 1971. 

Odbor je menil, da moramo biti dosledni piri uporabi sredstev posebne 
rezerve, predvsem pa ni mogoče brez kvantifikacij sprejemati amandmaja, ki 
povzroči posledice v bilanciranju sredstev. Odbor meni, da bi moral izvršni 
svet ugotoviti, za kolikšna sredstva gre v zvezi s predloženim amandmajem, 
obenem pa tudi dati konstrukcijo pokritja obveznosti republike po posebnem 
računu sredstev za izravnavanja v gospodarstvu, v okviru katerega se pokri- 
vajo tudi vsi primanjkljaji, ki jih je republika prevzela od federacije iz naslova 
prenosa neproračunske bilance federacije. Odbor ne sprejema amandmaja zako- 
nodajno-pravne komisije k 1. členu in k 3. členu, ki je povzet po amandmaju 
odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, socialno-zdravstvenega zbora. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 420-36/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 35. seji dne 1. 2. 1972 
obravnaval predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v 
letu 1971 iziločeni na posebne račune, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo izvršni svet s predlogom, da se v smislu 294. in 296. člena poslov- 
nika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal s .potrebo, da se sprejme zakon, ki 
bi reguliral uporabo dohodkov od prispevkov iz osebnega dohodka, prometnega 
davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune. 
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V razpravi po členih pa je odbor sprejel naslednje pripombe in dopolnitve: 
k 3. členu : — odbor je sprejel amlandma, ki ga je dal predstavnik 

predlagatelja, da se prvi odstavek spremleni tako, da bi se glasil: 
. »Za plačilo obveznosti SR Slovenije iz 1. člena tega zakona se kot obvezno 

brezobrestno posojilo uporabijo tudi vsa sredstva posebne rezerve, ki so se v 
letu 1971 oblikovala iz dohodkov drugih uporabnikov teh sredstev v SR Slo- 
veniji, razen občin, po poravnavi njihovih obveznosti v smislu drugega odstavka 
7. člena zakona o evidentiranju obveznosti določenih uporabnikov družbenih 
sredstev in o načinu njihove poravnave (Uradni list SFRJ, št. 50/71).« 

Odbor se je strinjal s predlogom, ker se je že v razpravi o predlogu druž- 
benoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne 
porabe v letu 1972 zavzemal za to, da se občine iztočijo iz zakona, ki naj bi 
urejeval način vplačevanja brezobrestnega posojila iz njihovih sredstev poseb- 
nih rezerv. 

— v drugem odstavku istega člena je treba besede »certifikat, s katerim« 
zamenjati z besedami »obveznico, s katero«. 

V skladu s 16. členom zakona o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 
58/71) družbenopolitične skupnosti, to je tudi SR Slovenija, ne morejo izdajati 
certifikatov. Družbenopolitične skupnosti kot tudi organizacije združenega dela, 
interesne skupnosti in druge družbenopravne osebe izdajajo lahko obveznice, 
v skladu s 5. členom istega zakona. 

Glede na predzadnji odstavek obrazložitve k predlogu zakona pa je odbor 
ugotovil, da izvršni svet še ni predložil analize podatkov o višini impbiliziranih 
sredstev občin in interesnih skupnosti, kakor tudi ne amandmaja k predlogu, 
v katerem naj bi bilo določeno, kakšen del imobiliziranih sredstev občin in 
interesnih skupnosti se uporabi kot brezobrestno posojilo za pokritje omenjenih 
obveznosti republike. Glede na to, da bi se s sprejemom, amandmaja k prvemu 
odstavku 3. člena občine oprostile plačevanja brezobrestnega posojila, pa osta- 
nejo še vedno interesne skupnosti. 

Predstavnik predlagatelja je v svojem izvajanju nakazal osnovne podatke, 
iz katerih se da ugotoviti, da je od napovedanih skoraj 60 milijard S din sedaj 
le še 17 milijard S din razpoložljivih sredstev za brezobrestno posojilo. 

Poslanci so ugotovili, da so to sredstva pod vsemi prvotnimi pričakovanji 
in so zahtevali, da se glede tega predložijo ustrezna poročila, iz katerih bo raz- 
vidno, kako je mogoče, da je prišlo do tako velikega znižanja prvotno pred- 
videnih sredstev, ki se lahko uporabijo kot brezobrestno posojilo. 

Razen tega so poslanci opozorili, da je bito v predlogu družbenoekonomskih 
in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 
predvideno-, da se bodo plačana sredstva brezobrestnega posojila vrnila vplač- 
nikom v dveh letih (1973 in 1974). S tem v zvezi so predložili, da predlagatelj 
to spremembo ponovno utemelji. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predloženi zakon v be- 
sedilu, kot ga je predložil izvršni svet, ob upoštevanju pripomb in dopolnitev 
odbora k 3. členu. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Staneta Pun- 
gerčarja. 

St.: 420-36/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 
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Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora skupščine 
SR Slovenije je na seji dne 31. januarja 1972 obravnaval predlog zakona o upo- 
rabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, pro- 
metnega davka in sodnih taks, ki so bih v letu 1971 izločeni za posebne račune, 
ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Predstavnik republiškega sekretariata za finance je pojasnil, da so vse 
skupnosti otroškega varstva (republiška in občinske) v letu 1971 izločile na 
posebne račune okoli 20 milijonov din. Do 15. novembra 1971 so za plačilo svo- 
jih obveznosti porabile okoli 1 milijon dinarjev, po stanju tega dne pa so imele 
še za okoli 5 milijonov din neplačanih obveznosti. Od skupnega zneska 20 mili- 
jonov din, kolikor je bilo izločenih na posebne račune, odpade na sredstva ob- 
činskih skupnosti otroškega varstva 14 milijonov din, na republiško skupnost 
pa 6 milijonov din. Ker bodo skupnosti iz izločenih sredstev lahko poravnale 
neplačane obveznosti po stanju z dne 15. 11. 1971, bo torej razlika v višini 15 
milijonov din odvedena kot obvezno brezobrestno posojilo na podlagi predlo- 
ženega zakona. 

V zvezi z vprašanjem, kako je prišlo do take prekoračitve dohodkov nad 
uveljavljenim limitom 10,8%, je bilo pojasnjeno1, da je glavni razlog v znatnem 
povečanju osebnih dohodkov, od katerih se je odmeril prispevek. Le v manjši 
meri so k takemu povečanju dohodka skladov prispevale odrejene stopnje pri- 
spevka za otroško varstvo. 

Kljub nekaterim pomislekom je odbor podprl v 3. členu predloga zakona 
predlagano rešitev, da se imobilizirana sredstva odvedejo kot obvezno brez- 
obrestno posojilo za kritje novih obveznosti republike. 

Ocenjujoč potrebe na področju socialnega varstva v letu 1972, je odbor 
ugotovil, da so proračunska sredstva za družbene denarne pomoči predvidena 
v premajhnem znesku. Namesto 8 milijonov din, kolikor je predvideno v pro- 
računu, bi morali za družbene denarne pomjoči zagotoviti po mnenju odbora 
10 milijonov din. Tak znesek bi omogočil realizacijo izrecnega stališča 3. seje 
konference ZKS o socialnem razlikovanju, naj bi družbene denarne pomoči, ki 
so edini vir preživljanja, znašale vsaj polovico zneska varstvene pokojnine; to 
pomeni 340 din mesečno. Ob lanski finančni intervenciji republike je poprečna 
višina družbene denarne pomoči, ki je edini vir preživljanja, znašala 244,81 din. 
Potrebni bodo torej znatno večji napori občin in republike, da bi primerno 
uredili socialno varnost najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Letos bi morali 
zagotoviti namenska dopolnilna sredstva za družbene denarne pomoči nekoliko 
večjemu številu občin, ki so na meji razvitosti in ki kljub maksimalnim na- 
porom same ne morejo reševati teh vprašanj. Z vso ostrino se pojavlja tudi 
vprašanje posebnega varstva oziroma dodatne pomoči za socialno ogrožene, 
duševno in telesno prizadete ali kronično težko bolne osebe, ki potrebujejo 
tujo pomoč in nego. To vprašanje ureja s svojimi odloki le majhno število 
občin. 

Odbor je bil seznanjen z osnutkom družbenega dogovora o izhodiščih za 
politiko in financiranje družbenih denarnih pomoči. Osnutek tega dogovora, ki 
ga je pripravil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo-, je bil 
Že poslan v obravnavo in mnenje zainteresiranim dejavnikom. Družbeni do- 
govor naj b:i sklenile vse občinske skupščine SR Slovenije, izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije in skupnost občinskih služb socialnega varstva Slovenije. 
Sprejem in realizacija tega dogovora je v veliki meri oziroma predvsem od- 
visna od ustrezne finančne intervencije republike. Ta intervencija je toliko 
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nujnejša, ker bodo občine morale prevzeti nove obveznosti za realizacijo novele 
zakona o pomoči družinskim članom;, katerih hranilec je v obvezni vojaški 
službi. Zato je odbor, zavedajoč se, da v republiškem proračunu za leto 1972 
najbrž ne bo mogoče zagotoviti dodatnih 2 milijona din za družbene denarne 
pomoči, sklenil predlagati amandma k 1. členu predloženega zakona v tem 
smislu, da se del sredstev posebne rezerve — in sicer v višini 2 milijona din — 
nameni za družbene denarne pomoči. 

Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je odbor sprejel nasled- 
nji amandma: 

K 1. členu : V trinajsti vrsti se za oklepajem postavi vejica in 'črta be- 
seda »in«. 

V zadnji vrsti se na koncu stavka črta pika in doda besedilo1: »ter v višini 
2 milijona din za družbene denarne pomoči.« 

Dopolnitev izhaja iz stališč in predlogov, izraženih v načelni razpravi. 
Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil pred- 

sednika Slavka Osredkarja. 

St.: 420-36/72 

Ljubljana, 1. 2. 1972 

Odbor za zdravstyo in zdravstveno zavarovanje ter odbor za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora 
skupščine SR Slovenije sta na skupni seji dne 1. februarja 1972 obravnavala 
predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz de- 
lovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bih v letu 1971 
izločeni na posebne račune, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Predstavnik republiškega sekretariata za finance je pojasnil, da so prvotna 
predvidevanja kazala, da bo v Sloveniji skupno imobiliziranih presežkov za 
660 milijonov din, od tega okoli 230 milijonov din iz dohodkov skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja. Do 15. novembra 1971 so skladi zdravstvenega zavaro- 
vanja izločili na posebne račune 36 milijonov din. Ker so po stanju tega dne 
izkazovali skladi le minimalne neplačane obveznosti (340 din), bodo torej sko- 
raj vsa imobilizirana sredstva odvedena kot obvezno brezobrestno posojilo na 
podlagi predloženega zakona. Od skupnega zneska imobiliziranih sredstev so 
posamezne skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev izločile na posebne 
račune naslednja sredstva: Koper 5,7 milijona din, Kranj 4,5, Ljubljana 24,1, 
Maribor 1,8 in Novo mesto 0,1 milijona din. Druge štiri skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja ne izkazujejo izločenih sredstev. 

Odbora sta kritično ocenila navedene podatke in izrazila dvom o njihovi 
to'čnosti. Začudenje vzbuja zlasti podatek, da štiri skupnosti zdravstvenega za- 
varovanja niso prekoračile limitov (Celje, Murska Sobota, Nova Gorica, Ravne) 
ter da torej niso izločile nobenih sredstev na posebne račune. Verjetno za*vse 
skupnosti glede izločanja sredstev ni bila uporabljena enotna metodologija. 

V zvezi z neplačanimi obveznostmi skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
na dan 15. 11. 1971 sta odbora poudarila, da je povsem; možen podatek o izka- 
zanih minimalnih obveznosti. Upoštevati je namreč treba, da vsi zdravstveni 
zavodi tekoče ne izstavljajo računov, kar zlasti velja za klinične bolnice v Ljub- 
ljani, ki skladom zdravstvenega zavarovanja izstavljajo trimesečne obračune. 



Priloge 511 

Zato je razumljivo, da se obveznosti skladov zdravstvenega zavarovanja znatno 
povečajo prav proti koncu leta, kar kažejo izkušnje vseh prejšnjih let. Zato je 
povsem nesprejemljivo, da se za ugotovitev višine neplačanih obveznosti skla- 
dov zdravstvenega zavarovanja upošteva stanje 15. 11. 1971. 

Največ kritičnih pripomb so poslanci obeh odborov izrazili na račun re- 
šitve, da se vsa imoibilizirana sredstva odvedejo kot brezobrestno posojilo repu- 
bliki. Taka rešitev povsem zanemarja dejstvo, da so bile skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja in zdravstveni zavodi dolžni spoštovati družbeni dogovor o 
izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva za leto 1971, katerega pod- 
pisnik je bil tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije. V razpravi je bilo sicer 
poudarjeno, da je bil limit 10,8 °/o sprejet po sklenitvi omenjenega družbenega 
dogovora, vendar izvršni svet kot eden izmed partnerjev dogovora ni zahteval 
njegove spremembe na podlagi uveljavljenega limita. Zato skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja s predloženim zakonom ne bi smele biti prizadete, če so 
dosledno spoštovale družbeni dogovor. V tej zvezi je bilo še posebej poudar- 
jeno, da je bilo ob sklepanju družbenega dogovora vsem partnerjem dobro 
znano, da bo realizacija dogovora terjala več sredstev, kot jih dopušča zvezni 
limit. 

V razpravi je bilo opozorjeno', da bo več skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja končalo poslovno leto z znatnim deficitom. Samo skupnost zdravstvenega 
zavarovanja delavcev v Ljubljani predvideva deficit v višini 30 milijonov din. 
Čeprav ima na posebnem računu izločenih nekaj čez 24 milijonov din, bi tega 
zneska ne smela porabiti, pač pa bi morala za kritje deficita predpisati izreden 
prispevek. Tako bi zavarovanci prek izrednega prispevka iz svojih osebnih 
dohodkov dejansko plačevali obveznosti republike iz neproračunske bilance 
federacije. 

Odbora sta bila seznanjena tudi z amandmajem izvršnega sveta k 3. členu 
in amandmajem odbora za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega 
zbora k 1. členu predloga zakona. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona sta odbora dala naslednje pri- 
pombe in predloge: 

K 1. členu : Sredstva posebne rezerve bodo komaj zadoščala za pokritje 
obveznosti republike, prevzetih po zakonu o prenosu sredstev, pravic in ob- 
veznosti federacije za gospodarske investicije na republike in na avtonomni 
pokrajini. Zato je v tem členu povsem odveč določba, da bo del teh sredstev 
uporabljen tudi za plačilo obveznosti SR Slovenije v zvezi s prekoračitvijo 
predvidenih stroškov pri gradnji hitrih cest. 

Iz enakih razlogov odbora nista podprla amandmaja, ki ga je k temu členu 
dal odbor za socialno in otroško varstvo socialno^zdravstvenega zbora. Manj- 
kajoča sredstva v višini 2 milijonov din za družbene denarne pomoči bi bilo 
treba zagotoviti v republiškem proračunu bodisi iz proračunske rezerve ali pa 
z ustrezno omejitvijo sredstev za reprezentančne oziroma protokolarne namene. 

K 3. členu: Besedilo prvega odstavka tega člena naj se, upoštevajoč 
amandma izvršnega sveta, glasi: 

»Za plačilo obveznosti SR Slovenije iz 1. člena tega zakona se kot obvezno 
brezobrestno posojilo uporabijo tudi vsa sredstva posebne rezerve, ki so se v 
letu 1971 oblikovala iz dohodkov drugih uporabnikov teh sredstev v SR Slo- 
veniji, razen občin in skupnosti zdravstvenega zavarovanja glede sredstev iz 
drugega odstavka tega člena, po poravnavi njihovih obveznosti v smislu dru- 
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gega odstavka 7. člena zakona o evidentiranju obveznosti določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev in o načinu njihove poravnave (Uradni list SFRJ, št. 
50/71).« 

Doda naj se nov drugi odstavek v besedilu: 
»Od sredstev posebne rezerve, ki so se oblikovala iz dohodkov skupnosti 

zdravstvenega zavarovanja, se upoštevajo le tista sredstva, ki so se obrala s 
preseganjem meril, določenih z družbenimi dogovorom o izvajanju in financi- 
ranju zdravstvenega varstva v letu 1971.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
Odbora predlagata socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme predlagana 

amandmaja k 3. členu in ta amandmaja posreduje republiškemu in gospodar- 
skemu zboru kot pristojnima zboroma. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora sta odbora določila 
poslanca dr. Bojana Spicarja. 

St.: 420-36/72 

Ljubljana, 1. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, 
ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune, ki ga je skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet. 

Komisija je v načelni razpravi ugotovila, da ima predlog zakona pravni 
temelj v 5. točki XL. amandmlaja k ustavi SR Slovenije, ki med drugim do^ 
loča, da lahko republika z zakonom naloži obveznost ustvarjanja rezervnih 
družbenih sredstev in v 9. členu zakona o evidentiranju obveznosti določenih 
uporabnikov družbenih sredstev in o načinu njihove poravnave (Uradni list 
SFRJ, št. 50/71). V členu je predvidena možnost, da se s posebnim zakonom 
uvede obvezno posojilo za zagotovitev sredstev za poravnavo obveznosti po iz- 
plačilnem programu zgoraj citiranega zakona. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona je komisija obravnavala amand- 
ma predlagatelja in amandmaje odbora za zdravstvo in zdravstveno zavaro- 
vanje in odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko var- 
stvo ter odbora za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora 
republiške skupščine. 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju .predlagatelja k 3. členu. 
Komfisija ni imela pripomb k amandmaju odbora za socialno in otroško 

varstvo socialno-zdravstvenega zbora k 1. členu, ki se glasi: 
»V trinajsti vrsti se za oklepajem postavi vejica in črta beseda »in«. 
V zadnji vrsti se na koncu stavka črta pika in doda besedilo-: »ter v višini 

2 milijona din za družbene denarne pomoči.« 
Komisija tudi ni imela pripomb k amandmaju odbora za zdravstvo in 

zdravstveno zavarovanje ;in odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora k 3. členu, ki se glasi: 

»Za plačilo obveznosti SR Slovenije iz 1. člena tega zakona se kot obvezno 
brezobrestno posojilo uporabijo tudi vsa sredstva posebne rezerve, ki so se v 
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letu 1971 oblikovala iz dohodkov drugih uporabnikov teh sredstev v SR Slo- 
veniji, razen občin in skupnosti zdravstvenega zavarovanja glede sredstev iz 
drugega odstavka tega člena, po poravnavi njihovih obveznosti v smislu dru- 
gega odstavka 7. člena zakona o evidentiranju obveznosti določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev in o načinu njihove poravnave (Uradni list SFRJ, št. 
50/71).« 

Doda naj se nov drugi odstavek v besedilu: 
»Od sredstev posebne rezerve, ki so se oblikovala iz dohodkov skupnosti 

zdravstvenega zavarovanja, se upoštevajo le tista sredstva, ki so se zbrala s 
preseganjem meril, določenih z družbenim dogovorom o izvajanju in finan- 
ciranju zdravstvenega varstva v letu 1971.«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.« 
Komisija je na podlagi ustnega predloga predlagatelja sprejela naslednja 

amandmaja: 
k 3. členu: 
V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »certifikat« nadomesti z besedo 

»obveznico«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 5. členu: 
V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »certifikate« nadomesti z besedo 

»obveznice«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 

St.: 420-36/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala amandma odbora za socialno politiko in zdrav- 
stvo republiškega in odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno- 
zdravstvenega zbora. 

Komisija ni imela pripomb k novemlu amandmaju omenjenih odborov, ki 
je razviden iz njunega skupnega poročila z dne 10. februarja 1972. 

Komisija je bila tudi seznanjena o umiku amandmaja k 3. členu ome- 
njenih odborov. 

Komisija je ponovno obravnavala primernost rešitve v zadnjem odstavku 
3. člena in drugemu odstavku 5. člena in umaknila svoja amandmaja k tema 
členoma ter sprejela naslednja nova amandmaja: 

K 3. členu: 
V drugi vrsti zadnjega odstavka se beseda »obveznice« nadomesti z besedo 

»potrdilo«. 
Sprememba je utemeljena, ker v tem primeru ne gre za obveznice oziroma 

vrednostne papirje v smislu 8. člena zakona o evidentiranju obveznosti dolo- 
čenih uporabnikov družbenih sredstev in o načinu njihove poravnave (Ur. 1. 
SFRJ, št. 50/71), pač pa le za potrdilo o tem, da je bilo posojilo vplačano in bo 
vrnjeno. 

33 
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K 5. členu : 
V zadnjem odstavku se v drugi vršiti beseda »obveznice« nadomesti z be- 

sedo »potrdilo«. 
Sprememba je potrebna iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi k 3. 

členu. 

St.: 420-36/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije 
za gospodarske investicije 

1. člen 

Terjatve in obveznosti, ki jih SR Slovenija prevzema na podlagi zakona 
o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije 
na republike ;in avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29/71), se prenesejo 
na račun sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

2. člen 

Strokovne in tehnične posle v zvezi s prenosom terjatev in obveznosti iz 
prejšnjega člena opravlja republiški sekretariat za finance. 

3. člen 

Republiški sekretariat za finance sklene z bankami in skladi, ki so v zvezi 
s terjatvami in obveznostmi iz 1. -člena tega zakona doslej opravljah posle za 
federacijo, pogodbe, v katerih bo podrobneje določen način plačila terjatev in 
izvršitve obveznosti, prenesenih na SR Slovenijo. 

K pogodbam iz prejšnjega odstavka daje soglasje izvršni svet skupščine 
SR Slovenije. 

Pogodbe morajo biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 1972. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Za realizacijo zveznih ustavnih dopolnil in spremenjene vloge republik in 
AP na področju investicij v gospodarstvu je bil sprejet zakon o prenosu sred- 
stev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike in 
avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29-348/71). Z njim se prenašajo ter- 
jartve in obveznosti federacije na republike in avtonomni pokrajini iz nasled- 
njih bank in skladov: 
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— Jugoslovanske investicijske banke, 
— Jugoslovanske kmetijske banke, 
— Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino, 
— sklada za kreditiranje in zavarovanje nekaterih izvoznih poslov, 
— sklada za kreditiranja gospodarskega razvoja gospodarsko nezadostno 

razvitih republik in pokrajin, 
— Narodne banke Jugoslavije. 
Vsa sredstva federacije, ki pripadajo republikam in pokrajinam,, se pre- 

nesejo nanje na podlagi kriterijev, določenih v 2. členu zakona, obveznosti 
federacije pa na podlagi kriterijev, določenih v 3. členu zakona o prenosu sred- 
stev, pravic in obveznosti za gospodarske investicije na republike in avtonomni 
pokrajini. Po določilih 11. člena zakona je republiki prepuščeno', da določi 
banko, pri kateri bo imela sredstva in po kateri bo izvrševala obveznosti, ki se 
prenesejo nanjo po tem zakonu. 

V zvezi s prenosom sredstev in obveznosti na republike in AP se je v do- 
sedanjem že opravljenem delu izkazalo, da nekaterih problemov ekonomske in 
finančne narave ni mogoče v celoti rešiti z določili zakona; zato se v zveznem 
merilu pripravlja dopolnilo, fci bo precizneje dofočilo rešitev nekaterih odpr- 
tih vprašanj. To se nanaša predvsem na vrsto pogodb med federacijo in ban- 
kama, ki bi jih lahko združili v t. i. kreditni odnos. Po teh pogodbah so bile 
končni uporabnik sredstev banke. Te so potem k sredstvom federacije dodale 
še svoja sredstva in nato sklepale pogodbe z gospodarstvom,. Za to vrsto pogodb 
ni mogoče v celoti uporabiti določilo 1. točke 2. člena zakona, po katerem se 
prenašajo sredstva na tisto republiko, kjer ima sedež končni uporabnik kre- 
dita, temveč se lahko prenesejo na republike in AP le sorazmerno po strukturi 
odobrenih kreditov za tisti del sredstev, ki bi ga banka po pogodbi morala 
vrniti federaciji. 

Problemi so nastali tudi v zvezi z razvrstitvijo uporabnikov kreditov na 
t. i. »znane« in »neznane« v tistih primerih, ko je »znani« uporabnik tujega 
kredita že položil dinarska sredstva, tuja sredstva pa so se porabila za »ne- 
znanega« uporabnika. 

Prav tako še ni dokončno razčiščeno vprašanje »skupnega plasmaja«, ki je 
kriterij za razvrščanje obveznosti odplačevanja domačih in tujih posojil po 
3. čl. zakona. V tolmačenju se republike razhajajo, ker nekatere menijo, da se 
lahko kot »skupni plasma« štejejo vsi krediti prek ene banke, druge pa tol- 
mačijo, da se morajo kot »skupni plasma« upoštevati vsi krediti prek vseh 
bank. Razlike v tolmačenju pojma »skupni plasma« pa pomenijo tudi različno 
materialno obremenitev republike; prav tako vplivajo tudi ostala še odprta 
vprašanja na materialne odnose med republikami in AP. 

Zaradi vseh navedenih odprtih ekonomskih vprašanj ni bilo doslej mogoče 
finančnega dela prenosa V celoti opraviti in so dela še v teku. Zato predla- 
gam)©, da skupščina SR Slovenije sprejme zakon, ki naj bi določil, da se ter- 
jatve in obveznosti prenesejo na račun sredstev SR Slovenije za izravnavanja 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti in da se 
pooblasti republiški sekretariat za finance, da s posameznimi bankami in skladi 
po razčiščen,ju vseh odprtih vprašanj sklene pogodbe1, ki bodo podrobneje dolo- 
čile način izvrševanja pravic in obveznosti, ki izvirajo iz prenosa teh sredstev. 

Glede na to, da se po finančnem! načrtu računa SR Slovenije za izravna- 
vanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 
sredstva iz tega računa pretežno uporabljajo za pospeševanje gospodarstva brez 
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obveznosti vračanja, se po tej poti na poseben način likvidira državni kapital, 
prenesen s federacije na republiko. 

Predvidoma se bodo sredstva in obveznosti, ki jih prevzema SR Slovenija 
iz prenosa izvenproračunske bilance federacije, gibala v letih 1971—1975 
takole: 

v mili]', din 
1971 1975 

Sredstva — skupaj 
od tega: 
— iz anuitet 
— druga sredstva 
— obresti NB 
— obresti od kred. 

skl. posl. bank 

Obveznosti — skupaj 
od tega: 
—■ odplačilo tujih kreditov 
— odplačilo notranjih posojil 
— druge obveznosti 

Saldo —primanjkljaj 
+ presežek 

417,4 483,2 493,7 

281.2 
34,2 
72,0 

30,0 

661,8 

273.0 
159.1 
229.3 

244.4 

298,0 
11,2 

109,0 

65,0 

464,9 

251,0 
109,5 
104,4 

300,0 
4,2 

118,0 

71,5 

353.7 

171,0 
104.8 
77,9 

504,9 

296,0 
3,2 

127,0 

78,7 

319,0 

178,0 
70,0 
71,0 

521,8 

295,0 
3,2 

137,0 

86.6 

231,3 

120,0 
39.7 
71,6 

18,3 140,0 185,9 290,5 

Opomba : Predloženi izračun je le orientacijski in izdelan po predlogu odloka 
o razdelitvi sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije na 
republike in AP iz oktobra 1971. leta. Ko bodo dokončno znani vsi podatki izven- 
proračunske bilance federacije, bomo skupščini posredovali celotno gradivo. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 53. seji 2. februarja 
1972 obravnaval predlog navedenega zakona, ki ga je predložil skupščini SR 
Slovenije izvršni svet s predlogom', da ga obravnava v smislu 294. člena poslov- 
nika skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku, ker gre za realizacijo že 
sprejetih stališč in sklepov zborov skupščine SR Slovenije ter ustavnih in 
zakonskih pooblastil. 

Odbor se sicer strinja z obravnavo po skrajšanem postopku, pri čemer pa 
ni povsem razumljiva nujnost, saj bi moral biti prenos sredstev, pravic in ob- 
veznosti federacije za gospodarske investicije na republike izvršen po določbah 
9. člena zveznega zakona v 30 dneh od njegove uveljavitve, to je do 9. avgusta 
1971. Po več ko petih mesecih še vedno tečejo razprave o tem prenosu. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da razpravlja o vprašanju izvršitve 
prenosa sredstev, pravic in obveznosti ter zahteva od zvezne skupščine, da z 
vso odločnostjo postavi vprašanje neizvrševanja sprejetega zakona, vprašanje 
odgovornosti zveznega izvršnega sveta ter njegovih organov. Zavlačevanje iz- 
vrševanja zakona daje vtis, da se nočejo izvršiti operacije, ki jih nalaga zakon. 

Po mnenju odbora je termin, v katerem morajo biti sklenjene pogodbe po 
3. členu zakona, predlog in kaže na to, da predlagatelj zakona računa, da prenos 
sredstev, pravic in obveznosti še ne bo izvršen v (krajšem roku. 
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Po mnenju odbora bi morali k reševanju vprašanj v zvezi s prenosom v 
večji meri pritegniti tudi banke. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predloženi zakon. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 400-47/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 35. seji dne 1. 2. 1972 
obravnaval predlog zakona o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije 
za gospodarske investicije, ki ga je skupščini SR Slovenije v smislu 294. in 
296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni 
svet s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. 

Odbor se je v razpravi o potrebi za sprejem tega zakona sicer strinjal, da 
je zakon potreben, vendar je menil, da v predloženem besedilu predstavlja 
prevelika, predvsem odprta pooblastila. S tem v zvezi je odbor menil, da je 
nujno potrebno, da se v zakon vključi kvantifikacija, navedena na strani 3 
obrazložitve k predlogu zakona, kolikor so ti podatki realni. 

Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da so podatki šele okvirni in vzeti 
iz predloga odloka, ki naj bi ga sestavil zvezni izvršni svet. Zaradi tega izvršni 
svet teh podatkov ni mogel vključiti v predlog zakona. 

Na podlagi razprave v odboru je odbor sprejel stališče, da naj se z izdajo 
tega zakona počaka toliko časa, dokler ne bodo znani natančnejši podatki o ter- 
jatvah in obveznostih SR Slovenije, ki jih prevzema na podlagi zakona o pre- 
nosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije. Ti 
podatki se morajo vključiti v besedilo zakona. 

Ker pa je sprejem tega zakona povezan tudi z odlokom o finančnem 
načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu, 
je odbor pripravljen, da pred sejo gospodarskega zbora ponovno razpravlja o 
potrebi, da se že sedaj sprejme zakon v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet, 
v primeru, da izvršni svet navede tehtnejše razloge za sprejem tega zakona, 
koit so navedeni v obrazložitvi, iz katerih bo razvidno, da bi morebitna za- 
vrnitev zakona izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije oteževala njegovo delo 
pri prenosu terjatev in obveznosti s federacije na republik®. 

Odbor bo zavzel končno stališče o tem, ali bo predlagal gospodarskemu 
zboru, da se zakon sprejme v predloženem besedilu šele po ponovni obrav- 
navi pred sejo zbora. 

Za iporočevalca na zboru je odbor določil poslanko M.'aro Zlebnik. 

St.: 400-47/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoje seji dne 
2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o prevzemu sredstev, pravic in 
obveznosti federacije za gospodarske investicije, ki ga je predložil izvršni svet 
skupščine SR Slovenije. 
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V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednji amandma: 
K naslovu zakona: Ker gre za zakon, ki bo uredil le postopek 

oziroma tehniko prevzema sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospo- 
darske investicije po SR Sloveniji,' naj se naslov dopolni oziroma spremeni 
tako, da se glasi: »Zakon o načinu prevzema sredstev, pravic in obveznosti 
federacije za gospodarske investicije«. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je s tem amandmajem strinjal. 

St.: 400-47/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 
o davku na dohodek bank v letu 1972 

1. člen 

Od sredstev, ki se iz dohodka bank za območja SR Slovenije razporedijo za 
poslovno leto 1972 med njene ustanovitelje, se plačuje davek po določbah tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: davek). 

2. člen 

Osnova za obračunavanje davka so sredstva sklada ustanoviteljev banke. 

3. člen 

Davek se plačuje po stopnji 4'% na leto od osnove iz prejšnjega člena. 

4. člen 

Davek obračunavajo in neposredno vplačujejo banke. 

5. člen 

Med letom se plačujejo akontacije na davek. 
Akontacije se obračunavajo in plačujejo mesečno, in sicer najpozneje do 

25. v mesecu za pretekli mesec. 
Davek se dokončno obračuna in vplača po zaključnem računu banke za 

leto 1972. 
6. člen 

Davek je dohodek SR Slovenije in se odstopa skupnosti otroškega varstva 
SR Slovenije. 

7. člen 

Davek se obračunava po obrazcu, ki ga predpiše republiški sekretar za 
finance. 
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8. člen 

Dokler banke svoje organizacije in poslovanja ne uskladijo z zakonom o 
bankah ter o kreditnem in bančnem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 58/71), 
se davek obračunava od osnove, ki jo tvorijo sredstva kreditnega sklada banke 
na dan 31. 12. 1971. 

Pri ugotavljanju osnove za obračunavanje davka po prejšnjem odstavku 
so s sredstvi kreditnega sklada banke izenačena tudi sredstva 'posebnega re- 
zervnega sklada banke, ki so bila uporabljena za zagotovitev likvidnosti oziroma, 
za odpis neizterljivih terjatev. 

Pri ugotavljanju osnove za obračunavanje davka po prvem odstavku tega 
člena se ne upoštevajo sredstva kreditnega sklada banke za stanovanjsko in 
komunalno izgradnjo. 

9. člen 

Določbe prejšnjega člena se uporabljajo od 1. januarja 1972. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoje seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o davku na dohodek bank v letu 
1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

' V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je predlog zakona izdelan na 
osnovi pripomb, ki jih je dala v obravnavi predloga zakona o davku na kre^ 
ditne sklade bank v letu 1972 dne 2. 2. 1972 in ki ga je predlagatelj umaknil 
z dopisom z dne 8. 2. 1972. Komisija zato k predlogu zakona ni imela pripomb 
niti v načelni niti v podrobni obravnavi besedila predloga za-kona. 

St.: 422-19/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o davkih občanov 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, ki se financirajo iz pro- 
računov družbenopolitičnih skupnosti, plačujejo občani v SR Sloveniji davke. 

Občani plačujejo v SR Sloveniji davke po določbah tega zakona, po odlokih 
občinskih skupščin ter po predpisih, izdanih na tej podlagi. 



520 Priloge 

2. člen 

Vsak občan je dolžan prispevati k zadovoljevanju splošnih družbenih po- 
treb (po svoji gospodarski moči). 

Občani plačujejo davke po načelu, da sorazmerno več prispeva tisti, ki 
dosega večji dohodek. 

3. člen 

Občani na območju iste družbenopolitične skupnosti imajo ob enakih, 
z zakonom in odlokom občinske skupščine določenih pogojih, enake obvez- 
nosti glede plačevanja davkov. 

4. člen 

Viri, iz katerih občani prispevajo k zadovoljevanju splošnih družbenih po- 
treb, so: dohodek, dosežen z osebnim delom, v SFRJ, dohodek, dosežen z upo- 
rabo dopolnilnega dela drugih, dohodek od premoženja in premoženjskih pra- 
vic, premoženje, ki ga občani imajo ali pridobijo v SFRJ, če ni z zakonom 
drugače določeno, in dohodek, ki ga z osebnim delom dosežejo jugoslovanski 
državljani pri jugoslovanskih diplomatskih oziroma konzularnih predstavni- 
štvih in organizacijah v tujini. 

5. člen 

Ne štejejo za osebni dohodek, od katerega se plačuje davek po tem zakonu: 
1. prejemki iz naslova odlikovanja in narodnega priznanja; 
2. dodatek za borce ter prejemki po zakonu o borcih za severno mejo v 

letih 1918 in 1919 in slovenskih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918; 
3. prejemki po predpisih o pravicah vojnih in mirovnih vojaških invali- 

dov, žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala; 
4. prejemki po predpisih o pravicah imetnikov partizanskega spominskega 

znaka 1941; 
5. otroški dodatki in socialne pomoči, ki jih izplačujejo družbenopolitične 

skupnosti. 
6. člen 

Republika in občine z zakonom oziroma z odlokom uvajajo obveznosti 
plačevanja davkov, ki so po zakonu njihov dohodek in samostojno določajo 
njihovo višino. 

7. člen 

Kio predpisujejo obveznosti plačevanja davkov, morajo družbenopolitične 
skupnosti zagotoviti, da bodo obveznosti določene tako, da z njimi trajno spod- 
bujajo zavezance k večji produktivnosti dela in da ne pride do neutemeljenih 
razlik v višini obveznosti med posameznimi družbenopohtičnimi skupnostmi. 

Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnega razvoja SR Slo- 
venije ter zagotovitve enakopravnega položaja občana, republike in občine z 
medsebojnimi dogovori usklajujejo davčne obveznosti občanov. 

8. člen 

Zavezanec za davek je občan, ki ima osebni dohodek oziroma drug doho- 
dek, ali pa ima ali pridobi premoženje, od katerega se po tem zakonu plačujejo 
davki. 
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Izjemoma, kadar je tako določeno v tem zakonu, je zavezanec za davek 
občan kot predstavnik svojega gospodinjstva. 

Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, pridobivanja in trošenja 
sredstev, če ni s tem zakonom drugače dbločeno. 

Glede obveznosti plačevanja davkov so z občani izenačene zasebne pravne 
osebe, če ni s tem zakonom, drugače določeno. 

Tuji državljani, tuje zasebne pravne osebe in tuje organizacije, ki imajo 
v SRS kakšen dohodek ali imajo ali pridobijo kakšno premoženje, plačujejo 
davke po tem zakonu, če ni z zakonom ali mednarodnim sporazumom drugače 
določeno. 

9. člen 

Osnova za davek je osebni dohodek, ki ga občan doseže z osebnim delom;, 
dohodek od premoženja in premoženjskih pravic, vrednost premoženja, ki ga 
običan pridobi z dedovanjem ali darilom,, ter z zakonom določeni premoženjski 
predmeti in drugi dohodki, od katerih se po tem zakonu plačuje davek. 

Osebni dohodek, ki je osnova za plačevanje davka od osebnega dohodka, 
vsebuje tudi vse prispevke in davke, ki se plačujejo od osebnih dohodkov. 

Letne osnove za obračunavanje davkov se zaokrožijo na celih 10 dinarjev, 
tako da se zneski do 5 dinarjev zaokrožijo navzdol, zneski nad 5 dinarjev pa 
navzgor. 

Kadar bi skupno odmerjeni davek ne presegal 10,00 din, se odmerni 
postopek ustavi. 

10. člen 

Stopnje davkov se predpisujejo z zakonom1 oziroma z odlokom občinske 
skupščine. 

Stopnje davkov se določajo za vsako vrsto davka posebej. 
Stopnje za posamezne vrste davkov so enotne na vsem območju republike 

oziroma občine, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

11. člen 

Stopnje davkov se predpisujejo praviloma za več let. 
Stopnje davkov se določajo skladno s smernicami za razvoj gospodarstva 

in drugih družbenih dejavnosti začrtanimi v ustreznih aktih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Stopenj e davkov so lahko proporcionalne ali progresivne. 
Sistem stopenj za posamezne vrste davkov določa zakon. 
Pri uporabi progresivnih stopenj se davek ne sme povečati za več, kot 

znaša razlika med dejansko osnovo in maksimalno osnovo za prvo nižjo- stopnjo. 

12. člen 

Višina davkov se ugotavlja po predpisih o osnovah in stopnjah, ki so 
veljali na dan 1. januarja tistega leta, za katero se obveznost ugotavlja, če ni 
s temi zakonom drugače določeno. 

Predpisi o osnovah in stopnjah davkov imajo lahko učinek za nazaj, če 
so za zavezance ugodnejši. 
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13. člen 

Oprostitve in olajšave glede plačevanja davkov se smejo predpisati, če je 
to potrebno za uresničevanje ciljev ekonomske in socialne politike, ali če to 
nalagajo drugi splošni interesi. 

Republika oziroma občina lahko predpiše trajne in začasne oprostitve teir 
olajšave glede davka, ki je po zakonu njen dohodek. 

S tem zakonom uvedene oprostitve in olajšave glede plačevanja davkov 
veljajo tudi za dohodke, ki pripadajo občini. 

Oprostitve in olajšave, ki jih na podlagi pooblastil tega zakona z odlokom 
uvedejo občinske skupščine, veljajo tudi za dohodke, ki pripadajo republiki. 

14. člen 

Osebni dohodki oziroma drugi dohodki, ki so začasno oproščeni davkov, se 
ne vštevajo v osnovo, na katero se uporabljajo stopnje davka. 

Ce je pridobitev ali izguba kakšne pravice vezana na višino dohodkov 
oziroma na višino davka (davčni cenzus) in ni v posebnih predpisih drugače 
določeno, se med dohodke občana vštevajo tudi dohodki, ki so začasno opro- 
ščeni davkov, davki pa se obračunavajo', kot da ne bi bilo začasnih oprostitev 
in olajšav. 

V zvezi z uporabo davčnega cenzusa se v primerih, ko je zavezancu od- 
merjen davek v pavšalnem letnem znesku, upošteva kot doseženi dohodek 
znesek, od katerega bi bil po veljavnih stopnjah odmerjen tolikšen znesek 
davka, kot znaša pavšalni znesek davka. 

15. člen 

Pristojni občinski upravni organ davčne službe (v nadaljevanju: davčni 
organ) miora zavezancu pismeno sporočiti osnovo, stopnjo in višino odmerjenega 
davka. 

16. člen 

Davki se obračunavajo in odtegujejo ob izplačilu dohodkov (davki po od- 
bitku) ali pa se odmterjajo od letne osnove ali v letnem znesku ali na kakšen 
drug način, ki je določen v tem' zakonu. 

17. člen 

Davke po odbitku obračunava in odteguje izplačevalec dohodkov, in sicer 
ob izplačilu dohodkov; ta je tudi odgovoren za pravilnost obračuna davka. 

Osnovo za davek, ki se odmerja od letne osnove, v letnem znesku ali na 
kakšen drug način, ugotavlja in davek odmerja davčni organ, ne glede na to 
ali pripada davek občini ali republiki. 

18. člen 

Davki po odbitku se obračunavajo po stopnjah, ki jih določi družbeno- 
politična skupnost, na katere območju se dohodek ustvarja, plačujejo pa se 
tisti družbenopolitični skupnosti, na katere območju ima zavezanec stalno pre- 
bivališče. 
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Ce zavezanec za davek po odbitku nima stalnega prebivališča na območju 
družbenopolitične skupnosti, v kateri stalno živi njegova ožja družina, se davek 
po odbitku plačuje družbenopolitični skupnosti, v kateri stalno živi njegova 
družina, 

Z ožjo družino zavezanca so mišljeni člani gospodinjstva, ki jih je zave- 
zanec po zakonu dolžan preživljati. 

19. člen 

Davki po odbitku, ki jih plačujejo v Jugoslaviji stalno nastanjeni tuji 
državljani, ter tuji državljani, ki imajo v Jugoslaviji začasno prebivališče, se 
obračunavajo in plačujejo po stopnjah, ki jih določi družbenopolitična skupnost, 
na obmpčju katere je bil dohodek dosežen, plačujejo pa se tisti družbeno- 
politični skupnosti, v kateri je zavezanec za davek stalno nastanjen oziroma v 
kateri ima začasno prebivališče. 

Od osebnega dohodka tujih državljanov, ki niso stalno nastanjeni v Jugo- 
slaviji in tudi ne prebivajo začasno v Jugoslaviji, dohodek pa imajo v Sloveniji, 
se davki po odbitku obračunavajo- in plačujejo po stopnjah, ki jih določi 
družbenopolitična skupnost, kjer ima sedež izplačevalec, in se plačujejo' tej 
skupnosti, 

20. člen 

Davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrtnih in dru- 
gih gospodarskih dejavnosti in davek od osebnega dohodka iz samostojnega 
opravljanja intelektualnih storitev odmerja in pobira davčni organ občine, v 
kateri ima zavezanec poslovni sedež. Ce zavezanec med letom spremeni po- 
slovni sedež, odmeri in pobere davke davčni organ vsake občine, v kateri je 
imel zavezanec med letom poslovni sedež, in sicer po srtopnji, ki ustreza 
celotnemu dohodku zavezanca, doseženemu v letu, za katero se odmerja davek. 

Za zavezance, ki nimajo stalnega poslovnega sedeža, odmerja in pobira 
davek davčni organ občine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

Občanom, ki po naravi dejavnosti opravljajo to dejavnost na območju več 
občin, odmerja in pobira davek davčni organ občine, v kateri ima zavezanec 
stalno prebivališče. Ce zavezanec za davek nima stalnega prebivališča v občini, 
v kateri stalno živi njegova ožja družina, odmerja in pobira davek davčni 
organ občine, v kateri živi njegova družina. 

Vrste dejavnosti, za katere se davek odmerja in pobira na način, določen 
v prejšnjem odstavku, dolo-či republiški sekretar za finance v soglasju z repu- 
bliškim sekretarjem za,gospodarstvo. 

Davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti in davek iz skupnega 
dohodka občanov odmerja in pobira davčni organ občine, v kateri ima zave- 
zanec stalno prebivališče, če ni v tem zakonu drugače določeno-. Ce zavezanec 
za davek iz skupnega dohodka občanov med letom spremeni stalno prebiva- 
lišče, odmeri in pobere davek davčni organ občine, v kateri je imel zavezanec 
stalno prebivališče v času, ko je bil dolžan vložiti davčno napoved. 

Davek na dohodke od stavb, davek na dohodke od premoženja in premo- 
ženjskih pravic, davek na dediščine in darila in davek na določene premo- 
ženjske predmete, odmerja in pobira davčni organ občine, v kateri je premo- 
ženje, če ni s tem zakonom drugače določeno-. 

Pri odmeri davko-v po tem členu se uporabljajo stopnje -davkov, ki veljajo 
v občini, v kateri se davek odmerja. 
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21. člen 

Zadeve davčne službe imajo splošen pomen za Socialistično republiko1 

Slovenijo. 
Za izvajanje davčne službe so odgovorni pristojni republiški in občinski 

upravni organi. 
22. člen 

Poslovne knjige morajo voditi zavezanci davka od osebnega dohodka iz, 
samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti in zave- 
zanci davka od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja intelektualnih 
storitev, ki se jim odmterja davek po dejanskem osebnem dohodku, če so v 
preteklem letu imeli več kot 25 000 dinarjev davčne osnove oziroma če se 
utemeljeno predvideva, da bodo v tekočem, letu dosegli tolikšno osnovoi. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo Vsi samostojni gostinci 
voditi evidenco o nabavi in prodaji blaga, vsi avtoprevozniki s tovornimi avto- 
mobili pa evidenco o opravljenem; prometu. 

Republiški sekretar za finance predpiše vrste in način vodenja poslovnih 
knjig za zavezance iz prvega odstavka tega člena. Vrste in načini vodenja 
poslovnih knjig so lahko različni glede na obseg poslovanja, dejavnost ali 
poklic zavezancev. 

Dolžnost vodenja poslovnih knjig po prvem in drugem odstavku tega 
člena ugotovi za zavezance, kii doslej knjig niso vodili ali so vodih drugačne 
knjige, davčni organ s posebno odločbo. V odločbi mora biti določeno', s kate- 
rim dnem mora zavezanec pričeti voditi knjige in katere vrste knjig mora 
voditi. 

Pritožba zoper odločbo po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršitve odločbe. 
Občinska skupščina lahko predpiše obvezno vodenje vseh ali posameznih 

poslovnih knjig tudi za druge zavezance. Glede vrste in načina vodenja po- 
slovnih knjig se uporabljajo določbe tretjega odstavka tega člena. 

23. člen 

Osnova za davek zavezancev iz 22. člena tega zakona se določa na pod- 
lagi poslovnih knjig. 

Če poslovne knjige niso v redu in na tekočem ali če poda,tki v knjigah 
niso verodostojni, ne morejo biti podlaga za določitev davčne osnove. 

24. člen 

Zavezanec ima pravico vpogleda v podatke, ki so bili podlaga za ugoto- 
vitev njegovih davčnih obveznosti, in v podatke o stanju njegovih odmerjenih 
in plačanih obveznostih. 

25. člen 

Na poziv davčnega -organa mora zavezanec dati vse podatke, kii so po- 
trebni za odmero davka. 

Da bi mogel določiti osnovo za davek, ima davčni organ pravico pregle- 
dati delovne prostore1, v katerih se opravlja dejavnost, naprave, blago, poslovne 
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslo- 
vanje zavezanca glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne obveznosti. 
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26. člen 

Organizacije združenega dela, državni organi in druge organizacije, za- 
sebnopravne osebe in občani so dolžni na zahtevo davčnega organa dati ipodatke 
o dobavljenem, blagu, opravljenih storitvah, izplačanih osebnih in drugih 
dohodkih ter druge podatke, ki so potrebni za pravilno odmero davčnih ob- 
veznosti. 

27. člen 

Podatki o celotnem dohodku in davčni osnovi v višini, ki jo je napovedoval 
zavezanec, in v višini, ki je bila ugotovljena v odmernemj postopku, ter po- 
datki o višini davka, so javni. 

Drugi podatki, ki jih pri odmeri zvedo uradne osebe davčnega organa, 
so uradna tajnost. 

28. člen 

Občani so dolžni ob pogojih, ki jih določa ta zakon, pri davčnem organu 
evidentirati račune za prodano blago-, opravljene storitve ter za druge pre- 
jemke, od katerih se plačujejo davki. 

29. člen 

Občani so dolžni izpolnjevati svoje -obveznosti glede plačevanja davkov v 
redu, na način in v rokih, ki so določeni v tem zakonu. 

Od nepravočasno plačanih davkov plačujejo zavezanci obresti. 

30. člen 

Ce plačilna obveznost ni pravočasno izpeljana, se davek prisilno izterja. 
Prisilna izterjava davka se opravi iz tistih dohodkov in tistega premo- 

ženja, ki prizadenejo zavezancu manjšo škodo, če se mu vzamejo oziroma 
prodajo. 

S prisilno izterjavo davkov ne sme biti ogroženo potrebno preživljanje 
zavezanca, članov njegovega gospodinjstva in drugih oseb, ki jih je po zakonu 
dolžan preživljati in tudi ne opravljanje dejavnosti, iz katere ima zavezanec 
dohodke. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko od zavezancev, ki zapadlih 
davkov ne plačajo v šestih mesecih od dneva, ko so zapadli v plačilo, ti daVki 
prisilno izterjajo tudi iz premoženja, s katerim opravljajo dejavnost, če je 
bila v tem času brez uspeha poskušana prisilna izterjava iz drugega premoženja 
in drugih dohodkov zavezanca. 

31. -člen 

Ugotovitev -plačilne obveznosti in izterjava davkov se morata opravljati 
tako-, da se ne prizadeneta osebnost in dostojanstvo občana, in da se občanu 
omogoči zavarovati njegove na zakon oprte pravice in interese. 

II. Vrste davkov 

32. člen 

Občani plačujejo po tem zakonu: 
1. davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja; 
2. davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti; 
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3. davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti; 

4. davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja intelektualnih 
storitev; 

5. davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav; 

6. davek na dohodke od stavb; 
7. davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic; 
8. davek na dediščino in darila; 
9. davek na določene premoženjske predmete; 

10. davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih; 
11. davek na dobitke od iger na srečo; 
12. davek na dohodek tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli; 
13. davek od skupnega dohodka občanov. 

33. člen 

Vsaka vrsta davkov se odmerja oziromla obračunava posebej. 

III. Davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja 

34. člen 

Osebni dohodek, od katerega se plačuje davek od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: davek iz delovnega razmerja), so 
vsi denarni prejemki iz delovnega razmerja v smislu predpisov o delovnih 
razmerjih, razen denarnih prejemkov, ki pomenijo povračilo dejanskih 
stroškov. 

Za osebni dbhodek šteje tudi dohodek, ki ga dobivajo člani predstavniških 
teles kot nadomestilo za svoje delo pri predstavniških organih ah pri družbenih 
in drugih organizacijah, in dohodek, ki ga dobivajo člani zadrug za delo pri 
zadrugi. 

35. člen 

Za denarne prejemke, ki v smislu 34. člena tega zakona pomenijo* povra- 
čilo dejanskih stroškov, štejejo: 

1. potni stro'ški, dnevnice, povračilo stroškov prenočevanja in nadomestila 
za službena potovanja, terensko delo, dodelitev na delo ah izpopolnitev izven 
stalnega prebivališča delavca; 

2. stroški za osebni prevoz in drugi stroški v zvezi s selitvijo delavcev 
in njihovih ožjih družinskih članov iz fenega kraja v drugega, ter druga po- 
vračila, ki se dajejo delavcu v zvezi s premestitvi jo; 

3. nadomestila, ki se dajejo delavcem za prevoz na delo in z dela; 
4. nadomestila za ločeno življenje; 
5. stroški začasne nastanitve delavcev, ki se vrnejo v SFRJ z začasnega 

dela v tujini; 
6. povračila za večjo obrabo oziroma sredstva za nakup delovne obleke 

in opreme; 
7. prejemki iz naslova regresiranja prehrane; 
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8. pavšalna povračila miaterialnih stroškov, ki so določena z veljavnimi 
predpisi ali samoupravnim sporazumom. 

Povračila iz prejšnjega odstavka se lahko priznavajo do višine, ki je dolo- 
čena v družbenem dogovoru oziroma v samoupravnem sporazumu. 

36. člen 

Osnova za davek iz delovnega razmerja je vsak posamezni prejemek, ki se 
šteje za osebni dohodek iz delovnega razmerja. 

Davek iz delovnega razmerja se obračunava in plačuje ob vsakem izplačilu 
osebnega dohodka (davek poi odbitku). 

37. člen 

Stopnje davka iz delovnega razmerja so proporcionalne. 
Poleg davka po redni stopinji se plačuje še republiški davek po posebni 

stopnji od naslednjih prejemkov iz delovnega razmerja: 
1. od prejemkov iz delovnega razmerja upokojencev, ki iz takega dela 

nimajo lastnosti zavarovanca iz pokojninskega zavarovanja; 
2. od prejemkov za delo, ki traja dalj kot polni delovni čas, razen od 

prejemkov za tako delo, opravljeno po 45. členu temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. 

38. člen 

Upokojenci iz 1. toičke drugega odstavka 37. člena, katerih letni prejeti 
neto dohodek pri vseh izplačevalcih, razen pokojnine, je v preteklem letu pre- 
segel 20 000 din, plačuje od presežka dodatni republiški davek iz delovnega 
razmerja in sicer po progresivnih stopnjah. 

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so po preteku leta dolžni vložiti 
davčno napoved pri davčnem organu občine, v kateri imajo stalno prebi- 
vališče. 

39. člen 

Na podlagi pavšalne osnove se plačuje davek iz delovnega razmerja od 
naslednjih dohodkov: 

1. od osebnih dohodkov gospodinjskih pomočnic, zaposlenih v zasebnih 
gospodinjstvih; 

2. od osebnih dohodkov oseb, zaposlenih pri krajevnih skupnostih; 
3. od osebnih dohodkov ribičev in lovcev, zaposlenih v ribiških oziroma 

lovskih podjetjih, zavodih, zadrugah in drugih organizacijah; 
4. od osebnih dohodkov oseb1, zaposlenih v domovih planinskih društev; 
5. od osebnih dohodkov gospodarskih pomočnikov .pri zasebnih kmetijskih 

gospodarstvih. 
Pavšalne osnove za dohodke iz prejšnjega odistavka določi občinska skup- 

ščina. 
40. -člen 

Davek iz delovnega razmerja, se ne plačuje: 
1. od pokojnin in invalidskih prejemkov iz kateregakoli naslova ter od 

drugih nadomestil, povračil in prejemkov iz naslova socialnega zavarovanja; 
2. od otroških dodatkov; 
3. od nadomestil med začasno brezposelnostjo; 
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4. od nagrad, ki jih dobivajo učenci strokovnih šol s praktičnimi poukom, 
vajenci in študenti med praktičnim delo-m, ter od nagrad, ki jih dobivajo za 
delo osebe med rehabilitacijo; 

5. >od štipendij oseb, ki niso v delovnem razmerju; 
6. od zneskov tuje valute, ki se izplačuje vkrcavanemu osebju v rečnem in 

pomorskem prometu, medtem ko se plovni objekt mudi izven meja Jugoslavije 
oziroma izven obrežnega morja Jugoslavije in linijskemu osebju rečnega pro- 
meta, ki je stacionirano v tujini, in sicer v višini, določeni z veljavnim pred- 
pisom; 

7. od prejemkov, ki jih izplačujejo svojim delavcem invalidske delavnice; 
8. od prejemkov, ki jih dobijo delavci kot pomoč zaradi uničenja ali po- 

škodovanja premoženja, kot posledica elementarnih nesreč in drugih izrednih 
dogodkov; 

9. od prejemkov, ki jih dobi kot pomoč družina umrlega delavca; 
10. od prejemkov študentov in dijakov na redneml šolanju —■ za (redno 

delo v študentskih in dijaških organizacijah in od prejemkov za občasno delo 
članov mladinskih organizacij v mladinskih zadrugah in servisih; 

11. od prejemkov, ki jih dobivajo obsojenci v kazensko-poboljševalnih 
domovih in mladoletniki v vzgojno-poboljševalnih domovih; 

12. od osebnih dohodkov delavcev, ki se po končani šoli druge stopnje, 
višji ali visoki šoli oziroma fakulteti zaposlijo in so v skladu s splošnim aktom 
organizacije združenega dela ali državnega organa sprejeti za pripravnike in 
sicer toliko 'časa, kolikor traja pripravniška doba, vendar največ dve leti; pod 
enakimi pogoji velja ta oprostitev tudi za odvetniške pripravnike, vendar 
največ do treh let; 

13. od osebnih dohodkov, ki jih izplačujejo svojim delavcem organizacije 
združenega dela, ki so po zaključnem računu izkazale izgubo, če je občinska 
skupščina sprejela sanacijski program!; oprostitev velja od 1. januarja v letu, 
ko je občinska skupščina sprejela sanacijski program, preneha pa z 31. de- 
cembrom v letu, za katero je organizacija združenega dela z zaključnim raču- 
nom ponovno izkazala poslovni uspeh; 

14. od minimalnih osebnih dohodkov delavcev, pod pogoji, določenimi v 
tem zakonu, če jih prejemajo vsi delavci organizacije združenega dela. 

41. člen 

Minimalni osebni dohodki delavcev iz 14. točke 40. člena so dokončno opro>- 
ščeni davka iz delovnega razmerja, če povprečni mesečni osebni dohodek vsa- 
kega posameznega delavca po zoključneml računu organizacije združenega 
dela ne presega minimalnega osebnega dohodka. 

Ce povprečni mesečni osebni dohodek delavca po zaključnem računu pre- 
sega minimalni osebni dohodek, je treba pozneje od osebnega dohodka delavcev 
obračunati in plačati davek iz delovnega razmerja tudi od vseh zneskov, ki 
jih je delavec prejel med letom v višini minimalnega osebnega dohodka. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi pri ugotavljanju začasnih poslovnih 
uspehov organizacije združenega dela za posamezne dobe med letom:. 

Davek, obračunan po drugem in tretjem odstavku tega člena, ne sme biti 
večji od razlike med minimalnim osebnim dohodkom in pozneje po zaključnem 
računu izplačanim osebnim dohodkom. 
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42. člen 

Republiški davek iz delovnega razmerja se ne plačuje od osebnih dohod- 
kov, ki jih orgoanizacije združenega dela in posamezniki, ki so vložili sredstva 
v nove gospodarske objekte, ali v razširitev oziroma modernizacijo objektov 
na območjih, ki se po veljavnih predpisih štejejo za mianj razvita, izplačajo 
delavcem, ki delajo na novo odprtih delovnih mestih v teh objektih. Ta opro^ 
stitev se prizna za razdobje petih let od začetka poslovanja takega objekta. 

Delovna mesta iz prvega odstavka tega ičlena ugotavlja za gospodarstvo 
pristojni občinski upravni organ na predlog organizacije združenega dela 
oziroma posameznika. 

43. člen 

Jugoslovanski državljan, ki je zaposlen pri jugoslovanskem predstavništvu 
ali pri jugoslovanski organizaciji v tujini, plačuje davek iz delovnega razmerja 
od enakega zneska osebnega dohodka, kot bi ga dobival, če bi delal v Jugosla- 
viji, če se od tega dohodka ne plačuje davek v državi, v kateri je zaposlen. 

Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka plačuje davek iz delovnega 
razmerja tudi jugoslovanski državljan, ki je odšel v tujino v zvezi z izvrše- 
vanjem mednarodnih poslovnih ali drugih pogodb ali na strokovno izpopolni- 
tev, ostal pa je v delovnem razmerju v Jugoslaviji. 

44. člen 

Davek iz delovnega razmerja plačuje jugoslovanski državljan, ki je v 
Jugoslaviji zaposlen pri kakšnem diplomatskem oziroma konzularnem pred- 
stavništvu ali pri kakšni tuji ali mednarodni organizaciji, ali pa je zaposlen pri 
predstavniku ali uslužbencu takega predstavništva oziroma organizacije. 

45. člen 

Od osebnega dohodka, ki ga dobivajo za delo pri tuji diplomatski misiji 
ali konzulatu ali pri mednarodni organizaciji oziroma pri predstavniku ali 
uslužbencu take misije, konzulata ali organizacije v Jugoslaviji, ne plačujejo 
davka iz delovnega razmerja: 

1. šefi tujih diplomatskih misij, akreditirani v Jugoslaviji, in diplomatske 
osebe tujih diplomatskih misij v Jugoslaviji ter njihovi družinski člani, ki 
sestavljajo njihovo gospodinjstvo, če ti družinski člani niso jugoslovanski 
državljani; 

2. šefi tujih konzulatov v Jugoslaviji in konzularni funkcionarji, ki so 
pooblaščeni za konzularne funkcije, ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo 
njihovo gospodinjstvo, če ti gospodinjski člani niso jugoslovanski državljani; 

3. administrativno in tehnično osebje tujih diplomatskih misij v Jugosla- 
viji in konzularni uslužbenci, ki opravljajo administrativno in tehnično delo 
pri tujih konzulatih v Jugoslaviji, ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo 
njihovo gospodinjstvoi, če ti gospodinjski člani niso jugoslovanski državljani 
ali če nimajo stalnega prebivališča v Jugoslaviji; 

4. funkcionarji Organizacije združenih narodov in njenih specializiranih 
agencij ter strokovnjaki tehnične pomoči Organizacije združenih narodov in 
njenih specializiranih agencij; 

34 
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5. hišno osebje tujih diplomatskih misij in konzulatov ter mednarodnih 
organizacij in zasebno hišno osebje, zaposleno pri šefih in pri diplomatskem 
osebju tujih diplomatskih misij in mednarodnih organizacij v Jugoslaviji, 
če niso jugoslovanski državljani ali če nimajo stalnega prebivališča v Jugo- 
slaviji. 

Davka iz delovnega razmerja tudi ne plačujejo častni konzularni funkcio- 
narji tujih konzulatov v Jugoslaviji od tistih osebnih dohodkov in plačil, ki jih 
dobivajo od države, ki jih je imenovala za opravljanje konzularnih funkcij. 

46. člen 

Jugoslovanski državljan in tuj državljan,, ki dobi za delo, opravljeno v 
Jugoslaviji, osebni dohodek naravnost iz tujine, plača od takega osebnega do- 
hodka iz delovnega razmierja. 

47. člen 

Ce so osebe, ki so zaposlene pri diplomatskih oziroma konzularnih predstav- 
ništvih tujih držav ali pri mednarodnih organizacijah, ali pri predstavnikih 
ali uslužbenci takih predstavništev ali organizacij, ki uživajo v Jugoslaviji 
diplomatsko imuniteto, zavezanci za davek po tem zakonu, morajo same 
obračunati in vplačati davek iz delovnega razmerja, in sicer v sedmih dneh 
od dneva, ko prejmejo osebni dohodek. 

48. člen 

Ce imajo tuje organizacije, ki v Jugoslaviji ne uživajo diplomatske imuni- 
tete in uslužbenci takih organizacij, pri katerih so zaposleni jugoslovanski 
ali tuji državljani, sedež oziroma stalno prebivališče v Jugoslaviji, morajo 
ob izplačilu osebnih dohodkov obračunati in v sedmih dneh od izplačila pla- 
čati davek iz delovnega razmlerja po tem zakonu. 

49. člen 

Davek iz delovnega razmerja, obračunan in odtegnjen od osebnih dohod- 
kov jugoslovanskim državljanom, ki so zaposleni pri jugoslovanskih pred- 
stavništvih in organizacijah v tujini, se plačuje družbenopolitični skupnosti, na 
katere območju je imel zavezanec stalno prebivališče, preden je odšel na delo 
v tujino. 

IV. Davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti 

50. člen 

Zavezanec za davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti (v na- 
daljnjem besedilu: davek iz kmetijstva) je lastnik, imetnik pravice uporabe 
ali uživalec zemljišča, ki je kot tak vpisan v katastrskih knjigah po stanju 
na dan 1. decembra pred letom, za katero se odmerja davek. 

Ce uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru kot njegov 
lastnik, imetnik uporabe ali uživalec in tudi ni zakupnik, lahko davčni organ 
davek iz kmetijstva odmeri uporabniku zemljišča. 



Priloge 531 

Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva, ki nastanejo med 
letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta, če so na predpisan način prigla- 
šene v roku, ki ga določajo predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra. 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dolžan o spre^ 
membah iz drugega odstavka obvestiti davčni organ tudi v primerih, ko te 
še niso bile izvedene v katastrskem operatu do 1. decembra tekočega leta. 

51. člen 

Ce sestavlja več lastnikov ali uživalcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, 
je zavezanec na davek eden izmed njih — kot predstavnik gospodinjstva. 

52. člen 

Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek, ugotovljen po pred- 
pisih o ugotavljanju katastrskega dohodka. 

Davek iz kmetijstva, ki odpade na osebna dohodek iz gozda, se ne obraču- 
nava po katastrskem dohodku, temveč od osnove, ki jo predstavlja vrednost 
lesa, določenega za posek v letu, za katero se davek odmerja. Osnovo za 
odmero določi davčni organ glede na količino lesa in poprečno ceno lesa na 
panju, ugotovljeno na območju gozdne organizacije, ki gospodari z gozdom, 
v preteklem gospodarskem letu, po vrstah lesa in vrednostnih razredih. 

53. člen 

Ne glede na določbo prvega odstavka 52. člena tega zakona lahko občinska 
skupščina določi, da se posameznim vrstam zavezancev davek iz kmetijstva 
odmerja po dejanskem dohodku. 

Občinska skupščina s svojim odlokom določi pogoje in merila za pre- 
uvrstitev zavezancev na obdavčitev po dejanskem, dohodku, stopnje davka 
ter oprostitve in olajšave; stopnje mjorajo biti enotne za celotno območje 
občine; 

Republiški davek iz kmetijstva se od tako ugotovljenih dohodkov ne 
odmerja. 

Za ugotavljanje dejanskega dohodka se smiselno uporabljajo določbe 160. 
člena tega zakona, občinska skupščina pa lahko o tem izda še natančnejša na- 
vodila. 

Zavezanci iz tega člena so pod pogoji, ki jih določi občinska skupščina, 
dolžni voditi poslovne knjige. Glede vrste in načina vodenja poslovnih knjig se 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za zavezance davka iz obrtne dejavnosti. 

54. člen 

Stopnja davka iz kmetijstva je proporcionalna, stopnja občinskega davka 
iz kmetijstva pa je lahko progresivna. 

Občinska skupščina lahko predpiše različne stopnje občinskega davka iz 
kmetijstva za posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne občine 
oziroma njihove dele. 

Razdelitev območja občine na posamezne skupine katastrskih občin ali na 
posamezne katastrske občine, za katere se predpisujejo različne stopnje ob- 
činskega davka, je treba izvršiti po enotnih merilih ob upoštevanju reliefa, 
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kakovosti tal, oddaljenosti in kupne moči tržišča ter oddaljenosti od prometnih 
zvez, tako da se razvrstijo: 

— v prvo skupino — ravna do blago nagnjena zemljišča, ki dopuščajo 
uporabo težke mehanizacije in imajo dobre komunikacijske ter prav dobre 
tržne pogoje; 

— v drugo skupino — blago valovita gričevnata zemljišča z manjšimi nad- 
morskimi višinami, ki dopuščajo uporabo težje mehanizacije in imlajo razme- 
roma dobre tržne pogoje; 

—■ v tretjo skupino — hriboviti predeli z večjimi višinami naselij, ki do- 
puščajo uporabo lažje mehanizacije; 

— v četrto skupino — gorati predeli. 
Ce so v predelih z ugodnim reliefom tla slabše kakovosti (kamnita, pre- 

plitva, močvirna) ah slabši tržni pogoji, se katastrska občina razvrsti za eno 
do dve skupini nižje. Ce niso vsa zemljišča posamezne katastrske občine izena- 
čena glede reliefa ali kakovosti tal, se razvrstijo v tisto kategorijo-, v katero sodi 
večji del obdelovalnih površin. 

Ce so v posamezni skupini večje razlike glede reliefa zemljišča in tržnih 
pogojev, lahko občinska skupščina za del katastrskih občin iste skupine določi 
posebne stopnje, vendar v eni skupini lahko predpiše največ dve različni 
stopnji. 

Občine z medsebojnimi dogovori usklajujejo predloge za uvrstitev kata- 
strskih občin v skupine in višino stopenj. 

55. člen 

Davek iz kmetijstva se odmerja in plačuje v občini, v kateri ima zave- 
zanec stalno prebivališče. 

Ce zavezanec nima zemljišča v občini, v kateri ima stalno prebivališče, 
odmerja in pobira davek iz kmetijstva davčni organ občine, v kateri je zem- 
ljišče. 

Ce je občinska skupščina predpisala različne stopnje občinskega davka iz 
kmetijstva za posamezne skupine katastrskih občin ali za posamezne kata- 
strske občine, se davek odmeri po stopnji, ki velja za katastrsko občino, v 
kateri ima zavezanec prebivališče, če občinska skupščina ne določi drugače. 

56. člen 

Davek iz kmetijstva se plačuje od dohodka zemljišča, ki se da izkoriščati 
za kmetijsko proizvodnjo, in sicer ne glede na to, ali se v resnici tako izko- 
rišča ali ne. 

Davek iz kmetijstva se ne plačuje od katastrskega dohodka zemljišča, ki 
ga je pristojni organ na podlagi zakona prepovedal izkoriščati za kmetijsko 
proizvodnjo. 

57. člen 

Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni dohodki: 
1. zemljišč pod stavbami, dvorišč do 500 m'2, če niso dana v zakup; 
2. dvorišč cerkva ; 
3. zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in njihovi jezovi, obramb- 

ni, vrbni in drugi nasadi, rovi in druge naprave iz zemlje, ki so potrebne za 
obrambo pred poplavami in za osuševanje ah namakanje. 
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Oprostitve iz prejšnjega odstavka prenehajo, če se zemljišče neha uporab- 
ljati v namen, ki daje pravico do oprostitve. 

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora davčni zavezanec 
naznaniti davčnemu organu. 

58. člen 

Začasno so oproščeni davka iz kmetijstva dohodki zemljišč: 
1. ki so bila za kmetijstvo neuporabna, pa so z investicijami zavezanca 

postala uporabna; 
2. na katerih se zasadijo novi vinogradi; 
3. na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi dolgoletni nasadi. 
Zemljišča iz prvega odstavka tega člena se oproste davka iz kmetijstva 

za največ 10 let, vendar samo, če za kmetijstvo pristojni organ ugotovi, da 
so bila dela opravljena strokovno in skladno s programom srednjeročnega raz- 
voja SR Slovenije oziroma občine. 

Natančnejše določbe o tem, katera zemljišča se začasno oproste davka po 
tem členu, pogoje za oprostitev ter čas oprostitve v mejah določenega roka 
predpišejo občinske skupščine. 

Začasno oprostitev davka po tem členu uveljavlja zavezanec z vlogo, ki 
jo vloži pri davčnem organu. Vlogo je treba vložiti do konca leta, v katerem 
so nastali pogoji za oprostitev. Ce vloga ni pravočasno vložena, se oprostitev 
prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa se trajanje 
oprostitve skrajša. Davčni organ odloči o zahtevku potem, ko dobi mnenje za 
kmetijstvo (pristojnega organa. 

59. člen 

Ce je bil donos na posamezni parceli ali na več zemljiških parcelah manjši 
zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih bolezni in škodljivcev ali zaradi dru- 
gih izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel preprečiti, se prizna po- 
sebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek od vsake take parcele 
posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je na njej zmanjšal donos. 
Ce znaša skupno zmanjšanje katastrskega dohodka po prejšnjem stavku v pri- 
merjavi s celotnim katastrskim dohodkom zavezanca od negozdnih površin v 
enem koledarskem letu več kot 20'°/», se zmanjša katastrski dohodek negozdnih 
površin za znesek, ki ustreza ugotovljenemu odstotku. Razlika med prej od- 
merjenim davkom in davkom, odmerjenim od katastrskega dohodka, zmanj- 
šanega na tej podlagi, se odpiše. 

Zavezanec lahko uveljavlja nastalo škodo s posebno prošnjo v 15 dneh po 
nastanku škode. O zahtevi odloča davčni organ na podlagi ocenjene škode. 
Škodo oceni posebna cenilna komisija, ki jo imenuje občinska skupščina. 

60. Sen 

Občinska skupščina lahko predpiše davčne olajšave za zemljišča v ob- 
mejnem pasu, katerih izkoriščanje je z ukrepom pristojnega organa omejeno. 

Občinska skupščina lahko predpiše davčne oprostitve oziroma olajšave za 
zemljišča pod visokonapetostnimi daljnovodi, če je izkoriščanje takih zemljišč 
po veljavnih predpisih onemogočeno ali zmanjšano. 
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61. člen' 

Zavezancem:, ki preživljajo mladoletne otroke ali za delo nezmožne dru- 
žinske člane, in njihov letni dohodek ne presega 1200 din na družinskega člana, 
se odmerjeni davek iz kmetijstva zniža za 10'% za vsakega takega člana. 

Zavezancem!, ki nimajo za delo zmožnih družinskih članov in pri katerih 
osebni dohodek vseh članov gospodinjstva ne presega 4000 dinarjev letao, se 
odmerjeni davek iz (kmetijstva zniža za 50 l0/o. 

V osebni dohodek po prejšnjih dveh odstavkih se vštevajo dohodki za- 
vezanca in vseh članov gospodinjstva, od katerih se plačujejo davki, in od 
pokojnin. 

Olajšave po prvem in drugem odstavku tega člena se priznajo ob letni 
odmeri davka. Izjemoma se te olajšave priznavajo pozneje, če zavezanec to 
uveljavlja do konca koledarskega leta, v katerem se davek odmerja. 

Zavezancem se odmerjeni davek iz kmetijstva ustrezno zniža, če so imeli 
v letu, za katero se davek odmerja, več kot 500 din izdatkov za zdravljenje 
družinskih članov, ali če so imeli izdatke za pogreb družinskih članov. Davek 
se zniža za znesek davka, ki bi se sorazmierno plačal od izdatkov take vrste. 
Olajšava za pogreb družinskega člana se lahko prizna največ do višine zneska, 
ki ga za stroške pogreba prizna komunalni zavod za socialno zavarovanje1, ven- 
dar le zavezancu, ki ni upravičen do povračila teh stroškov od komunalnega 
zavoda za socialno zavarovanje. Olajšava se prizna, če jo zavezanec uveljavlja 
do konca februarja po preteku leta, v kateremi so stroški nastali. 

Za mladoletne otroke po tem členu se štejejo otroci do 15. leta starosti ter 
vajenci in otroci na rednem šolanju, vendar največ do 25. leta starosti. 

Za nezmožne za delo po tem členu se štejejo ženske, stare nad 60 let, in 
moški, stari nad 65 let, ter druge osebe, za katere je z odločbo pristojnega 
organa ali z zdravniškim spričevalom javne zdravstvene službe ugotovljena 
več kot 50 %> trajna nezmožnost za delo. 

Olajšave iz tega člena se uporabljajo tudi pri zavezancih davka iz obrtnih 
dejavnosti in davka iz intelektualnih storitev. 

62. člen 

Kmetom-borcem narodnoosvobodilne vojne se pri odmeri davka iz kme- 
tijstva priznajo naslednje olajšave: 

1. kmetom-imetnikom partizanskega spominskega znaka 1941 se odmer- 
jeni davek zniža za 50,0/o; 

2. kmetom-borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa 
imajo čas udeležbe ah čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobo- 
dilnem boju priznan v dvojnem trajanju s pričetkom pred 9. septembrom 1943 
oziroma 13. oktobrom 1943 do 15. maja 1945, se odmerjeni davek zniža za 
30 »/o; 

3. kmetorni-borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa 
imajo čas udeležbe ali čas aktivnega organiziranega dela v narodnoosvobo- 
dilnem boju priznan v dvojnem trajanju s pričetkom pred 1. januarjem 1945, 
se odmerjeni davek zniža za 20"/o; 

4. kmetom-borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa 
imajo čas udeležbe ali čas aktivnega organiziranega dela v narodnoosvobo- 
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dilnem boju priznan v dvojnem trajanju od 1. januarja 1945, se odmerjeni 
davek zniža za 10%. 

S kmeti-imetniki »Partizanskega spominskega 2naka 1941« iz 1. točke 
prejšnjega odstavka so glede priznanja olajšave izenačeni španski borci in 
predvojni revolucionarji. 

S kmeti-borci iz 4. točke prejšnjega odstavka so glede priznanja olajšave 
izenačeni borci za severno mjejo v letih 1918 in 1919 in slovenski dobrovoljci 
iz vojne 1912 do 1918. 

Pravica do olajšave pripada tudi zakoncu umrlega borca in to v višini, kot 
bi pripadala umrlemu borcu. 

Olajšava po tem členu se prizna tudi v primeru, ko zakonec zavezanca 
izpolnjuje pogoje za priznanje olajšave. 

Olajšava po tem] členu se ne prizna, če ima zavezanec oziroma njegov 
zakonec poleg dohodkov od kmetijstva tudi dohodek od delovnega razmerja, 
pokojnino ali dohodek od obrtne ali druge samostojne dejavnosti, od katere 
se odmerja davek od letnih osnov oziroma v letnem znesku. 

63. člen 

Ce je zemljišče dano v zakup občanu ali je dano v zakup organizaciji 
združenega dela za čas do štirih let v izkoriščanje za kmetijsko proizvodnjo 
ali je dano v zakup organizaciji združenega dela za nekmetijske namene, pla- 
čuje zakupodajalec davek iz kmetijstva od katastrskega dohodka ali od do- 
hodka od zakupnine glede na to, kateri dohodek je večji. 

64. člen 

Ce se da zemljišče v zakup organizaciji združenega dela zaradi izkori- 
ščanja za kmetijsko proizvodnjo za najmanj štiri leta, se odmerjeni davek iz 
kmetijstva,-ki sorazmerno odpade na to zemljišče, v celoti odpiše.. 

Oprostitev iz prejšnjega odstavka se ne more priznati, če organizacija 
združenega dela tako zemljišče z zakupno ali s kooperacijsko pogodbo pre- 
pusti v izkoriščanje lastniku zemljišča, razen če pri kooperacijski pogodbi 
delež organizacije združenega dela v doseganju skupnega dohodka od tega 
zemljišča presega 50'%. 

65. člen 

Ne plačuje se davek iz kmetijstva za zemljišče, ki ga ima v zakupu orga- 
nizacija združenega dela za kmetijsko proizvodnjo tako>, da plačuje lastniku 
kot zakupnino dosmrtne prejemke s pogojem, da preide zemljišče po njegovi 
smrti v družbeno lastnino. 

66. člen 

Davka iz kmetijstva so oproščeni lastniki zemlljišč, katerih letni katastrski 
dohodek negozdnih zemljišč ne presega 100 din. 

Občinske skupščine lahko predpišejo oprostitve davka iz kmetijstva za 
zavezance iz takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, ekonomski in prometni 
pogoji še posebno slabi, če skupni letni katastrski dohodek teh zavezancev ne 
presega zneska, ki ga določi občinska skupščina. 
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Zavezancem davka iz kmetijstva, ki jiml je kmetijstvo glavni poklic, in 
vlagajo sredstva v preusmeritev gospodarstva in v preureditev stanovanjskih 
in gospodarskih ,prostorov v turistične namene, se ne glede na višino osebnih 
dohodkov lahko prizna posebna olajšava. 

Za sredstva, vložena v preusmeritev gospodarstva, se štejejo sredstva, 
vložena za graditev in adaptacijo gospodarskih poslopij, za nabavo strojev in 
kmetijske opreme, sredstva, vložena v preusmerjanje gospodarstva na živino- 
rejsko proizvodnjo (za vzrejo in pitanje živine, za proizvodnjo mesa in mleka), 
za uvedbo pašno-košnega sistema, za izvedbo melioracij in za ureditev zem- 
ljišč, močvirij in pašnikov, če sredstva za melioracijo vložijo posamezni kmet- 
je. Olajšava se lahko prizna, če zavezanec vloži za navedene namene sredstva 
v višini vsaj 50 '°/o katastrskega dohodka od svojih zemljišč, vendar najmanj 
2000 din. Olajšava po tem členu pripada zavezancu tudi, če skupaj z drugimi 
zavezanci nabavlja oziroma vlaga sredstva za take namene, če njegova vloga 
presega v prejšnjem stavku navedeni znesek. Druge pogoje in obseg olajšave 
določi občinska skupščina. 

67. člen 

Ce pride na podlagi odločbe državnega organa do spremjembe v lastnini 
zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organa odpiše del davka iz 
kmetijstva, ki odpade na to zemljišče, in sicer za vsa leta, v katerih zavezanec 
zaradi takih sprememb od njega ni imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo 
•sprememb še ni končan. 

Davek po .prvem odstavku tega člena se odpiše tudi, kadar lastnik podari 
zemljišče družbenopolitični skupnosti, organizaciji združenega dela ali drugi 
organizaciji. 

Za podaritev v smislu prejšnjega odstavka velja tudi enostranska izjava 
volje, ki jo v zakoniti obliki poda lastnik zemljišča. 

V. Davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti 

68. člen 

Zavezanec za davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja 
obrtnih in 'drugih gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem^ besedilu: davek iz 
obrtnih dejavnosti) je občan, ki z osebnim delom samostojno izdeluje blago, 
opravlja storitve ali se ukvarja s kakšno drugo gospodarsko dejavnostjo in si 
s tem v obliki stalnega poklica ali priložnostno pridobiva dohodek. 

69. člen 

Davek iz obrtne dejavnosti se plačuje tudi od dohodkov, doseženih z: 
1. izkoriščanjem! zemljišč v nekmetijske namene (kopanje peska, gramoza 

in kamna, žganje opeke, apna, oglja itd.), če letni dohodek po odbitku stroškov 
znaša več kot 2000 din; 

2. opravljanjem storitev drugim s kmetijskimi proizvajalnimi pripravami. 
Davek iz obrtnih dejavnosti plačujejo tudi zakupniki zemljišč, ki jim kme- 

tijska dejavnost ni glavni poklic, če se na takem zemljišču ukvarjajo s pro- 
izvodnjo za trg ali imajo od njega druge dohodke. 
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70. člen 

Davek iz obrtnih dejavnosti se ne plačuje od: 
1. dohodkov od dejavnosti v okviru lastnega gospodarstva za neposredne 

potrebe gospodarstva; 
2. dohodkov od prodaje na običajen način predelanih lastnih kmetijskih 

pridelkov (vino, žganje, olje, volna in podobno). 

71. člen 

Ce ima več oseb osebni dohodek iz skupnega opravljanja obrtnih dejav- 
nosti, je vsaka od njih zavezanec za davek iz obrtnih dejavnosti v sorazmerju 
s svojim deležem, ki ga ima pri doseženem skupnem dohodku. 

Delež pri doseženem skupnem dohodku se ugotavlja na podlagi pogodbe, 
sklenjene med osebami iz prvega odstavka tega člena; če ni pogodbe, velja, 
da so deleži enaki. 

Osebni dohodek, dosežen s skupnim opravljanjem obrtnih dejavnosti v 
smislu prvega odstavka tega člena, se ugotavlja skupno. 

Za skupno opravljanje obrtnih dejavnosti gre, če opravljajo zavezanci isto 
ali sorodno dejavnost ali dejavnosti, ki se med seboj dopolnjujejo', opravljajo 
v skupnih delovnih prostorih. 

72. člen 

Davek iz obrtnih dejavnosti se odmerja po dejanskem osebnem dohodku, 
v pavšalnem letnem znesku in v odstotku od vsakega posameznega kosmatega 
dohodka (davek po odbitku). 

73. člen 

Davek iz obrtnih dejavnosti plačujejo po dejanskem dohodku zavezanci, 
katerih celotni dohodek po odbitku stroškov presega 25 000 dinarjev, in zave- 
zanci, za katere ni v zakonu ali odloku občinske skupščine določeno-, da pla- 
čujejo davek v pavšalnem znesku. 

Ne glede na določbo prvega odstavka pa se ne obdavčujejo po dejanskem 
dohodku osebe, ki dosegajo dohodke, za katere je v zakonu določeno, da se 
od njih plačuje davek po odbitku. 

74. člen 

Osnova za davek iz obrtnih dejavnosti, ki se plačuje po dejanskem oseb- 
nem dohodku, je celotni dohodek iz take dejavnosti v letu, za katero se od- 
merja davek, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj nujno potrebni. 

Za celotni dohodek se šteje vrednost prodanega blaga in opravljenih sto- 
ritev ter drugi dohodki, ki jih je zavezanec dosegel s svojim poslovanjem. 

Zavezancem, ki vodijo dvostavno knjigovodstvo, se izjemiomla na njihovo 
zahtevo kot celotni dohodek šteje skupen enoletni znesek plačil, prejetih za 
prodano blago in opravljene storitve (plačana realizacija), pod pogojem, da 
knjigovodske evidence nudijo vse podatke za razmejitev med celotnim oprav- 
ljenim in plačanim prometom ter pregled nad ustreznimi stroški. 

75. člen 

Stroški, ki so nujno potrebni za ostvaritev celotnega dohodka in ki se od 
njega odštejejo, so: 
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1/ vrednost porabljenih surovin; 
2. vrednost porabljenega pogonskega materiala, drugega pomožnega ma- 

teriala ter drobnega inventarja; 
3. osebni dohodki, ki se v smislu tega zakona štejejo kot strošek in 

ustrezni davki ter prispevki; 
4. izplačane dnevnice, potni stroški in terenski dodatki delavcem iz prve 

do četrte točke 76. člena tega zakona, v zvezi z deli, opravljenimi zunaj po- 
slovnega sedeža; navedene določbe se smiselno uporabljajo tudi za zavezance; 
stroški se lahko priznajo največ do višine, določene v splošnem družbenem 
dogovoru za gospodarske organizacije; 

5. stroški prevozov, ki so bih potrebni pri opravljanju dela; 
6. amortizacija strojev, orodja in inventarja, katerih trajanje je daljše kot 

eno leto; vrednost osnovnih sredstev se ugotavlja na podlagi dokumentacije o 
nabavi; revalorizacija osnovnih sredstev se vrši takrat, kadar je to predpisano 
za organizacije združenega dela; način vrednotenja osnovnih sredstev in stop- 
nje amortizacije predpiše izvršni svet skupščine SRS; 

7. stroški vzdrževanja strojev, orodja in inventarja ter stroški vzdrže- 
vanja poslovnih prostorov, ki niso zavezani davku na dohodke od stavb; 

8. katastrski dohodek zemljišča, ki se uporablja za opravljanje obrtne 
dejavnosti; 

9. zakupnina za poslovni prostor v tuji zgradbi in zakupna vrednost pro- 
stora v lastni stavbi, če je stavba obdavčena; 

10. izdatki za kurjavo in razsvetljavo poslovnih prostorov, komunalne da- 
jatve, vezane na poslovni prostor, ter drugi podobni izdatki; 

11. pisarniški stroški; 
12. prometni davek, davek na tujo delovno silo-, carine in takse v zvezi 

z opravljanjem dejavnosti; 
13. prispevki, ki so jih zavezanci kot nosilci dejavnosti dolžni plačevati 

na podlagi samoupravnih in drugih dogovorov; 
14. prispevek zbornicam, strokovnim združenjem in podobni obvezni pri- 

spevki; 
15. potrebni stroški v zvezi z razstavljanjem na sejmih, razstavah in re- 

vijah ter drugi reklamni stroški; 
16. stroški za strokovno literaturo, ki je potrebna za izvrševanje dejav- 

nosti, in izdatki sodelovanja v organiziranih oblikah strokovnega izpopolnje- 
vanja zavezanca v okviru njegove dejavnosti; 

17. zavarovalne premije za zavarovanje proizvodnih sredstev, poslovnih 
prostorov in prevozov ter. zavarovalne premije za zavarovanje delavcev za pri- 
mer obratne nezgode; 

18. stroški v zvezi z izvrševanjem predpisov o higiensko-tehničnem var- 
stvu v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 

19. plačane obresti od kreditov za osnovna in obratna sredstva; 
20. nagrade vajencem oziroma učencem strokovnih šol in ustrezni pri- 

spevki ter oskrbnine v internatih in drugi izdatki, ki so za učence dogovorjeni 
v učni pogodbi. 

P!ri ugotavljanju osnove za davek iz obrtne dejavnosti se kot strošek pri- 
znajo tudi prispevki in volila zavezanca kulturnim, humanitarnim, vzgojnim, 
zdravstvenim, otroškovarstvenim, šolskim in drugim organizacijam, ki delu- 
jejo in skrbijo za ustrezno raven tovrstne splošne potrošnje. 
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Zavezancem se priznajo, tudi morebitni drugi dejanski stroški, ki so ne- 
ogibno potrebni za redno poslovanje, da se doseže celotni dohodek. 

Vsi stroški niorajo biti posamično izkazani ter dokazani z dokumenti 
(računi). 

76. člen 

Osebni dohodki, ki se v smislu tretje točke prejšnjega člena štejejo kot 
stroški, so: 

1. osebni dohodki delavcev iz delovnega razmerja, od katerih je plačan 
davek iz delovnega razmerja; 

2. izplačila na podlagi pogodbe o delu, sklenjene v smislu veljavnih pred- 
pisov o zaposlovanju pri zasebnih delodajalcih, od katerih je plačan ustrezni 
davek; 

3. osebni dohodek zakonca, ki dela najmanj polovico polnega delovnega 
časa v gospodarski dejavnosti zavezanca in je sozavarovan kot družinski član 
zavezanca kot nosilca zavarovanja; osebni dohodek se prizna največ v višini, 
ki je s kolektivno pogodbo dogovorjena za ustrezno stroko in stopnjo stro- 
kovne izobrazbe;, 

4. osebni dohodek družinskih članov, ki delajo najmanj polovico polnega 
delovnega časa v gospodarski dejavnositi zavezanca, in so prijavljeni kot samo- 
stojni nosilci za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje; osebni dohodek se 
prizna v višini, kot je vpisana na plačilni listi, na podlagi katere se obraču- 
navajo prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. 

Osebni dohodki iz tretje in četrte točke prejšnjega odstavka se priznavajo 
le zavezancem, ki vodijo poslovne knjige, in pod pogojem, da je bil od teh 
dohodkov plačan ustrezen davek po odbitku. 

Druga izplačila osebnih dohodkov se ne štejejo med stroške. 

77. člen 

Ce zavezanec uvozi osnovna sredstva, surovine oziroma drug material, se 
stroški iz 75. člena tega zakona priznavajo po vrednosti na podlagi carinske 
deklaracije. Ce se pri uvozu ne plača carina, se vrednost ugotavlja po izdani 
fakturi. 

78. člen 

Pri ugotavljanju stroškov se ne upoštevajo: 
. 1. izgube iz prejšnjih let; 
2. vrednost dela zavezanca in njegovih družinskih članov, razen osebnih 

dohodkov družinskih članov po tretji in četrti točki 76. člena; 
3. stroški zavezančevega gospodinjstva; 
4. darila in nagrade zaposlenim, od katerih niso bih obračunani in pla- 

čani davki, nagrade drugim ter drugi neobvezni izdatki; 
5. obresti na lastna osnovna in obratna sredstva; 
6. prispevki in davki, razen tistih, ki po določbah tega zakona štejejo za 

stroške; 
7. stroški za dosego dohodkov, ki so s tem zakonom, ali s posebnimi pred- 

pisi oproščeni davkov; 
8. obremenitve, ki jih naloži glavni zavod (centrala) v tujini svojemu za- 

stopništvu, predstavništvu ah podružnici na območju SR Slovenije za pokri- 
vanje režijskih stroškov centrale; 
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9. prispevki za socialno zavarovanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov, ki niso v delovnem razmerju z zavezancem. 

79. člen 

Osnova za davek iz obrtnih dejavnosti po dejanskem dohodku se ugo- 
tavlja : 

1. pri zavezancih, ki so dolžni voditi poslovne knjige, po napovedi, izde- 
lani na podlagi bilance oziroma zaključka poslovnih knjig, kot je predpisan 
na podlagi 3. odstavka 22. člena tega zakona; 

2. pri zavezancih, ki niso dolžni voditi poslovnih knjig, na podlagi na- 
povedi zavezanca. 

Ce davčni organ na podlagi uradnih podatkov ali pregleda poslovnih knjig 
spozna, da so podatki iz napovedi nepopolni ali nepravilni, ugotovi osnovo za 
davek na podlagi cenitve dohodkov, oprte na podatke o načinu in obsegu za- 
vezančevega poslovanja in obsegu zaposlovanja delovne sile ter na podlagi 
vseh konkretnih dejstev in pogojev, v katerih zavezanec posluje, ali s primer- 
javo z drugimi zavezanci, ki poslujejo v podobnih pogojih. 

80. člen 

Stopnje republiškega davka iz obrtne dejavnosti po dejanskem dohodku 
so proporcionalne. Stopnje občinskega davka so progresivne in se določajo po 
sistemu navadne progresije. 

Občinske skupščine samostojno določijo stopnje davka iz obrtnih dejav- 
nosti po naslednjih dohodkovnih skupinah zavezancev: 

do 30 000 din 
od 30 000 do 35 000 din 
od 35 000 do 40 000 din 
od 40 000 do 50 000 din 
od 50 000 do 60 000 din 
od 60 000 do 70 000 din 
od 70 000 do 80 000 din 
od 80 000 do 90 000 din 
od 90 000 do 110 000 din 
od 110 000 do 130 000 din 
od 130 000 do 150 000 din 
nad 150 000 

81. člen 

Zavezancem, ki vlagajo sredstva v razširjeno reprodukcijo v dejavnostih, 
ki jih določi občinska skupščina, se prizna posebna olajšava. 

Od dela davčne osnove, ki ustreza znesku, ki ga je zavezanec vložil za 
obnovo, razširitev ali gradnjo poslovnih prostorov in za nabavo opreme, se 
občinski davek odmeri po najnižji stopnji; republiški davek se od tega dela 
davčne osnove ne odmeri. 

Od preostalega dela davčne osnove se plača davek po stopnjah, ki ustre- 
zajo celotni ugotovljeni davčni osnovi. 



Priloge 541 

Za ugotovitev višine vlaganj — v smislu drugega odstavka tega člena — 
se višina vloženih sredstev zmanjša za znesek zavezancu priznane amortizacije 
v obdobju od zadnjega vlaganja. Ob tem se znesek priznane amortizacije zniža 
za tisti del, ki ga je zavezanec potrošil za investicijsko vzdrževanje sredstev, 
za katera mu je bila amortizacija priznana. 

Kot vlaganja v smislu drugega odstavka se priznajo tudi odplačila anu- 
itete glavnice za bančne kredite. 

Zaradi priznanja olajšave po tem členu osnova, od katere se plača davek 
po .višji stopnji, v smislu tretjega odstavka tega člena ne more biti nižja od 
bruto osebnega dohodka, ki ustreza osebnemu dohodku visoko kvalificiranega 
delavca, določenim s splošnim družbenim dogovorom. Presežek vlaganj se .pri- 
zna zavezancu v naslednjih letih. 

Ce zavezanec sredstvo', za nabavo katerega je uveljavil olajšavo, odtuji, da 
v zakup, ali uporablja v druge namene, preden je sredstvo amortizirano, se za 
priznane olajšave obremeni. Obremenitev se zrrnanjša za odstotek že uveljav- 
ljene amortizacije za to sredstvo. O odtujitvi osnovnega sredstva mora zave- 
zanec davčni organ obvestiti ob vložitvi letne davčne napovedi. 

Olajšave po tem členu se priznajo samo zavezancem, ki vodijo predpisane 
poslovne knjige pod pogojem, da davčni organ poslovnim knjigam ni odrekel 
verodostojnosti. 

82. člen 

Pri odm'eri davka iz obrtnih dejavnosti se priznajo olajšave za učence v 
gospodarstvu. Za vsakega učenca v gospodarstvu se zavezancu odmerjeni da- 
vek zniža za 10'%, vendar skupno znižanje davka za enega učenca v gospo- 
darstvu ne more znašati več kot 1000 dinarjev, za vse učence v gospodarstvu 
pa ne več kot 5000 dinarjev. 

Občinske skupščine lahko predpišejo davčne olajšave v obliki odstotnega 
znižanja odmerjenega davka za posamezne obrtne stroke, katerih razvoj se 
želi pospešiti glede na njihove specifične potrebe. 

Olajšave iz 61. člena tega zakona se uporabljajo tudi za zavezance davka 
iz obrtnih dejavnosti. 

83. člen 

Davek iz obrtnih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku plačujejo zave- 
zanci, katerih celotni letni dohodek po odbitku stroškov ne presega 25 000 di- 
narjev in če ne zaposlujejo tuje delovne sile. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se obdavčujejo po de- 
janskem dohodku zavezanci, ki se ukvarjajo s prevozništvom] z motornimi vo- 
zili, zavezanci, ki se pretežno ukvarjajo z obrtno proizvodnjo ali gostinsko 
dejavnostjo pa le, če občinska skupščina z odlokom ne odloči drugače. 

84. člen 

Višina pavšalnega letnega zneska je odvisna od pogojev, obsega, načina, 
vrste dejavnosti, delovne sposobnosti zavezanca in predvidenega dohodka. Ob- 
činska skupščina lahko predpiše natančnejša merila za določanje pavšalnega 
letnega zneska davka. 

Pavšalni letni znesek ne more biti višji, kot bi znašal po veljavni davčni 
stopnji odmerjen davek od dejanskega dohodka 25 000 dinarjev. 
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85. člen 

Davek v pavšalnem letnem znesku se odmerja vnaprej. 
Pavšalni letni znesek davka se med letom; sorazmerno zniža, če zavezanec 

s poslovanjem preneha oziroma je poslovanje začasno ustavljeno zaradi smrti, 
bolezni, vojaških obveznosti oziroma iz drugih razlogov in je začasno usta- 
vitev poslovanja dovolil pristojni organ. 

86. člen 

Na zahtevo zavezanca, ki plačuje davek v pavšalnem letnem znesku, izda 
davčni organ odločbo, da se mu davek namesto v pavšalnem letnem1 znesku 
odmerja po dejanskem dohodku. Zavezanec mara predložiti zahtevo najpozneje 
do konca leta, če za naslednje leto uveljavlja obdavčitev po dejanskem do- 
hodku. 

Ce zavezanec, ki mu je bil odmerjen pavšalni letni znesek davka, spre- 
meni med letom predmet oziroma način poslovanja ali zaposli tujo delovno' 
silo, je dolžan o tem v osmih dneh obvestiti davčni organ. 

Davčni organ glede na nove pogoje presoja primernost zadržanja pav- 
šalne obdavčitve oziroma ustreznost višine pavšalnega zneska davka. Ce davč- 
ni organ ugotovi, da zavezanec ne izpolnjuje pogojev za pavšalno obdavčitev, 
odredi ustrezen način obdavčitve. 

87. člen 

Ce davčni, organ na podlagi podatkov ugotovi, da je zavezanec v zadnjem 
poslovnem letu presegel 25 000 dinarjev celotnega dohodka po odbitku stro- 
škov, v naslednjem letu obdavči zavezancu po dejanskem dohodku, o čemer 
ga davčni organ pismeno obvesti pred 1. januarjem leta, v katerem bo obdav- 
čen po dejanskem dohodku. 

Zavezanec davka po dejanskem dohodku, katerega z odločbo ugotovljena 
davčna osnova za preteklo leto ne dosega 25 000 dinarjev, se s 1. januarjem 
naslednjega leta preuvrsti med zavezance, ki plačujejo davek v pavšalnem let- 
nem znesku, če izpolnjuje druge pogoje za tako preuvrstitev in če se po po- 
datkih o poslovanju tekočega leta utemeljeno predvideva, da tudi v tem letu 
ne bo dosegel 25 000 dinarjev celotnega dohodka po odbitku stroškov. O pre- 
uvrsti tvi je davčni organ dolžan obvestiti zavezanca do 31. decembra tekočega 
leta. 

88. člen 

Davek iz obrtnih dejavnosti v odstotku od vsakega posameznega kosma- 
tega dohodka (v nadaljnjem1 besedilu: davek po odbitku) plačujejo občani, ki 
priložnostno opravljajo storitve organizacijam združenega dela, državnim orga- 
nom in drugimi organizacijam ali opravljajo pri njih delo po pogodbi o delu 
po predpisih o delovnih razmerjih, ali pa imajo pri njih dohodke od postran- 
skih kmetijskih dejavnosti, ki niso zajeti v katastrskem dohodku. Davek po 
odbitku plačujejo tudi občani od dohodkov na podlagi pogodbe o delu, skle- 
njene v skladu s predpisi o zaposlovanju pri zasebnikih, in od dohodkov, ki se 
zavezancu po 3. in 4. točki 76. člena tega,zakona priznavajo kot strošek. 

Kot dohodki od postranskih kmetijskih dejavnosti po prejšnjem odstavku 
se štejejo samo dohodki od prevozništva in od tovor jenja lesa ter drugega 
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materiala; med te dohodke se ne štejejo dohodki, ki jih imajo lastniki gozdov 
s spravilom lesa iz lastnega gozda. 

Osnova za odmero davka po odbitku je celotni doseženi dohodek brez 
upoštevanja kakršnihkoli stroškov. 

89. člen 

Stopnje davka iz obrtnih dejavnosti po odbitku so proporcionalne in lahko 
različne za naslednje vire dohodkov: 

1. od prodaje srečk in vplačil pri športni napovedi ter pri lotu; 
2. od prejemkov zavarovalnih poverjenikov; 
3. od provizij zastopnikov ustanov za varstvo malih avtorskih pravic; 
4. od provizij uhčnih prodajalcev časopisov, knjig, revij in podobno; 
5. od zbiranja naročil za časopise, knjige, revije in. podobno; 
6. od provizij poslovnih agentov in poverjenikov, ter od zbiranja oglasov; 
7. od dohodkov delavcev, doseženih z opravljanjem del ob pretežni upo- 

rabi lastne telesne moči; 
8. od dohodkov, doseženih z opravljanjem postranskih kmetijskih dejav- 

nosti ; 
9. od dohodkov oseb, ki priložnostno opravljajo storitve za organizacije 

združenega dela, državne organe in druge organizacije; 
10. od dohodkov, doseženih z opravljanjem del po pogodbi o delu, skle- 

njeni v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ne gre za dohodke iz prve 
do devete točke tega odstavka; 

11. od dohodkov, doseženih s prodajo izdelkov uporabnih umetnosti ali 
z razmnoževanjem ali izdajanjem drugih avtorskih del, ki se ne štejejo za 
izvirnike; 

12. od dohodkov, doseženih po 3. in 4. točki 76. člena tega zakona. 
Davek po odbitku se plača tudi od dohodkov potujočih zabavišč. Prire- 

ditelji morajo pred začetkoml dela prijaviti zabavišče davčnemu organu občine, 
v kateri želijo imeti zabavišče. 

Plri določanju stopenj za posamezne vire dohodkov je potrebno upoštevati 
višino stroškov, ki so v poprečju potrebni za dosego takih dohodkov. 

Davek po odbitku iz obrtnih dejavnosti se ne plačuje od dohodkov, ki iz- 
virajo iz delovnega razmerja ali :iz samostojnega opravljanja obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti, iz katerih po določbah tega zakona zavezanci pla- 
čujejo davek po dejanskem dohodku oziroma v pavšalnem letnem znesku. 

Od dohodkov, doseženih z obrtno proizvodnjo, ni mogoče odmerjati davka 
po odbitku. 

90. člen 

Davek po odbitku plačujejo tudi tuji prevozniki, kadar prevažajo potnike 
in blago iz Jugoslavije, pa nimajo tu svojega predstavništva, če plačujejo' jugo- 
slovanski prevozniki potnikov in blaga ustrezen davek v državi, kjer ima tuji 
prevoznik svoj sedež, in če ni z mednarodno pogodbo drugače urejeno. 

Davek po prejšnjem odstavku se plačuje po stopnji, določeni z republi- 
škim zakonom. 
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VI. Davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja 
intelektualnih storitev 

91. člen 

Zavezanec za davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja in- 
telektualnih storitev (v nadaljnjem besedilu: davek iz intelektualnih storitev) 
je občan, ki opravlja intelektualne ali druge negospodarske storitve in s tem 
v obliki stalnega poklica ali priložnoistno pridobiva dohodek, če se od takih 
dohodkov ne plačuje davek iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih iz- 
boljšav. 

Davka iz intelektualnih storitev ne plačujejo učenci in študentje od do- 
hodkov, doseženih s poučevanjem v času, dokler se redno šolajo<. 

92. člen 

Ce več oseb skupaj opravlja intelektualne ali druge negospodarske sto- 
ritve, se glede obdavčenja s skupno dejavnostjo doseženih dohodkov smiselno 
uporabljajo določbe 71. člena tega zakona. 

93. člen 

Davek iz intelektualnih storitev se odmerja po dejanskem, osebnem do- 
hodku v pavšalnem letnemi znesku in v odstotku od vsakega posameznega 
kosmatega dohodka (davek po odbitku). 

94. člen 

Zavezanci plačujejo davek iz intelektualnih storitev praviloma po dejan- 
skem dohodku. 

Občinska skupščina lahko določi, da zavezanci določenih dejavnosti ozi- 
roma poklicev, katerih celotni letni dohodek po odbitku stroškov ne presega 
25 000 dinarjev in ne zaposlujejo tuje delovne sile, plačujejo davek v pavšal- 
nem letnem znesku. 

Osnova za davek iz intelektualnih storitev, ki se plačuje po dejanskem 
osebnem dohodku, je celoten dohodek od teh storitev v letu, za katero se od- 
merja davek, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj nujno potrebni. 

Za celoten dohodek se šteje vrednost opravljenih storitev. Izjemoma se pri 
odvetnikih za celoten dohodek šteje znesek prejetih plačil za opravljanje sto- 
ritev. 

Potrebni stroški, ki se odbijajo od celotnega dohodka, so izdatki, ki so bili 
potrebni za izvršitev intelektualnih ali drugih negospodarskih storitev. Za ugo- 
tavljanje teh stroškov se primerno uporabljajo določbe 75., 76., 77. in 78. člena 
tega zakona. 

95. člen 

Stopnje občinskega davka iz intelektualnih storitev po dejanskem do- 
hodku so progresivne in se določajo po sistemu navadne progresije. 

Občinske skupščine samostojno določijo stopnje davka iz intelektualnih 
storitev po naslednjih dohodkovnih skupinah zavezancev: 
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nad 

30 000 
35 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 

110 000 
130 000 
150 000 

do 30 
do 35 
do 40 
do 50 
do 60 
do 70 
do 80 
do 90 
do 110 
do 130 
do 150 

000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 

96. člen 

Nie glede na določbe prejšnjega člena se odmerja odvetnikom, davek od 
intelektualnih storitev od odmernih osnov do višine osebnega dohodka, ki je 
s samoupravnim sporazumom predviden za podobne intelektualne poklice po 
enakih stopnjah, kot se plačuje republiški in občinski davek iz delovnega 
razmerja in prispevek za izobraževanje od osebnih dohodkov iz delovnega 
razmerja. 

Od razlike med dejansko osnovo in osnovo po prvem odstavku tega člena 
se davek odmeri po stopnji, ki ustreza celotni dejansko ugotovljeni osnovi. 

97. člen 

Občinske skupščine lahko predpišejo davčne olajšave v obliki odstotnega 
znižanja odmerjenega davka za posamezne dejavnosti oziroma poklice, kate- 
rih razvoj se želi pospeševati, glede na specifične potrebe v občini. 

Olajšave iz 61. člena tega zakona se uporabljajo tudi za zavezance davka 
iz intelektualnih storitev. 

98. člen 

V zvezi z odmero davka iz intelektualnih storitev v pavšalnem letnem 
znesku se glede višine in načina določanja davka, pogojev glede spremembe 
višine odmerjenega davka med letom in glede spremembe in načina obdavčitve 
smiselno uporabljajo določbe 84., 85. in 86. člena tega zakona. 

99. člen 

Davek iz intelektualnih storitev v odstotku od vsakega posameznega ko- 
smatega dohodka (davek po odbitku) plačujejo občani, ki organizacijam zdru- 
ženega dela, državnim organom in drugim organizacijam priložnostno oprav- 
ljajo storitve ali opravljajo pri njih delo po pogodbi o delu po predpisih o de- 
lovnih razmerjih. Davek po odbitku plačujejo tudi občani od dohodkov na pod- 
lagi pogodbe o delu, sklenjene v skladu s predpisi o zaposlovanju pri zaseb- 
nikih. 

Osnova za odmero davka po odbitku je celotni doseženi dohodek brez 
upoštevanja stroškov. 

Stopnje davka iz intelektualnih storitev po odbitku so proporcionalne 
in lahko različne za posamezne vire dohodkov. 

35 
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Davek iz intelektualnih storitev po odbitku se ne plačuje od dohodkov, 
ki izvirajo iz delovnega razmerja, iz avtorskih pravic in iz samostojnega 
opravljanja intelektualnih storitev, od katerih po določbah tega zakona zave- 
zanci plačujejo davek po dejanskem dohodku oziroma v pavšalnem letnem 
zinesku. 

100. člen 

Davek iz intelektualnih storitev po odbitku plačuje od prejemkov za svoje 
delo pri domači organizaciji združenega dela tudi tuj strokovnjak, ki opravlja 
to delo po pogodbi, sklenjeni v skladu s pogodbo o vložitvi sredstev tujih 
oseb v domačo organizacijo združenega dela: 

VII. Davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav 

101. člen 

Zavezance za davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav (v nadaljnjem! besedilu: davek iz avtorskih pravic) je 
občan, ki ima osebni dohodek iz avtorskih pravic, patentov ali tehničnih 
izboljšav, zavarovanih z zakoni. 

Davek iz avtorskih pravic se plačuje tudi od nagrad za znanstveni ali 
umetniški uspeh, če ni v zakonu drugače določeno. 

Za osebni dohodek iz avtorskih pravic šteje tudi dohodek od izvajanja 
glasbenih, književnih in umetniških del. 

102. člen 

Ne štejejo se za osebne dohodke iz avtorskih pravic dohodki, ki jih imajo 
posamezniki od organizacij združenega dela, od državnih organov in drugih 
organizacij, pri katerih so v rednem delovnem razmerju, za avtorska dela, 
ki so jih izvršili kot svojo redno službeno dolžnost pri teh organizacijah ali 
organih, razen če gre za avtorsko delo, glede katerega obdrži avtor vse avtor- 
ske pravice po zakonu o avtorski pravici; od teh dohodkov se plačuje davek iz 
delovnega razmerja. 

Za dohodke iz avtorskih pravic ne štejejo dohodki zavezancev davkov iz 
obrtnih ali intelektualnih dejavnosti, če jih dosegajo v okviru svoje dejavnosti, 
četudi gre za dela, ki imajo sicer značaj avtorskih del. 

103. člen 

Za dohodke od del uporabnih umetnosti se štejejo v smislu tega zakona 
dohodki v tistih panogah uporabne umetnosti, ki jih kot take potrdi društvo 
likovnih oblikovalcev. 

Ce nastane dvom, ali igre za delo s področja uporabne umetnosti ali pa le 
za obrtni izdelek, odloči komisija, ki jo imenuje občinska skupščina. 

104. člen 

Od osebnega dohodka iz avtorskih pravic se plačuje davek od vsakega 
posameznega dohodka. 
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Od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, ki ga zavezanec dobi od organi- 
zacije združenega dela, od državnega organa ah druge organizacije, se davek 
od avtorskih pravic plača ob vsakem posameznem izplačilu (davek po od- 
bitku). 

Od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, ki ga dobi od občanov, plača 
zavezanec davek v 15 dneh od dneva, ko dohodek prejme pri davčnem organu 
občine, v kateri ima stalno prebivališče. 

Zavezanci, ki se v svobodnem poklicu ukvarjajo z ustvarjalno dejavnostjo, 
s katero dosegajo dohodke, od katerih se plačuje davek iz avtorskih pravic, 
lahko do konca koledarskega lete zahtevajo, da se v naslednjem letu obdavčijo 
po ugotovljenem dejanskem dohodku. Takim zavezancem se od posamično 
doseženih dohodkov davek ne odmerja. 

105. člen 

Osnova za davek iz avtorskih pravic je osebni dohodek iz naslova avtor- 
skih pravic, patentov ali tehničnih izboljšav, zmanjšan za stroške, ki so 
bili zanj potrebni. 

V primerih, ko se davek iz avtorskih pravic plačuje od posamično dose^ 
ženega dohodka, se priznavajo normirani stroški v višini 30 !°/o od doseženega 
dohodka. Za uveljavljanje višjih stroškov mora zavezanec davčnemu organu 
predložiti ustrezne dokaze. Nie glede na to pa se osebam, na katere je bila 
avtorska pravica prenesena, priznajo samo dejanski stroški. 

Pri zavezancih, ki se po četrtem odstavku prejšnjega člena obdavčujejo 
po dejanskem dohodku, je osnova za davek celotni letni dohodek, zmanjšan 
za stroške, ki so bili zanj nujno potrebni. S celotnim dohodkom je mišljen 
skupni znesek plačil iz avtorskih pravic. Glede ugotavljanja stroškov in vo- 
denja poslovnih knjig za te zavezance se smiselno uporabljajo ustrezne določbe 
tega zakona, ki veljajo za zavezance davka iz intelektualnih storitev. 

106. člen 

Ob odmeri davka, ki se plača od vsakega posameznega dohodka, se poleg 
stroškov po drugem odstavku 105. člena priznajo zavezancem še naslednji 
stroški: 

1. od dohodkov od likovnih del (kiparskih del, slik in del uporabnih 
umetnosti), ki jih doseže umtetnik na domači razstavi izven svojega stalnega 
prebivališča, dejanski stroški za prevoz teh del, osebni prevozni stroški in 
stroški, ki jih ima umetnik v zvezi s prebivanjem v kraju, v katerem prireja 
razstavo, za toliko časa, kolikor razstava traja; za prebivanje v drugem kraju 
se priznajo stroški v višini dnevnice, kot jo določa splošni družbeni dogovor; 
o prevoznih stroških mora zavezanec davčnemu organu predložiti ustrezne 
dokaze; 

2. plačilo jugoslovanski avtorski agenciji, zavodu za varstvo malih avtor- 
skih pravic ter specializiranim organizacijam, ki so upravičene prodajati 
umetniška dela (slikarske galerije in podobno), za njihove storitve; navedeni 
stroški se upoštevajo, če zavezanec izplačniku predloži potrdilo o teh stroških. 

35* 
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107. člen 

Stopnje davka iz avtorskih pravic so proporcionalne. 
Stopnje davka iz avtorskih pravic so lahko različne glede na vrste do- 

hodkov iz avtorskih pravic. 
Višje stopnje se predpišejo za naslednje vrste dohodkov iz avtorskih 

pravic: 
1. od reklamnih slik, risb in plastik, reklamnih pisanih in govorjenih 

besedil, reklamnih filmov, diafilmov in diapozitivov, reklamine glasbe, kakor 
tudi od reprodukcij takih del; 

2. od raznih skic in risb, stripov, križank in drugih podobnih del; 
3. od dohodkov artistov, plesalcev in podobnih poklicev, doseženih na za- 

bavno-nglastbenih prireditvah; 
4. od dohodkov izvajalcev glasbenih del na zabavah, plesih, športnih igri- 

ščih, kopališčih, razstaviščih, v varietejih, v gostinskih obratih in na podobnih 
prireditvah. 

V dvomu, ali dohodek iz avtorskih pravic spada pod določbe 1. do 4. 
točke prejšnjega odstavka, odloči davčni organ na podlagi mnenja pristojnega 
republiškega upravnega organa. 

Ce se dohodki iz avtorskih pravic iz 3. in 4. točke tretjega odstavka 
ustvarijo v organizaciji strokovnih združenj umetnikov in njihovih članov, 
se na take dohodke ne uporabi višja stopnja. 

108. člen 

Davka iz avtorskih pravic ne plačujejo avtorji: 
1. od nagrad, uvedenih na podlagi zakonov in odlokov družbenopolitičnih 

skupnosti ter sklepov družbenopolitičnih organizacij, interesnih, samoupravnih 
skupnosti, znanstvenih zavodov in gospodarske zbornice, ki se dajejo posa- 
meznikom kot posebno družbeno priznanje; 

2. od nagrad za življenjsko delo, ki se dajejo kot splošno družbeno pri- 
znanje vidnim znanstvenikom, književnikom in umetnikom; 

3. od nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in umetnikom! organizacija 
združenih narodov in njene organizacije, mednarodne organizacije in tuje 
nacionalne organizacije z mednarodnim ugledom kot mednarodno priznanje za 
znanstveno, književno in umetniško delo; 

4. od osebnega dohodka od jubilejnih izdaj celotnih književnih, znanstve- 
nih in umetniških del ter od jubilejnih predstav in koncertov, če zajema jubilej 
25 ah več let dela avtorja oziroma reproduktivnega umetnika; 

5. od osebnega dohodka, ki ga imajo umetniki s prirejanjem retrospek- 
tivnih razstav umetniških del. 

109. člen 

Od osebnega dohodka, ki ga ima občan od prodaje izdelkov uporabnih 
umetnosti, ali od razmnoževanja ah izdajanja drugih avtorskih del, plača davek 
iz avtorskih pravic samo od tistega števila prodanih izvodov, ki po običajih 
štejejo za izvirnike1; od osebnega dohodka, ki ga ima od prodaje nadaljnjih 
izdelkov oziroma izvodov plača davek iz obrtnih dejavnosti. 
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110. člen 

Od osebnega dohodka, ki ga imajo v Sloveniji iz avtorskih pravic tuji 
državljani ali tuje zasebne pravne osebe, ki v Jugoslaviji nimajo stalnega prebi- 
vališča oziroma sedeža, ali pa jugoslovanski državljani, ki imajo stalno pre- 
bivališče v tujini, se plača davek iz avtorskih pravic tisti družbenopolitični 
skupnosti, na katere območju ima sedež izplačevalec. 

Ce ima oseba iz prejšnjega odstavka v Sloveniji dohodek iz naslova malih 
avtorskih pravic, plača davek tisti družbenopolitični skupnosti, na katere ob- 
močju ima sedež organizacija za varstvo malih avtorskih pravic. 

VIII. Davek na dohodke od stavb 

111. člen 

Zavezanec za davek na dohodke od stavb (v nadaljnjem besedilu: davek 
od stavb) je lastnik oziroma uživalec stavbe ah njenega dela (v nadaljnjem 
besedilu: stavba). 

Davek od stavb se plačuje od vsake stavbe ne glede na to, ah stavbo upo- 
rablja lastnik oziroma uživalec sam1 ali pa jo daje v najemi. 

112. člen 
Davek od stavb se ne plačuje: 
1. od kmetijskih stanovanjskih stavb v krajih, ki so po merilih iz 54. 

člena tega zakona uvrščene v četrto skupino katastrskih občin, pod pogojem, 
da so dohodki od kmetijstva osnovni vir sredstev preživljanja članov gospo*- 
dinjstva in da se taka stavba ne daje v najem; natančnejše pogoje za oprostitev 
predpiše občinska skupščina; 

2. od kmetijskih gospodarskih poslopij; 
3. od lastnih stavb diplomatskih in konzularnih predstavništev ter od 

lastnih stavb predstavništev mednarodnih organizacij, v katerih imajo poslovne 
prostore; 

4. od stavb tujih držav, v katerih stanujejo člani in uslužbenci njihovih 
diplomatskih in konzularnih predstavništev, če velja vzajemnost. 

Davek od stavb se tudi ne plačuje, če se stavba iz objektivnih razlogov 
ne more uporabljati oziroma oddajati v najem. 

113. člen 

Osnova za davek od stavb je enoletni znesek stanarine oziroma najemnine, 
prejet v letu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za stroške vzdrževanja in 
upravljanja in za enoletno amortizacijo stavbe, stanovanja oziroma poslovnega 
prostora. 

Ce uporablja stavbo lastnik ali uživalec ali je stavba nezasedena, je davčna 
osnova enoletni znesek stanarinske oziroma najemninske vrednosti, zmanjšane 
za stroške vzdrževanja in upravljanja, ter za enoletno amortizacijo stavbe, 
stanovanja oziroma poslovnega prostora. 

Kot dohodek od stavbe ah njenega dela, danih v najem, se upošteva tudi 
vrednost vseh obveznosti in storitev, za katere se, je zavezal najemnik. 
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Ce je najemnina plačana vnaprej za več let, se davčna osnova ugotovi na 
podlagi celotnega prejetega zneska hkrati z vrednostjo vseh opravljenih ob- 
veznosti in storitev iz prejšnjega odstavka. Davek se odmeri tako, da se na 
celotno osnovo uporabi stopnja, ki ustreza letni najemnini. 

114. člen 

Osnova za davek od stavb za stanovanjske prostore, ki se sezonsko ali 
občasno uporabljajo samo za počitek ali oddih (počitniške hišice in podobno), 
je enoletni znesek stanarine, zmanjšan za stroške vzdrževanja in upravljanja 
in za znesek enoletne amortizacije takih prostorov. 

Znesek enoletne stanarine iz prvega odstavka tega člena ustreza znesku 
stanarine za enake ali podobne stanovanjske prostore, ki se v istem kraju 
uporabljajo za stalno stanovanje. 

Ce so stanovanjski prostori iz prvega odstavka tega člena oddani v najem, 
se poleg davka od stavb od tako doseženih dohodkov plačuje davek na do- 
hodke od premoženja. 

115. člen 

Amortizacijo ter vzdrževanje, upravne in druge stroške, ki so potrebni za 
doseganje dohodkov od stavb in stanovanjskih .prostorov, določi občinska 
skupščina v odstotku od stanarine oziroma stanarinske vrednosti. 

Občinska skupščina lahko stroške iz prvega odstavka določi v odstotku 
tudi od najemnine za poslovne prostore. 

Ce so prostori v stavbi, ki jo upravlja delovna organizacija za gospodar- 
jenje s stanovanjskimi hišami, se priznajo normirani stroški, kot jih je dolo- 
čila občinska skupščina. V primerih, ko so dejanski stroški višji od normiranih, 
se priznajo dejanski stroški. 

116. člen 

Davka od stavb so oproščeni zavezanci — prvi lastniki novih stanovanjskih 
hiš oziroma stanovanj, in sicer za dobo desetih let. Ha doba se računa od prvega 
dne naslednjega meseca po izdaji dovoljenja za uporabo stavbe, za stavbe, 
za katere ni predpisano dovoljenje za graditev, pa od prvega dne naslednjega 
meseca, ko se začne stavba uporabljati. 

Oprostitev iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na popravljene stavbe, 
če je bila stavba zaradi elementarne nezgode ali kakšnega drugega vzroka, 
ki ni bil odvisen od lastnikove volje, poškodovana več kot za 50 odstotkov. 

Pri stavbah iz prvega in drugega odstavka, od katerih ima zavezanec do- 
hodke, ki presegajo najvišjo stanarino, predpisano z odlokom' občinske skup- 
ščine, če ni takega odloka, pa stanarino1, ki je v občini običajna za podobne 
stavbe, plačuje zavezanec davke od razlike med dogovorjeno in predpisano 
oziroma običajno najvišjo stanarino, ki se plačuje za podobne stavbe. 

Za stavbe, ki se smejo zidati ali popravljati samo z dovoljenjem pristoj- 
nega organa, velja oprostitev iz prvega in drugega odstavka tega člena le, 
če je lastnik stavbe dobil tako dovoljenje. 

Oprostitev iz prvega odstavka tega člena se ne prizna za stanovanjske pro- 
store, ki se sezonsko ali občasno uporabljajo samo za počitek ali oddih (počit- 
niške hišice in podobno). 

Oprostitve po tem členu veljajo tudi za garaže. Za garaže, ki se oddajajo 
v najem, se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka tega člena. Opro- 
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stitev po tem' členu se ne nanaša na poslovne prostore, četudi so sestavni del 
stanovanjske stavbe. 

Začasno oprostitev uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem 
organu. 

117. člen 

Davka od stavb je oproščena najemna vrednost cerkva, samostanov in dru- 
gih cerkvi pripadajočih stavb, če se uporabljajo neposredno za molilnice, ter 
najemna vrednost stavb oziroma stavbnih delov, ki se ne oddajajo v najem ali 
v brezplačno uporabo, temveč se uporabljajo za pisarne (župnijske itd.), knjiž- 
nice, učilnice, obednice, muzeje in galerije slik verskih organizacij ter pro-- 
storov, v katerih živijo menihi, redovniki in podobno. 

118. člen 

Stopnje davka od stavb so proporcionalne. 

IX. Davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic 

119. člen 

Zavezanec za davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic 
(v nadaljnjem besedilu: davek od premoženja) je občan, ki ima dohodke od 
nepremičnin, premičnin ali od drugega premoženja in premoženjskih pravic, če 
od takih dohodkov ne plačuje kakšnega drugega davka. 

Davek od premoženja se plačuje tudi od podnajemnin ter od dohodkov, 
ki jih doseže lastnik stanovanja z oddajanjem opremljenih sob. 

Davek od premoženja plačujejo tudi občani, ki imajo dohodke od iznajdb, 
ki niso zaščitene s patentom, ali niso prijavljene upravi za patente, .in od 
tehničnih izboljšav, ki niso priznane od samoupravnega organa organizacije 
združenega dela. 

120. člen 

Davek od premoženja se plačuje tudi od dohodkov, doseženih s prodajo 
nepremičnin, ne glede na to, ali so bile prodane v nespremenjenem ali spre- 
menjenem stanju. Ta davek se ne plača, če je preteklo deset let od dneva, ko je 
bila nepremičnina pridobljena. 

121. člen 

Osnova za davek od premoženja je celoten dohodek od premoženja ali 
premoženjskih pravic v letu, za katero se odmerja ta davek, zmanjšan za stro- 
ške, ki so bih zanj nujno potrebni. 

Pri ugotavljanju davčnih osnov od prodaje po 120. členu tega zakona se 
nabava oziroma gradbena vrednost glede na čas, ko je zavezanec stvari po- 
sedoval, valorizira v skladu s porastom cen ustreznih nepremičnin. Natančnejše 
predpise o tej valorizaciji izda republiški sekretar za finance. 

Ce je bila nepremičnina zgrajena ah nabavljena deloma ali v celoti s 
kreditom, se zavezancu valorizirajo vložena lastna sredstva, že odplačani del 
kredita pa se valorizira od časa dejanskega odplačila. 
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Občinska skupščina lahko predpiše, da se na dohodek od podnajemnin 
plačuje davek v pavšalnem znesku ali pa da je ta dohodek oproščen plačevanja 
tega davka. 

122. člen 

Zavezanec, ki doseže priložnostni dohodek, od katerega se plača davek od 
premoženja, mora tak dohodek napovedati v 15 dneh, odkar ga je dosegel, 
davčnemu organu. 

123. člen 

Davek od premoženja se ne plačuje: 
1. od prejemkov iz življenjskega zavarovanja in zavarovanja za doživetje; 
2. od obresti in dobitkov javnih posojil; 
3. od obresti in drugih dohodkov od hranilnih vlog. 

124. 'člen 

Za odmero 'davka od premoženja je pristojen: 
1. če gre za nepremičnino — davčni organ občine, kjer nepremičnina leži; 
2. če gre za premiičnine — davčni organ občine, v kateri ima zavezanec 

stalno prebivališče. 
Davek na dohodke od podnajemnin odmerja davčni organ občine, v kateri 

je stavba, 
125. člen 

Stopnje davka so progresivne in se določajo po sistemu navadne pro- 
gresije. 

X. Davek na dediščine in darila 

126. člen 

Zavezanec za davek na dediščine in darila je občan ali zasebna pravna 
oseba, ki v Sloveniji podeduje ali dobi v dar premoženje. 

Za premoženje v smislu prvega odstavka se štejejo nepremičnine in pravice 
na nepremičninah ter premično premoženje, če skupna vrednost premičnega 
premoženja presega določen znesek. Pri ugotavljanju skupne vrednosti pre- 
mičnega premoženja se upošteva vrednost vseh prejetih daril od istega daro- 
valca v razdobju enega leta. 

Pri ugotavljanju davčne osnove za odmero davka na dediščine in darila 
se predmeti gospodinjstva ne upoštevajo. 

Ta davek se ne plačuje od podedovanega ah podarjenega začasnega ali 
dosmrtnega užitka nepremičnin. 

127. člen 

Davčna obveznost za davek na dediščine in darila nastane takrat, ko 
postane odločba o dedovanju pravnomočna oziroma ko dedič ah obdarjenec 
sprejme dediščino oziroma darilo. 

Darilo velja za sprejeto takrat, ko je podpisana darilna pogodba, če ni 
pogodbe, pa takrat, ko je darilo sprejeto. 
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128. člen 

Osnova za davek na dediščine in darila je prometna vrednost podedova- 
nega ali v dar prejetega premoženja ob nastanku davčne obveznosti po odbitku 
dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se pla- 
čuje ta davek. 

129. člen 

Stopnje davka na dediščine in darila so progresivne in odvisne od vred- 
nosti podedovanega oziroma v dar prejetega premoženja in od dednega reda. 

Rri plačevanju davka na dediščine in darila so z dediči prvega dednega 
reda izenačeni zeti in snahe. 

130. člen 

Davek na dediščine in darila, se ne plačuje od tistega nepremičnega pre- 
moženja, na katerem dedič oziroma obdarjenec po veljavnih predpisih ne more 
pridobiti lastninske pravice ali užitka. 

131. člen 

Davka na dediščine in darila ne plača dedič oziroma obdarjenec, ki de- 
duje oziroma dobi v dar kmetijo, če se z osebnim delom ukvarja s kmetijsko 
dejavnostjo in pod pogojem, da celotna zapustnikova ah darovalčeva kmetija 
preide na enega naslednika oziroma naslednika in njegovega zakonca. 

Ce dedič ali obdarjenec, ki je bil na podlagi določbe prejšnjega odstavka 
oproščen davka, podedovano ali podarjeno nepremičnino pred potekom 5 let 
odtuji ali se v tem roku preneha z osebnim delom ukvarjati s kmetijsko 
dejavnostjo, se mu davek naknadno odmeri tako, kot bi ga plačal, če ob pre- 
jemju dediščine oziroma darila ne bi izpolnjeval pogojev za oprostitev po tem 
členu. 

132. člen 

Zavezancu prvega dednega reda se pri odmeri davka na dediščine in 
darila prizna posebna olajšava, če podeduje ali dobi v dar premoženje in sicer: 

1. eno stanovanje, če zavezanec ali njegov zakonec že nima v lasti sta- 
novanja; 

2. poslovni prostor, proizvajalna sredstva in druge premoženjske pred- 
mete, če mu je to potrebno za opravljanje njegove poklicne dejavnosti; 

3. kmetijo, če se dedič oziroma obdarjenec z osebnim delom ukvarja s 
kmetijsko dejavnostjo. 

Izpolnjevanje pogojev za olajšavo se presoja po času zapustnikove smrti 
oziroma po času sprejetega darila. 

Olajšava po prvem odstavku tega člena se prizna tako, da se zavezancu 
davčna osnova zmanjša za 150 000 dinarjev. Ce več zavezancev izpolnjuje 
pogoje za olajšavo, se znesek olajšave deli med te zavezance v razmerju 
njihovih deležev. 

133. člen 

Zavezanec ne plača davka na dediščine in darila od podedovanega ah v 
dar prejetega premoženja, ki ga brez povračila odstopi družbenopolitični skup- 
nosti, organizaciji združenega dela ah drugi organizaciji. 



554 Priloge 

Davek, plačan pred odstopom dediščine ali darila, se vrne, če je bil od- 
stop izvršen v šestih mesecih po prejetju zapuščine. 

134. člen 

Vrednost vseh daril, ki jih je zavezanec prejel od istega darovalca v raz- 
dobju enega leta, se šteje za eno davčno osnovo. 

135. člen 

Davek na dediščine in darila se plača tudi ob razdelitvi solastnine, in sicer 
od tistega dela premoženja, ki ga je posamezni solastnik prejel brez odplačila, 
prek dela, ki bi mu pripadal iz solastništva. 

136. člen 

Davek na dediščine in darila odmeri davčni organ občine, v kateri je pre- 
moženje; v primeru, da dediščina oziroma darilo vsebuje samo premično pre- 
moženje, pa davek odmeri davčni organ občine, v kateri ima zavezanec stalno 
prebivališče. 

Ce se od podedovanega ali v dar prejetega premoženja odmerja davek na 
dediščine in darila v več občinah, odmeri davčni organ posamezne občine davek 
po stopnji, ki ustreza vrednosti celotnega podedovanega oziroma v dar pre- 
jetega premoženja, od katerega se plačuje ta davek. 

137. člen 

Oseba, ki daje podatke za izpolnitev smrtovnice, mora hkrati v posebni 
prijavi navesti podatke o premoženju zapustnika. 

Organ, pri katerem se izpolni smrtovnica, mora v 15 dneh prijavo iz 
prvega odstavka tega člena dostaviti davčnemu organu. 

Obdarjenec, ki prejme kot darilo premičnino', od katere se po tem zakonu 
plača davek, mora prejem darila napovedati davčnemu organu v 15 dneh po 
prejemu darila. 

XI. Davek na določene premoženjske predmete 

138. člen 

Davek na določene premoženjske predmete plačujejo občani, ki imajo: 
1. tovorna cestna motorna in priklopna vozila ter kombi vozila; 
2. stroje, orodje in inventar, če s temi sredstvi pridobivajo dohodek; 
3. motorne čolne in druge plovne objekte na motorni pogon. 
Davek na določene premoženjske predmete plačujejo tudi občani, ki imajo 

gozdna zemljišča, pod pogojem, da jim kmetijstvo ni osnovni vir sredstev za 
preživljanje, če je skupni dohodek takega občana v preteklem letu presegel 
20 000 dinarjev oziroma skupni dohodki vseh družinskih >članov presegajo 
10 000 dinarjev letno na družinskega člana. Ce skupni dohodek vključuje tudi 
katastrski dohodek, se le ta šteje štirikratno. 

Davka po 3. členu prvega odstavka tega člena ne plačujejo lastniki mo- 
tornih čolnov in drugih plovnih objektov, ki jim je ribištvo osnovni vir sred- 
stev za preživljanje. 
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139. člen 

Davek na določene premoženjske predmete iz 1. točke 138. člena tega 
zakona se ne plačuje od vozil, ki se pretežno uporabljajo za kmetijsko pro- 
izvodnjo. 

Davek se 'določi v letnih zneskih glede na vrsto vozila, nosilnosti, število 
konjskih moči oziroma delovno prostornino motorja. 

Davek se odmerja na podlagi evidence o registriranih vozilih. Davčna ob- 
veznost nastane z dnem' vpisa vozila v evidenco o registriranih vozilih in pre>- 
neha z dnem1 izbrisa iz evidence. 

Davek za tekoče leto se odmeri do 28. februarja in se plačuje po določbah 
195. člena tega zakona. Ce se vozilo izbriše iz registracije, se odpiše del davka, 
ki odpade na čas po izbrisu. 

140. člen 

Zavezancem, ki na podlagi dovoljenja opravljajo obrtno ali drugo gospo^ 
darsko dejavnost, se ob ugotavljanju osnove za davek od obrtnih dejavnosti 
odmerjeni davek iz 1. točke 138. člena tega zakona prizna kot strošek, če je 
tako vozilo zavezancu potrebno kot delovno sredstvo pri opravljanju njegove 
dejavnosti. 

141. člen 

Zavezanec za davek na določene premoženjske predmete iz 2. točke 138. 
člena tega zakona je občan, ki ima stroje, orodje in inventar, če s temi sredstvi 
pridobiva dohodek, pod pogojem, da skupna, še neodpisana vrednost teh 
sredstev presega 150 000 dinarjev. V navedeno skupno vrednost se ne štejejo 
sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 10 000 dinarjev. 

Ce zavezanec od dohodkov, ki jih dosega s temi predmeti, plačuje davek, 
se pri ugotavljanju doseženih dohodkov davek po tem členu všteva med 
stroške. 

Davek po prvem odstavku tega člena se ne plačuje od sredstev, ki se pre- 
težno uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo. 

Občinska skupščina lahko oprosti davka iz prvega odstavka tega člena 
zavezance s sedežem' poslovanja v območjih, ki so po posebnem republiškem 
predpisu uvrščena med manj razvita območja. 

142. 'člen 

Davčno osnovo za davek na predmete iz 2. točke 138. člena tega zakona 
predstavlja neodpisana vrednost sredstev, ki presega znesek iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

Stopnje davka na predmete iz prvega odstavka tega člena so progresivne. 
Davek odmerja davčni organ občine, ki je pristojen za odmero davka od 

obrtnih dejavnosti. Če lastnik predmetov, od katerih se plačuje davek, ni za- 
vezanec za davek iz obrtnih dejavnosti, pa davek odmerja davčni organ občine, 
v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

143. člen 

Zavezanec za davek iz 3. točke 138. člena je občan, ki ima motorni čoln 
ali drug plovni objekt na motorni pogon. 
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Davek se določi v letnih zneskih glede na moč motorja. 
Davek iz prvega odstavka tega člena odmerja davčni organ občine, v ka- 

teri ima zavezanec stalno prebivališče. 

144. člen 

Zavezanec za davek po drugem odstavku 138. členu tega zakona je lastnik 
gozda. 

Davek se odmerja v mnogokratniku katastrskega dohodka teh zemljišč, 
Davek odmerja davčni otrgan občine, v kateri je gozd. 

145. člen 

Zavezanci davka na določene premoženjske predmete iz 2. in 3. točke 
prvega odstavka in zavezanci iz drugega odstavka 138. člena tega zakona 
so dolžni v roku za vložitev davčnih napovedi prijaviti premoženjske pred- 
mete, ki jih imajo v posesti. 

Ce nastane davčna obveznost med letom, če se spremeni ali preneha, se 
sprememba upošteva od prvega dne naslednjega meseca po preteku meseca, 
v katerem je sprememba nastala. 

Zavezanec je dolžan nastanek davčne obveznosti ali spremembo1, ki ima za 
posledico povečanje davčne obveznosti, prijaviti v roku 15 dni po nastali 
spremembi. 

XII. Davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih 

146. člen 

Zavezanec za davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela 
drugih (v nadaljnjem besedilu: davek na tujo delovno silo), je občan, ki 
uporablja v svoji pridobitni dejavnosti tudi dopolnilno delo drugih. 

Ne šteje se za dopolnilno delo drugih: delo vajencev tisti čas., ko se učijo, 
delo drugih oseb med obvezno učno dobo, delo odvetniških pripravnikov in 
tudi ne delo družinskih članov zavezanca, ki z njim niso sklenili delovnega 
razmerja. 

147. člen 

Osnova za davek na tujo delovno silo je dohodek, dosežen z uporabo do- 
polnilnega dela drugih. 

Dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih, se ugotavlja v od- 
stotku od osebnega dohodka izplačanega takim osebam. 

Odstotek iz prejšnjega odstavka določi občinska skupščina, ki pri tem 
upošteva ekonomske pogoje posameznih dejavnosti. 

148. člen 

Davek na tujo delovno silo se ne plačuje od dohodkov, izplačanih tuji 
delovni sili, če se dohodki delijo na podlagi kolektivne pogodbe o delitvi 
dohodka, doseženega v skupnem delu. 
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Davka na tujo delovno silo so oproščeni:, kmetje, ki nimajo dovolj lastne 
delovne sile, ker so izgubili člane gospodinjstva v narodnoosvobodilnem boju, 
ali so žrtve fašističnega nasilja: vojni in mirovni vojaški invalidi, delovni 
invalidi in druge osebe, ki opravljajo kmetijsko, obrtno ali kakšno drugo 
gospodarsko dejavnost, če imajo zaradi svoje telesne nezmožnosti zaposlenega 
v taki dejavnosti enega delavca; zavezanci za davek od kmetijstva, ki v kme- 
tijstvu izmenoma delajo drug pri drugem; kmetje, pri katerih delajo pri- 
ložnostno druge osebe na način in v mejah, kakor je v navadi (pomoč pri 
delu); kmetje, ki so nezmožni za delo, pa razen vdov umrlih družinskih čla- 
nov ah žena, katerih možje služijo vojaški rok ah so na orožnih vajah, nimajo 
drugih za delo zmožnih družinskih članov; zavezanci, ki med letom ne za- 
poslijo več kot enega delavca za dobo dveh mesecev. 

149. člen 

Davek na tujo delovno silo odmerja davčni organ občine, ki je pristojen 
za odmero davka od dejavnosti, v kateri zavezanec zaposluje delovno silo. 

XIII. Davek na dobitke od iger na srečo 

150. člen 

Zavezanec za davek na dobitke od iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: 
davek na dobitke) je občan in zasebno pravna oseba, ki v Sloveniji pri igrah 
na srečo zadene dobitek. 

151. člen 

Osnova za davek na dobitke je vsak posamezen dobitek od iger na srečo. 
Ce je dobitek dd igre stvar, je osnova za davek njena prometna vrednost 

v času, ko je dobitek zadet. 
152. člen 

Davek na dobitke se ne plačuje: 
1. od posameznih dobitkov do vrednosti 500 dinarjev, ki jih pri igrah na 

srečo zadenejo občani; 
2. od dobitkov pri igrah na srečo, pri katerih se zaradi načina igre v pra- 

vilih ne določa vnaprej višina sklada dobitkov. 

153. člen 

Stopnje davka na dobitke so proporcionalne. 

154. člen 

Davek na dobitke se obračunava in odtegne ob izplačilu dobitka. 
Davek na dobitke obračunava in odteguje prireditelj igre. 
Pri odmeri davka na dobitke se uporabljajo stopnje davka, ki veljajo v 

občini, v kateri se davek odmerja, pripadajo pa občini, v kateri ima dobitnik 
stalno prebivališče. 
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XIV. Davek na dohodek tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli 

155. člen 

Ne glede na peti odstavek 8. člena tega zakona plačujejo tuji državljani, 
tuje zasebne pravne osebe in tuje organizacije (v nadaljnjem besedilu: tuje 
osebe), ki dosežejo v Sloveniji dohodek z investicijskimi deli po mednarodnem 
natečaju, poseben davek od dobička. Stopnjo davka določi republika. 

Dobiček, od katerega se plačuje ta davek, je celoten dohodek, ki ga do- 
sežejo tuje osebe z investicijskimi deli v Sloveniji, zmanjšan za poslovne stro- 
ške in za osebne dohodke pri takih delih zaposlenih delavcev. 

Poleg davka iz prvega odstavka tega člena plačujejo tuje osebe tudi tiste 
posebne prispevke, ki jih plačujejo domače organizacije združenega dela. Vi- 
šino posebnih prispevkov določi izvršni svet skupščine SRS. 

Pri ugotavljanju celotnega dohodka in dobička ter pri kontroli obračuna- 
vanja in plačevanja davka od dobička ter posebnih prispevkov iz tretjega 
odstavka tega člena se uporabljajo natančnejši predpisi, ki jih izda izvršni 
svet skupščine SRS. 

156. člen 

Dobiček tujih oseb iz drugega odstavka prejšnjega člena se ugotavlja za 
vsako koledarsko leto posebej po zaključnem računu, ki ga mora tuja oseba 
sestaviti po zakonu o službi družbenega knjigovodstva in po predpisih, izdanih 
na njegovi podlagi. 

MJed letom, dokler ne napravi zaključnega računa, mora tuja oseba po 
preteku vsakega trimesečja plačati akontacijo davka od dobička na podlagi pe- 
riodičnega obračuna poslovnih uspehov, ki ga sestavi po predpisih o sestav- 
ljanju periodičnih obračunov delovnih organizacij. 

Tuja oseba mora voditi knjige o celotnem svojem poslovanju v Jugo- 
slaviji po določbah zakona o knjigovodstvu delovnih organizacij. 

XV. Davek iz skupnega dohodka občanov 

157. člen 

Zavezanec za davek iz skupnega dohodka je občan, ki ima stalno prebi- 
vališče v Sloveniji in ima v posameznem koledarskem letu iz kakršnihkoli 
virov v Jugoslaviji skupen čisti dohodek, ki presega znesek, katerega za vsako 
leto posebej določi skupščina SRS. 

Zavezanec za davek po prvem odstavku tega člena je tudi jugoslovanski 
državljan, ki dobi osebni dohodek pri jugoslovanskem predstavništvu ali jugo- 
slovanski organizaciji v tujini in to od tistega osebnega dohodka, od katerega 
se po 43. členu tega zakona plačuje davek iz delovnega razmerja. 

Zavezanec za davek iz skupnega dohodka občanov je tudi tuji strokovnjak 
iz 100. člena tega zakona, ki ima od dela v Sloveniji iz vseh virov v posamez- 
nem koledarskem letu skupen čisti dohodek, ki presega znesek iz prvega od- 
stavka tega člena. 

Zasebnopravnim osebam se ta davek ne odmerja. 
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158. člen 

Za skupen čisti dohodek se šteje skupen znesek vseh osebnih in drugih 
dohodkov, ki jih ima zavezanec iz kakršnihkoli virov v .posameznem, kole- 
darskem letu, zmanjšan za davke, ki se plačujejo po tem zakonu, ter za pri- 
spevke, ki se plačujejo iz osebnih in drugih dohodkov po veljavnih predpisih. 

159. člen 

V skupen čisti dohodek se ne štejejo: 
1. povračila dejanskih stroškov, ki so po določbah tega zakona oproščena 

plačevanja davka od delovnega razmerja; 
2. dohodki, ki se po 5. členu tega zakona ne štejejo za osebne dohodke; 
3. dohodki, od katerih se ne plačuje davek od avtorskih pravic po določbi 

108. člena tega zakona; 
4. obresti od hranilnih vlog in javnih posojil; 
5. prejemki iz naslova zavarovanja; 
6. dobitki od iger na srečo; 
7. prejemki po predpisih o socialnem zavarovanju, razen pokojnin in 

nadomestil osebnega dohodka; 
8. drugi prejemki, če so s posebnimi predpisi oproščeni davka iz skupnega 

dohodka. 
160. člen 

Pri zavezancih, ki se jim davek odmerja po katastrskem dohodku ah v 
pavšalnem letnem znesku, se šteje za skupen čisti dohodek tisti dohodek, ki 
ga je zavezanec dejansko dosegel po odbitku vseh davkov oziroma prispevkov, 
ne glede na to, na kakšen način mu je bil davek oziroma prispevek odmerjen. 

Cisti dohodek od kmetijske dejavnosti predstavlja celoten dohodek kme- 
tijskega gospodarstva, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni, in za 
davke ter prispevke, ki se plačujejo po veljavnih predpisih. 

Za celoten dohodek gospodarstva se šteje dohodek, dosežen z blagovno 
proizvodnjo*, in vrednost lastne porabe članov gospodarstva. Vrednost lastne 
porabe se izračuna po ponderiranih odkupnih cenah. 

Glede priznavanja stroškov se smiselno uporabljajo določbe 75., 76., 77. in 
78. člena tega zakona. Republiški sekretar za finance je pooblaščen, da v so- 
glasju z republiškim sekretarjem za kmetijstvo in gozdarstvo izda natančnejše 
navodilo o priznavanju stroškov. 

Tako ugotovljeni skupni čisti dohodek v nobenem primeru ne more biti 
nižji od katastrskega dohodka nezgodnih površin in dohodkov od gozda, 
zmanjšanih za davke in prispevke, ki se plačujejo po veljavnih predpisih. 

Ce je več lastnikov ali solastnikov, se skupno ugotovljeni čisti dohodek deli 
po razmerju katastrskega dohodka posameznih lastnikov oziroma pri solastnikih 
po solastniških deležih. 

Za ugotavljanje dejanskega dohodka zavezancev, ki so bili obdavčeni v 
pavšalnem letnem znesku, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ugo- 
tavljanju dejanskega dohodka zavezancev iz obrtnih dejavnosti oziroma inte^ 
lektualnih storitev. Tako ugotovljeni dohodek pa v nobenem primeru ne more 
biti nižji od zneska, od katerega bi bil po veljavnih stopinjah odmerjen tolikšen 
znesek davka, kot znaša pavšalni znesek davka. 
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161. člen 

Zavezancu, ki ima dohodke, od katerih se plačuje davek v odstotku 
od vsakega posameznega kosmatega dohodka (88. in 99. člen), se pri ugo- 
tavljanju čistega dohodka priznajo stroški, ki so bih potrebni za dosego takš- 
nega dohodka. Za stroške, ki so bih potrebni za dosego takšnega dohodka, se 
od vsakega posameznega kosmatega dohodka odšteje 30 °/o, če zavezanec ne 
dokaže večjih stroškov. 

Zavezancu za davek iz tretjega odstavka 157. člena tega zakona se skupni 
čisti dohodek zmanjša za 30'% na račun izdatkov za socialno zavarovanje in 
drugih izdatkov v zvezi z njegovim prebivanjem v Jugoslaviji. 

162. člen 

Osnova za davek iz skupnega dohodka občanov je skupen čisti dohodek, 
ki ga je zavezanec dosegel v koledarskem letu, za katero se mu davek od^ 
rnerja, zmanjšan za znesek, določen po prvem odstavku 157. -člena tega zakona. 

163. člen 

Zavezancem:, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna posebna olajšava. 
Za vsakega vzdrževanega družinskega člana se osnova iz prejšnjega člena 

zmanjša za znesek, katerega za vsako leto posebej določi skupščina SRS. 
Ce ima tak član iz kakršnihkoli virov lastne dohodke, se znesek znižanja 

osnove zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni dohodki tega člena. 
V primeru, da zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za 

priznavanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega člana dejansko 
preživljal, in v tem času doseženi lastni dohodki takega -člana. 

164. člen 

Za vzdrževane družinske člane se štejejo otroci, zakonec in starši zave- 
zanca, ki jih zavezanec vzdržuje, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje ali 
če so njihova lastna sredstva manjša od višine olajšave za vzdrževanje dru- 
žinskega člana, predpisane z zakonom. Za otroke, za katere zavezanec na pod- 
lagi odločbe sodišča ali poravnave pred skrbstvenim organom o preživnini 
prispeva del stroškov za njihovo vzdrževanje, lahko zavezanec uveljavlja olaj- 
šavo v višini tega prispevka, vendar največ do zneska, ki je dolo-čen za 
vzdrževanega -družinskega člana; pod enakimi pogoji se prizna olajšava tudi za 
razvezanega zakonca. 

Za vzdrževanega, družinskega člana se štejejo starši zavezanca, ki s-o v 
oskrbi v varstvenih ustanovah, če zavezanec krije del stroškov za oskrbo. V 
tem primeru se zavezancu njegova osnova zmanjša za znesek njegovega pri- 
spevka k oskrbovalnim. Olajšava se uveljavlja le na podlagi potrdila varstvene 
ustanove. 

Olajšava po prvem in drugem odstavku te-ga člena se prizna tudi za starše 
zavezančevega zakonca in za pastorke, če zakonec ni zavezanec davka iz skup- 
nega dohodka občanov. 

Ce je v družini več zavezancev davka iz skupnega dohodka občanov, lahko 
olajšave za vzdrževane družinske člane uveljavlja samo eden, drugi pa le 
miorebitno razliko do celotne višine olajšave. 
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165. člen 
Zavezancu se od davčne osnove odšteje tudi znesek, ki ga je v letu, za 

katerega se odmerja davek, vložil v nakup obveznic, če je rok za vračiio sred- 
stev daljši od treh let. 

166. člen 

Osebni dohodek od dela, od katerega se plačuje davek iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav, in ga je avtor ustvarjal dalj kot eno leto, se 
na zahtevo zavezanca, ki je to podprl s potrebnimi dokazi, razdeli na enake 
dele na toliko let, kolikor je avtor delo ustvarjal, vendar največ na pet let. 
V davčno osnovo za leto, v katerem je prejel dohodek, se vključi le del do- 
hodka, ki odpade na eruo leto. Davčne stopnje, ki ustrezajo tako ugotovljeni 
'osnovi, pa se uporabijo tudi na preostali del dohodka iz tega člena. 

167. člen 

Ce dobi tuji strokovnjak iz tretjega odstavka 157. člena tega zakona pri 
domači gospodarski organizaciji, v katero so vložena sredstva tuje osebe, pre- 
jemke za delo, ki je trajalo manj kot eno leto, se mu odmeri davek od osnove, 
preračunane na letni znesek, nato pa davek zmanjša v sorazmerju s časom, 
kolikor je delal manj kot eno leto. 

Domača gospodarska organizacija mora v roku, ki je določen za vložitev 
napovedi za odmero davka iz skupnega dohodka občanov, od čistega dohodka, 
ki ga je imel tuji strokovnjak v prejšnjem letu, po odbitku neobdavčenega 
zneska obračunati in odtegniti strokovnjaku od prejemkov ustrezni davek ter 
ga vplačati v sedmih dneh od zadnjega izplačila. 

Ce tuji strokovnjak neha delati pri domači gospodarski organizaciji, pre- 
den poteče rok za vložitev napovedi za odmero davka iz skupnega dohodka 
občanov, mora domača gospodarska organizacija obračunati, odtegniti in vpla- 
čati ustrezni davek v sedmih dneh od dneva, ko je strokovnjaku izplačala 
zadnje prejemke. 

Ce domača gospodarska organizacija ne ravna po drugem in tretjem od- 
stavku tega člena, se ji ustrezni davek iz skupnega dohodka občanov za tujega 
strokovnjaka zaračuna iz njenih sredstev. 

168. člen 

Stopnje davka iz skupnega dohodka občanov so progresivne in se dolo- 
čajo po sistemu stopničaste progresije. 

XVI. Postopek za odmero in pobiranje davkov 

1. Vložitev napovedi 

169. člen 

Zavezanci za davek, razen zavezancev za davek iz osebnega dohodka od 
kmetijstva, zavezancev za davek na tovorna cestna motorna in priklopna vo- 
zila ter kombi vozila in zavezancev za davek, ki se plačuje po odbitku, morajo 
vložiti pri pristojnem davčnem organu napoved s podatki, ki so potrebni za 
ugotovitev davkov. 

36 
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Obliko in vsebino napovedi za odmero davka predpiše republiški sekretar 
za finance. 

170. člen 

Zavezanci, ki so dolžni vložiti napoved za odmero davka, morajo* biti z 
javnim pozivom pravočasno poklicani k vložitvi napovedi. 

Poziv k napovedi za odmero davka izda davčni organ. Rok za vložitev 
določi občinska skupščina in ne sme biti daljši kot do 31. januarja, če ni z za- 
konom drugače določeno. 

Zavezanci, ki ne vložijo napovedi v določenem roku, dobijo osebni poziv, 
naj to storijo v poznejšem roku. 

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena morajo zavezanci, za 
katere se pri odmeri drugih davščin ugotovi, da je bil njihov dohodek takšen, 
da bi morali vložiti napoved za odmero davka iz skupnega dohodka občanov, 
vložiti tako napoved v 15 dneh po prejemu prvostopne odločbe o odmeri 
davka. 

171. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora davčnemu 
organu do 15. februarja v letu, za katero se odmerja davek iz kmetijstva, pred- 
ložiti sezname vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izračunan katastrski do- 
hodek, in sicer združeno za vse lastnike, uživalce in posestnike, ki se po določ- 
bah tega zakona obdavčujejo skupno. Združitev mora zajemati vsa zemljišča, 
ki leže na območju ene občine. 

Gozdne organizacije morajo predložiti davčnemu organu do 15. februarja 
v letu, za katero se davki odmerjajo, sezname vseh, ki jim je bil odobren 
posek lesa za to leto, in sicer po količinah, vrstah lesa in vrednostnih razredih, 
za naknadno odobreni posek pa v petnajstih dneh po izdaji dovoljenja. 

172. člen 

Zavezanec, ki je dolžan vložiti napoved za odmero davka, pa je ne vloži 
v roku, ki je določen v javnem pozivu oziroma v roku, določenem v tem za- 
konu, mora na račun povečanega davka plačati 5 °/o od odmerjenega zneska. 

Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero davka niti v poznejšem roku 
na vročeni osebni poziv, mora plačati na račun povečanega davka 10®/o od 
odmerjenega zneska. 

Zavezanec ni dolžan plačati povečanega davka, če najpozneje v roku, ki je 
določen za vložitev pritožbe zoper odločbo o odmeri davka, predloži davčnemu 
organu dokaze, da iz opravičenih vzrokov ni vložil napovedi oziroma da je iz 
opravičenih vzrokov ni vložil pravočasno. 

173. člen 

Občan, ki začne opravljati obrtno oziroma kakšno drugo gospodarsko de- 
javnost ali pa intelektualno oziroma kakšno drugo negospodarsko dejavnost, 
mora, ne glede na to ali mu je za opravljanje take dejavnosti bilo izdano po- 
trebno dovoljenje oziroma je tako dejavnost priglasil, priče tek opravljanja de- 
javnosti v tridesetih dneh naznaniti davčnemu organu. 

Ce davčni organ ugotovi, da zavezanec posluje brez potrebnega dovoljenja 
oziroma da dejavnosti ni priglasil, zavezanca obdavči, o opravljanju dejavnosti 
pa obvesti organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja. 
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174. člen 

Davčni organi morajo s podatki, za katere zvedo pri svojem poslovanju 
in so pomembni za pravilno ugotovitev davčnih obveznosti zavezancev, kate- 
rim se davki odmerjajo v drugi občini, obvezno takoj seznaniti pristojni davčni 
organ. 

2. Odmera davkov 

175. člen 

Davčni organ mora po vestni in skrbni presoji vsakega dokaza posebej in 
vseh dokazov skupaj in po uspehih celotnega postopka ugotoviti vsa dejstva 
in okoliščine, ki imajo pomen za odločbo o odmeri davkov, in omogočiti stran- 
kam, da zavarujejo in uveljavijo svoje pravice in interese. 

176. člen 

Davčni organ lahko izda odločbo o odmeri davka brez posebnega ugoto- 
vitvenega postopka, če spozna, da so podatki iz napovedi popolni in pravilni, 
ali če sam ima ali lahko zbere uradne podatke, ki so potrebni za odločbo, in 
ni potrebno zaslišanje stranke zaradi zavarovanja njenih pravic in interesov. 

177. člen 

Davčni organ lahko odmeri zavezancem za posamezne oblike davkov, ki 
se določajo po letnih osnovah, davek po napovedani davčni osnovi z začasno 
odločbo. 

Začasna odločba iz prejšnjega odstavka mora biti izdana najkasneje v 
šestdesetih dneh od poteka roka za vložitev napovedi. 

Ce davčni organ na podlagi poslovnih knjig ali drugih podatkov ugotovi, 
da napovedana davčna osnova ni pravilna, izda najkasneje v roku enega leta 
po izdaji začasne odločbe novo odločbo o odmeri davka, s katero nadomesti 
začasno odločbo. 

Ce v roku enega leta po dnevu izdaje začasne odločbe ta ni bila nado- 
meščena v smislu tretjega odstavka tega člena, se taka odločba šteje za od- 
ločbo o dokončni odmeri davka. 

178. člen 

Ce davčni organ v postopku odmere ugotovi, da podatki, ki jih je zave- 
zanec za davek dal v napovedi ali v posebnem pozivu iz 25. člena tega zakona, 
ne ustrezajo dejanskemu stanju, določi osnovo za davek po svojih ugotovitvah 
v smislu meril, določenih v drugem odstavku 79. člena tega zakona. 

Ce zavezanec za davek oporeka zoper osnovo, določeno na način iz prvega 
odstavka tega člena, je mogoče tako določeno osnovo znižati le tedaj, če pred- 
loži zavezanec dokaze, da je osnova manjša. 

179. člen 

Davek od kmetijstva mora biti odmerjen do 31. marca v letu, za katero 
se odmerja. 

Drugi davki, ki se odmerjajo po letni osnovi, morajo' biti odmerjeni do 
30. aprila za preteklo leto. 

36» 
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Davkii, ki se določajo v pavšalnem letnem znesku, miorajo biti odmerjeni 
do 31. marca v letu, za katero se odmerjajo. 

3. Pritožbe 

180. člen 

Zoper vsako odločbo, ki jo izda na prvi stopnji davčni organ po določ- 
bah tega zakona ali predpisov, izdanih na njegovi podlagi, je dovoljena v pet- 
najstih dneh od njene vročitve pritožba na pristojni republiška upravni organ. 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega davka, če ni v tem zakonu dru- 
gače določeno. 

Davčni organ lahko izjemoma do odločitve o pritožbi izterjavo davka 
odloži. 

4. Obnova postopka 

181. člen 

Davčni organ, ki je izdal odločbo, s katero je bil končan postopek za od- 
mero davka, obnovi sam ali na zahtevo zavezanca postopek za odmero v petih 
letih od njegove pravnomočnosti, če se pozneje zve za dejstva ali dokaze, ki ob 
odmeri davka niso bili znani, ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, kakor 
tudi v drugih primerih, ki so v skladu z zakonom o- splošnem upravnem 
postopku. 

182. člen 

Pristojni republiški upravni organ lahko odločbo o odmeri davka, zoper 
katero ni bila vložena pritožba, po nadzorstveni pravici odpravi ah spremeni 
v dveh letih od dneva, ko je postala odločba v upravnem postopku dokončna, 
če so bila na prvi stopnji nepopolno ah napačno ugotovljena dejstva, če so 
bili zmotno presojeni dokazi, če je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen na- 
pačen sklep glede dejanskega stanja ali pa napačno uporabljen predpis, na 
podlagi katerega je bila stvar rešena. 

5. Poseben postopek za odmero davka od nenapovedanega dohodka 

183. člen 

Zoper osebo, ki ima premoženje ali razpolaga s sredstvi oziroma troši 
sredstva, ki so znatno večja od dohodkov, ki so ji ostali po plačilu davkov, se 
lahko uvede poseben postopek za odmero davka od nenapovedanega dohodka 
(v nadaljnjem besedilu: poseben postopek), v katerem se raziskuje, od kod 
taki osebi premoženje oziroma sredstva. 

184. člen 

Poseben postopek uvede in vodi komisija za ugotavljanje izvora premo- 
ženja (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo ustanovi občinska skupščina. 
Komisija šteje najmanj pet članov, ki jih imenuje občinska skupščina. 
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185. člen 

Uvedbo posebnega postopka lahko predlaga davčni organ, organ skupščine 
družbenopolitične skupnosti za družbeno nadzorstvo, javni tožilec ali javni 
pravobranilec. 

186. člen 

Poseben postopek uvede in vodi komisija tiste občine, v kateri ima zave- 
zanec ob uvedbi postopka stalno prebivališče. 

O uvedbi postopka izda komisija poseben sklep. 
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko prizadeti v osmih dneh ugovarja 

pri pristojnem svetu občinske skupščine. 
Zoper odločbo o ugovoru, ko jo izda svet, ni pritožbe. 

187. člen 

Poseben postopek se sme začeti, če po določbah tega zakona ni zastarana 
pravica do odmere davka. 

Poseben postopek se lahko uvede za eno ali več koledarskih let v okviru 
roka iz prvega odstavka tega člena. 

188. člen 

Po pravnomočnosti sklepa o uvedbi posebnega postopka mora komisija, ki 
vodi postopek, zavezanca seznaniti s svojimi ugotovitvami glede vrednosti pre- 
moženja, višino sredstev, s katerimi razpolaga oziroma jih je porabil, z dose- 
ženimi dohodki, od katerih so bili odmerjeni davki, ter z razliko med vred- 
nostjo premoženja oziroma sredstev in obdavčenimi dohodki. Vsi navedeni 
podatki se nanašajo na obdobje, za katero je bil postopek uveden. 

Komisija mora zavezanca, zoper katerega vodi postopek, hkrati pozvati, 
da v določenem roku dokaže, da premoženje oziroma sredstva, s katerimi raz- 
polaga, ah dohodki, ki jih je porabil, ne izvirajo iz dohodka, od katerega se 
plačuje davek, oziroma da dokaže, da je to premoženje oziroma sredstva pri- 
dobil iz dohodka, od katerega je bil odmerjen davek. 

189. člen 

Vrednost premoženja se v posebnem postopku presoja po nabavni ceni 
oziroma po dejanskih stroških. 

V postopku ugotovljeni dohodki zavezanca, ki so bili obdavčeni, oziroma 
dohodki, od katerih se ne odmerja davek, se zmanjšajo za stroške vzdrževanja 
zavezanca in njegovih družinskih članov, ki jih je v temi času vzdrževal. Stro- 
ški vzdrževanja se upoštevajo v višini statistično ugotovljenih stroškov ozi- 
roma stroškov, kot jih je ugotovila komisija, kolikor zavezanec ne dokaže 
drugače. 

V tem postopku se povračila dejanskih stroškov, ki jih je prejel zave- 
zanec v obdobju, na katero se nanaša postopek, načeloma ne morejo upošte^ 
vati kot dohodek, razen če dokaže, da so bili dejanski stroški manjši od pre- 
jetih povračil. 

Ce zavezanec dokazuje izvor premoženja tudi s posojili od občanov, mora 
o tem praviloma predložiti ustrezno pismeno1 pogodbo*, iz katere morajo biti 
razvidni naslednji podatki: natančna opredelitev pogodbenih strank, višina po- 
sojila ter način in pogoji vračanja. 
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190. člen 

Osnova za odmero davka od nenapovedanega dohodka je ugotovljena raz- 
lika med premoženjem, sredstvi oziroma porabo sredstev in dohodki, ki so bili 
obdavčeni oziroma od katerih se ne odmerjajo davki. 

Na tako ugotovljeno osnovo za obdobje, za katero je bil uveden poseben 
postopek, se uporabi stopnja, določena z republiškim zakonom. 

191. člen 

Komisija izda odločbo o odmeri davka od nenapovedanega dohodka. 
S pravnomočno odločbo o odmeri davka od nenapovedanega dohodka ugo- 

tovljeni podatki o nenapovedanem dohodku in odmerjenem davku so javni. 
Pritožba zoper odločbo in tožba v upravnem sporu zadržita izvršitev od- 

ločbe. 
192. člen 

V posebnem postopku za odmero davka od nenapovedanega dohodka lah- 
ko komisija odredi ukrepe za zavarovanje plačila davka. 

6. Obračunavanje in pobiranje davkov 

193. člen 

Davek iz delovnega razmerja, davek iz avtorskih pravic, davek iz obrtnih 
dejavnosti, davek iz intelektualnih storitev in davek na dobitke, ki se plačuje 
od vsakega .posameznega dohodka posebej, obračunava in pobira izplačevalec 
takih osebnih oziroma drugih dohodkov (davek po odbitku). 

Ce vodi izplačevalec osebnega dohodka, od katerega se plačuje davek po 
odbitku, svoje finančno poslovanje pri službi družbenega knjigovodstva, mora 
obračunati in vplačati pri službi družbenega knjigovodstva ustrezen davek ta- 
krat, ko dvigne gotovino za izplačilo osebnih dohodkov. 

Ce izplačevalec osebnih dohodkov svojega finančnega poslovanja ne vodi 
pri službi družbenega knjigovodstva, mora davek obračunati takrat, ko izplača 
osebne dohodke, in ga vplačati na ustrezen račun pri službi družbenega knji- 
govodstva najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko je izplačal osebne dohodke. 

Davki po odbitku se obračunavajo in plačujejo po stopnjah, ki veljajo na 
dan izplačila osebnega dohodka. 

194. člen 

Izplačevalec osebnega dohodka, od katerega se plačuje davek, ki ne obra- 
čuna, ne vplača ali ne vplača pravočasno ustreznega davka po odbitku, mora 
plačati poleg rednega davka še povečani davek, ki znaša na dan 0,1 °/o od 
neobračunanega, neplačanega oziroma nepravočasno plačanega davka. 

195. člen 

Zavezanec mora plačati davek v 30 dneh od vročitve odločbe o odmeri 
davka, če ni v tem zakonu drugače določeno. 



Priloge 567 

Davki, ki se odmerjajo od letnih osnov ali v letnem pavšalnem znesku, se, 
če ni v tem zakonu drugače določeno, plačujejo v enakih trimesečnih obrokih, 
ki zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju, plačani pa morajo biti v 
45 dneh po zapadlosti. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena plačujejo zavezanci, katerih odmer- 
jeni davek v enem letu ne presega 200 dinarjev, ta davek v dveh enakih pol- 
letnih obrokih, ki zapadeta v plačilo vsakega prvega v polletju, plačana pa 
morata biti v 45 dneh po zapadlosti. 

196. člen 

Zavezanec mora plačevati akontacijo po odločbi o odmeri iz zadnjega leta, 
za katero mu je bil davek odmerjen, dokler mu ni odmerjen davek, ki se 
odmerja po letni osnovi ali v pavšalnem letnem znesku. 

Ce se osebni dohodek ali drug dohodek zavezancu bistveno poveča oziroma 
zmanjša, davčni organ na podlagi podatkov o spremembi obsega poslovanja ali 
na zahtevo zavezanca zviša ali zniža višino akontacije. O spremembi akontacije 
je treba zavezancu izdati odločbo. 

Ce začne zavezanec iz prvega odstavka tega člena opravljati dejavnost 
med letom, mu davčni organ z odločbo določi akontacijo davka. 

197. člen 

Zavezanec ali kdo drug, ki je na račun davka, obresti, denarne kazni ali 
stroškov prisilne izterjave plačal več, kot bi bil dolžan plačati po dokončni 
odločbi, ima pravico zahtevati vračilo preveč plačanega zneska. 

Preveč plačani davek se na zahtevo vrne zavezancu v tridesetih dneh od 
vložitve zahteve. Ce zavezanec tega ne zahteva, se mu preveč plačani davek 
všteje v naslednja odplačala. 

198. člen 

Od davkov, ki jih ni plačal v predpisanem roku, razen od davkov, ki se 
plačujejo po odbitku, plača zavezanec 12 °/o obresti na leto-. 

199. člen 

Davčni organ lahko začasno odloži plačilo davka ali dovoli obročno pla- 
čevanje davčnega dolga, če zavezanec izkaže, da so realizirani dohodki bistveno 
manjši od dohodkov, od katerih je bil obdavčen. 

Za čas, ko je bilo zavezancu plačilo davka odloženo, se ne zaračunavajo 
zamudne obresti. 

7. Prisilna izterjava davkov 

200. člen 

Od zavezanca, ki zapadlega davka ni plačal v predpisanem roku, se davek 
prisilno izterja. 

Prisilno izterjavo davkov iz premičnega premoženja opravlja davčni or- 
gan, ki je na prvi stopnji izdal odločbo o odmeri davka. 
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201. člen 

Pred prisilno izterjavo davka mora davčni organ vročiti zavezancu pi- 
smeni opomin. 

V pismenem opominu mora biti naveden izvršilni naslov, višina dospe- 
lega dolga, obresti in stroškov ter nalog zavezancu, da terjatve poravna naj- 
pozneje v osmih dneh, ker se bodo drugače prisilno izterjale. 

Ce v osmih dneh po vročitvi pismenega opomina zavezanec ne poravna 
terjatev, izda davčni organ sklep o prisilni izterjavi. 

202. člen 

Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno seči na vse premoženje, dohodke 
in terjatve zavezanca, razen na premoženje, dohodke in terjatve, ki so izvzeti 
od prisilne izterjave. 

Za prisilno izterjavo od kmetijstva je dovoljeno seči tudi na premoženje 
in dohodke zavezančevega zakonca, na premoženje in dohodke drugih članov 
gospodinjstva pa le, če so kot lastniki, imetniki pravice uporabe oziroma uži- 
valci vpisani v katastrskih knjigah. 

203. člen 

Prisilna izterjava iz premičnega premoženja obsega rubež s cenitvijo in 
prodajo premoženja. 

Rubež s cenitvijo premoženja ni dovoljen, preden ne preteče najmanj 
osem dni od dneva, ko je bil zavezancu vročen pismen opomin. 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnin opravi za to pooblaščeni delavec 
davčnega organa (izvršitelj). Izvršitelj se mora izkazati s pooblastilom. 

204. člen 

Sklep o prisilni izterjavi davkov iz premičnega premoženja se vroči zave- 
zancu neposredno pred samim rubežem. 

Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati: 
1. priimek in ime ter naslov zavezanca; 
2. ugotovitev, da je bil zavezancu vročen pismen opomin z datumom vro- 

čitve ; 
3. izvršilni naslov; 
4. višino dolga, obresti in stroškov; 
5. označbo premoženja zavezanca, iz katerega naj se terjatve izterjajo in 

način prisilne izterjave; 
6. pouk o pritožbi. 

205. člen 

Davčni organ lahko zarubi vse premično premoženje, ki ga najde v de- 
lovnem prostoru in stanovanju zavezanca, razen če se dokaže ali če iz oko- 
liščin nedvomno izhaja, da premičnine niso njegova last. 

Premično premoženje se zarubi po temle vrstnem redu: 
1. gotovina; 
2. sredstva na žiro računu ; 
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3. obveznice, posojila in drugi vrednostni papirji, če so zapadli v plačilo, 
ali se dajo eskontirati; 

4. nakit in druge dragocenosti; 
5. druge premičnine, predvsem tiste, ki se dajo lahko vnovčiti. 
Zavezanec lahko sam ponudi, po katerem vrstnem redu naj se mu zarubi 

premično premoženje. 
Davčni organ je dolžan upoštevati zavezančevo ponudbo o vrstnem redu 

rubeža, če se na ta način ne oteži pravočasna izterjava davkov. 

206. člen 

Od prisilne izterjave so izvzeti: 
1. predmeti osebne rabe in porabe, ki so zavezancu in njegovi družini 

nujno potrebni; 
2. orodje, instrumenti in druge priprave ter znanstvena in strokovna lite- 

ratura, ki so neogibno potrebni zavezancu in njegovim družinskim članom za 
opravljanje poklicne dejavnosti oziroma za šolanje, če ne gre za primere iz 
četrtega odstavka 30. člena tega zakona; 

3. pri zasebnem kmetijskem proizvajalcu toliko kmetijskega orodja, ži- 
vine, semen, krme in prehrane, kolikor je neogibno potrebno za redno oprav- 
ljanje kmetijske dejavnosti; 

4. dve tretjini čistih osebnih dohodkov oseb v delovnem razmerju in dve 
tretjini pokojnin in invalidnin; 

5. dnevnice, potni stroški in podobna povračila dejanskih stroškov; 
6. štipendije; 
7. otroški dodatki in prejemki iz naslova socialne pomoči; 
8. terjatve iz naslova zavarovanja pri zavarovalnici; 
9. terjatve iz naslova zakonite preživnine; 

10. plačilo za delo obsojencev v kazenskih poboljševalnih zavodih; 
11. hranilne vloge; 
12. poštne denarne pošiljke, dokler se ne izroče naslovljencem. 
Pri zavezancih, katerih denarni prejemki so v celoti ali deloma izvzeti od 

prisilne izterjave, je izvzet tudi sorazmerni znesek pri njih najdene gotovine, 
ki ustreza izvzetemu osebnemu dohodku oziroma drugemu, prejemku za čas do 
prihodnjega izplačila takega prejemka. 

207. člen 

Pred izročitvijo sklepa o prisilni izterjavi zavezancu in pred začetkom 
rubeža izvršitelj pozove zavezanca, naj plača dolg, obresti in dotedanje stro- 
ške. Ce zavezanec terjatve ne plača, se začne rubež. 

Ce zavezanec noče sam odpreti prostorov in pokazati stvari v stanovanju, 
sme izvršitelj v navzočnosti dveh prič odpreti zaprte prostore, pohištvo in po- 
dobno, da bi lahko opravil rubež. 

Ce izvršitelj ne more sam izvršiti prisilne izterjave, ker »aleti na fizično 
upiranje, ali če tako upiranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč 
milice, da ga zavaruje pri izvršitvi sklepa. Pomoč milice zahteva od občin- 
skega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve. 

Rubež in prodaja stvari ter druga opravila v postopku za prisilno izter- 
javo niso dovoljena ponoči, v nedeljo ali na državni praznik. 
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Rubež premičnin se opravi v navzočnosti zavezanca ali koga od polno- 
letnih članov njegovega gospodinjstva in ene priče oziroma v navzočnosti dveh 
polnoletnih občanov kot prič, če pri rubežu ni navzoč zavezanec ali član nje- 
govega gospodinjstva. 

208. člen 

Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev zarubljenih premičnin. Ocenitev 
opravi izvršitelj, po potrebi pa lahko pokliče posebnega cenilca. 

N!a zahtevo zavezanca mtora izvršitelj poklicati cenilca, vendar pri tem ni 
vezan na osebo, ki jo predlaga zavezanec. 

209. člen 

O opravljenem rubežu mora izvršitelj napraviti zapisnik. V rubežni za- 
pisnik se vpiše: 

1. priimek in ime ter stalno prebivališče oziroma sedež zavezanca in po- 
datki o drugih osebah, ki sodelujejo pri izvršbi; 

2. kraj in čas rubeža; 
3. znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja rubež; 
4. natančno označbo in opis zarubljenih premičnin;1 

5. vrednost zarubljenih premičnin, ugotovljena s cenitvijo; 
6. ime tistega, ki je opravil cenitev; ah je zavezanec imel pripombe glede 

osebe cenilca, višine ocenitve ah kakšne druge pripombe; 
7. ime tistega, ki so mu bile stvari zaupane v hrambo; 
8. ugotovitev, da sta bila zavezanec in hranitelj zarubljenih premičnin 

opozorjena na zakonite posledice, če bi zarubljene stvari odtujila ali poško- 
dovala. 

Ce je bil izvršitelj prisiljen uporabiti posebne ukrepe, se to vpiše v ru- 
bežni zapisnik. 

Zapisnik o opravljenem rubežu podpišejo izvršitelj, ki je opravil rubež, 
zavezanec ali član njegovega gospodinjstva, navzoče priče, cenilec in druge 
uradne osebe, ki so bile navzoče pri rubežu. 

Ce zavezanec oziroma njegov zastopnik noče podpisati zapisnika, ugotovi 
izvršitelj to v zapisniku. Izvod zapisnika se vroči zavezancu. 

210. člen 

Zarubljene premične stvari se pustijo v hrambi pri zavezancu. 
Davčni organ lahko odloči, da se zarubljene premične stvari zavezancu od- 

vzamejo ter jih shrani sam ali pa izroči v hrambo komu drugemu. 

211. člen 

Ce so bile zavezančeve premičnine že prej zarubljene za kako drugo 
upravno ali sodno izterjavo, se ponovni rubež teh premičnin opravi tako, da 
se na prvem rubežnem zapisniku napravi zaznamek. Ce je prejšnji rubež opra- 
vilo sodišče, napravi sodišče na zahtevo davčnega organa v svojem rubežnem 
zapisniku zaznamek o ponovnem rubežu. 

O ponovnem rubežu se obvesti zavezanec. 
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212. člen 

Ce zavezanec izjavi, da so zarubljene stvari last druge osebe, a nima za 
to dokazov, zarubi izvršitelj tudi te ipredmiete, mora pa poučiti to drugo 
osebo, da lahko v petih dneh po obvestilu vloži pri sodišču tožbo (izločitveno 
tožbo), da bi dokazala lastništvo. Ce oseba v tem roku ne predloži dokaza, da 
je vložila tožbo pri sodišču, se postopek prisilne izterjave nadaljuje, kakor da 
ni bilo pripomb. Izjavo zavezanca in opozorilo iz prvega stavka je treba vpisati 
v rubežni zapisnik. 

Z vložitvijo tožbe pri sodišču ,v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku, 
se zadrži prodaja spornih zarobljenih stvari, dokler se ne konča spor. 

213. člen 

Ce zavezanec zarubljene stvari odtuji, uniči, ali poškoduje, mora davčni 
organ vložiti zoper njega prijavo pri javnem tožilcu, za izterjavo terjatev 
pa se takoj opravi nov rubež, ne da bi bilo treba za to izdati nov sklep. 

214. člen 

Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna prodaja ne opravi v enem letu 
od rubeža oziroma od dneva, ko je bila zavezancu sporočena odločba o pri- 
tožbi po 223. členu ali sodba o izločitveni tožbi po 212. členu tega zakona. 

215. člen 

Prodaja zarubljenih stvari ni dovoljena, dokler ne preteče osem dni od 
rubeža. 

Izjemoma se lahko stvari, ki se rade kvarijo, prodajo tudi pored pre- 
tekom osemdnevnega roka od rubeža. 

Prodaja zarubljenih stvari se opravi praviloma na javni dražbi. 

216. člen 

Zavezanec sme s poprejšnjim pooblastilom davčnega organa sam prodati 
zarubljene stvari s tem, da prejeti denar izroči v odplačilo dolga, obresti in 
stroškov. 

Ce se na tak način lahko popolnoma poravna dolg z obrestmi in stroški, je 
davčni organ dolžan dovoliti tako prodajo. Ce pa bi se s tako prodajo dosegla 
le delna poravnava terjatve, o taki prodaji odloči davčni organ, upoštevajoč 
pri tem, kakšne so možnosti, da se zarubljene premičnine vnovčijo na javni 
dražbi. 

Da bi se stvari bolje vnovčile in prihranili stroški, lahko določi davčni 
organ s privolitvijo zavezanca tudi kakšen drug način vnovčenja mimo javne 
dražbe. V takem primeru se stvari ne smejo prodati pod cenilno vrednostjo. 

217. člen 

Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o javni dražbi mora vsebovati 
podatke o zavezancu in terjatvi, času, kraju in načinu prodaje ter popis stvari 
s cenilno. vrednostjo^. , 
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Oklic o javni dražbi je treba objaviti na običajen način v kraju, kjer bo 
dražba, mora pa se vročiti tudi zavezancu tako, da ga ta prejme najmanj 
pet dni pred pričetkom dražbe. 

218. člen 

Javna dražba se lahko prične, če sta se javila najmanj dva . ponudnika. 
Na javni dražbi ne sme nastopiti kot ponudnik zavezanec ali njegov dru- 

žinski član in tudi ne uradna oseba, ki je sodelovala pri rubežu ali prodaji. 
Zarubljene stvari se dajejo na dražbo začenši s ceno, ki je bila ugotov- 

ljena pri rubežu. 
Ce se na javni dražbi ne doseže začetna cena, se stvari prodajo za največjo 

ponujeno ceno, vendar ta cena ne sme biti manjša, kot znaša polovica vrednosti, 
ugotovljene pri rubežu. 

Ce se za posamezne stvari na javni dražbi ne doseže niti polovica cenilne 
vrednosti, se lahko napove ponovna dražba, na kateri se stvari lahko prodajo 
ne glede na višino dosežene cene. Ponovna javna dražba se sme opraviti šele 
po preteku petih dni od neuspele dražbe. 

219. člen 

Izvršitelj mora voditi zapisnik o poteku javne dražbe. V njem navede 
zlasti čas in kraj javne dražbe, imiena ponudnikov in ponujene zneske, imena 
kupcev in doseženo prodajno ceno. 

Zapisnik morajo podpisati izvršitelj, kupec in zavezanec, če je bil navzoč 
pri dražbi. Zavezanec sme zahtevati, da se njegove pripombe vpišejo v zapisnik. 
Izvod zapisnika se vroči zavezancu. 

220. člen 

•Ce je bila javna dražba brezuspešna, ker ni bilo kupcev ali so bile ponudbe 
prenizke, lahko davčni organ, namesto da bi določil drugo javno dražbo, izda 
sklep, naj opravi prodajo posebna tričlanska komisija. Komisijo določi davčni 
organ. 

Komisija lahko določi, da se stvari prodajo neposredno ali pa po komi- 
sijski trgovini v istem ah v drugem kraju ali na kakšen drug primeren način. 

Prodaja po komisiji ni dopustna po ceni, ki ne bi dosegla niti polovice 
cenilne vrednosti. 

O prodaji, ki jo je opravila komisija, se napravi poseben zapisnik, ki 
mora vsebovati potrebne podatke o prodaji in o nastalih stroških. Zapisnik 
podpišejo člani komisije in kupec oziroma zastopnik komisijske trgovine, če 
so bile stvari prodane v komisijski trgovini. Izvod zapisnika se vroči zavezancu. 

221. člen 

Davčni organ sme za izterjavo davka seči s prepovedjo na osebni dohodek 
iz delovnega razmerja ter na druge terjatve. 

Izvršba na osebne dohodke in na terjatve zavezanca se opravi na podlagi 
sklepa o prisilni izterjavi, s katerim se zavezancu prepove: razpolagati z oseb- 
nimi dohodki ali terjatvami, izplačevalcu osebnega dohodka oziroma njego- 
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vemu dolžniku pa naloži, da mora osebni dohodek oziroma svoj dolg plačati 
v korist zavezančevega davčnega dolga. 

Ce se izplačevalec osebnega dohodka oziroma dolžnik zavezanca ne ravna 
po sklepu, s katerim je odrejena prisilna izterjava, se dolg izterja od njega. 

222. člen 

Izplačevalec osebnega dohodka oziroma dolžnik zavezanca lahko da v 
osmih dneh po prejemu sklepa pri davčnemu organu ugovor, da zavezanec 
pri njem nima osebnega dohodka oziroma da mu sploh ni dolžan, da je dolg 
pogojen, da dolg še ni dospel v plačilo ali kakšen drug utemeljen ugovor. 

Ce izplačevalec osebnega dohodka oziroma dolžnik zavezanca poda v do- 
ločenem1 roku ugovor, ki je ovira za izvršitev sklepa, mora davčni organ pri- 
javiti zadevo javnemu pravobranilcu zaradi vložitve tožbe, če ugotovi, da je 
ugovor neutemeljen. 

223. člen 

Zoper sklep o prisilni izterjavi kakor tudi zoper posamezna opravila v 
postopku za izvršbo se zavezanec lahko pritoži v osmih dneh po prejemu sklepa 
oziroma po izvedbi opravila. 

Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. Davčni organ pa lahko izjemno do od- 
ločitve o pritožbi zadrži izvršitev sklepa. 

224. člen 

Prisilna izterjava iz nepremičnega premoženja zavezanca je dovoljena 
le, če davkov ni bilo mogoče izterjati iz njegovega premičnega premoženja 
ali iz njegovih dohodkov in terjatev. 

Prisilno izterjavo davkov iz nepremičnega premoženja zavezanca opravi 
na zahtevo davčnega organa sodišče. 

225. člen 

Prisilna izterjava se ustavi, ko zavezanec plača dolžni davek z obrestmi 
in stroški ali ko terjatev kako drugače preneha. • 

226. člen 

Za izvršilni naslov se v smislu tega zakona šteje odločba o odmeri ozi- 
roma dolgovni seznam o zaostalih davčnih obveznostih. 

227. člen 

Zavezanec je dolžan plačati vse stroške prisilne izterjave. 
Ce se ukrepi za prisilno izterjavo1 odpravijo ali če se kasneje dokaže, da 

niso bili upravičeni, trpi stroške teh ukrepov organ, ki je izdal sklep o pri- 
silni izterjavi oziroma o zavarovanju plačil. 

228. člen 

Stroški za pismeni opomin znašajo 5 dinarjev. 
Stroški rubeža in prisilne prodaje znašajo' po 1 °/o od davčnega dolga in 

obresti in sicer posebej za rubež in posebej za prisilno prodajo. 
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Za vsako pot izvršitelja v zvezi z rubežem in prodajo se zavezancu zaraču- 
najo stroški v znesku 10 dinarjev. 

Zavezanca bremenijo tudi vsi drugi stroški (za čuvanje, prevoz, stroški 
cenilcev in drugo) v dejanskih zneskih. 

229. člen 

Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se najprej poravnajo stroški 
prisilne izterjave, potem obresti in nazadnje dolžni davek in denarne kazni. 

8. Odpis davka zaradi neizterljivosti 

230. člen 

Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterjati, se odpiše kot neizterljiv. 
Davčni dolg se šteje za neizterljivega: 
1. če je zavezanec umrl ali se je neznano kam odselil in ni pustil niti 

premičnega niti nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli davki iz- 
terjati; če se zavezanec, ki se je odselil, znova vrne, ali se zve za njegovo 
prebivališče, se mu znova predpiše odpisani davek, razen če je med tem za- 
starala pravica do izterjave; 

2. če se s prisilno izterjavo, ki je bila vsako leto brezuspešno poskušana, 
dolg ni mogel izterjati niti tretje leto, odkar je zapadel v plačilo; izjemioma se 
dolg odpiše tudi pred potekom tretjega leta, če se je pri prisilni izterjavi 
ugotovilo, da ne kaže, da bi se mogel dolg v doglednem času izterjati. 

231. člen 

Občinska skupščina lahko na obrazložen predlog davčnega organa odloči, 
da se zavezancu davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo 
spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov. 

Pri zavezancih, ki so lastniki nepremičnega premoženja, lahko organ iz 
prejšnjega odstavka, ki je pristojen za odpis, predlaga, da se davčni dolg 
zavaruje z vknjižbo zastavne pravice na njihovih nepremičninah. 

9. Poroštvo 

232. člen 

Ce davka ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevega premoženja, se ta 
izterja iz premoženja članov njegovega gospodinjstva, ki so to premoženje 
kakorkoli dobili od zavezanca. 

Ce je zavezanec z namenom, da bi se izognil plačilu davka, s pravnim 
opravilom, odtujil premoženje komu drugemu, ki ni član njegovega gospodinj- 
stva, lahko davčni organ tako pravno opravilo izpodbija pred sodiščem, če je 
kupec vedel za tak namen zavezanca. 

Za plačilo davkov, ki se odtegujejo, je porok izplačevalec. 
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233. člen 

Občinska skupščina predpiše merila, kdaj sme davčni organ od zavezanca 
zahtevati poroštvo za plačilo davčnih obveznosti. 

Poroštvo obsega pismeno izjavo ene ah več fizičnih ali pravnih oseb, 
s katero se zavezujejo poravnati davčne obveznosti zavezanca, če jih sam ne 
poravna, in teh ne bi bilo mogoče prisilno izterjati iz njegovega premoženja. 

Iz poroštvene izjave mora biti razvidno-, ah velja poroštvo za vse premo- 
ženje ali samo za določen del porokovega premoženja, kot tudi, da se izpolnitev 
porokove obveznosti zavaruje z zastavo ali na kakšen drug način. 

Ce zavezanec, od katerega je organ zahteval poroštvo v roku, ki mu je 
bil določen, ne predloži ustrezne poroštvene izjave, se zoper takega zavezanca 
izreče varstveni ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne dejav- 
nosti za čas do treh let. 

Občinska skupščina lahko predpiše, kdaj je poroštvo po določilih tega 
člena pogoj za pridobitev dovoljenja za samostojno- opravljanje gospodarske 
dejavnosti. 

234. člen 

Kadar ima več oseb osebne dohodke od skupnega opravljanja obrtne ali 
druge gospodarske dejavnosti oziroma od skupnega opravljanja intelektualnih 
ali drugih negospodarskih storitev, se sme davek, ki odpada na posameznega 
zavezanca, prisilno izterjati iz vsega premoženja, s katerim se taka skupna 
dejavnost oziroma take storitve opravljajo. 

235. člen 

Družbenopolitične skupnosti imajo prednostno pravico do izterjave davkov, 
obresti, stroškov prisilne izterjave in denarnih kazni iz dohodkov in premo- 
ženja zavezanca, če ni po veljavnih predpisih drugače določeno-. 

236. člen 

Občan, ki odtuji ali pridobi nepremično premoženje, mora ob overitvi 
pogodbe o prenosu takega premoženja pri pristojnem^ organu predložiti dokaz, 
da je plačal zapadli davek. 

Ko se vloži pri sodišču predlog za prenos nepremičnine iz naslova sodne 
poravnave ali po sodni odločbi o prenosu na podlagi priznanja prejšnjega last- 
nika, da je nepremičnino prodal, morata občan, ki na taki po'dlagi prenaša 
nepremičnino, in občan, na katerega se nepremičnina prenaša, predložiti dokaz 
o vplačilu zapadlih davkov. 

Brez dokaza o plačanem zapadlem davku po prvem in drugem, odstavku 
tega člena ni mogoče overiti pogodbe o prenosu nepremičnine oziroma ni 
mogoč prenos nepremičnine v javnih knjigah. 

Za občane, ki si pridobijo nepremičnine v občini, v kateri nimajo stalnega 
prebivališča, mora sodišče, pri katerem je bil opravljen prenos nepremičnine, 
poslati en izvod zemljiškoknjižnega sklepa pristojnemu davčnemu organu 
občine, v kateri ima stalno prebivališče tisti, na katerega se nepremičnina 
prenaša, in sicer v 30 dneh od izdaje zemljiškoknjižnega sklepa, na podlagi 
katerega se prenaša lastnina na nepremičnini. 

Za občane, ki si postavijo stanovanjsko hišo ali kakšen drug gradbeni 
objekt v občini, v kateri nimajo stalnega prebivališča, mora upravni organ 
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občine, ki izdaja dovoljenje za uporabo zgrajene stanovanjske hiše oziroma 
objekta, v 30 dneh poslati en izvod dovoljenja pristojnemu davčnemu organu 
občine, v kateri ima stalno prebivališče tisti, ki mu je dovoljenje izdano. 

237. člen 

Zavezanec za davek iz obrtnih dejavnosti, ki odtuji stroje, naprave ali 
drug inventar, s katerim je opravljal dejavnost, ali odtuji celotno delavnico, 
mora najprej poravnati svoje obveznosti za davek. 

Ce novi lastnik prevzame premoženje iz prvega odstavka tega člena, davek 
pa ni plačan, je do vrednosti prevzetega premoženja solidarno s prejšnjim 
lastnikom porok za plačilo zapadlega davka. 

10. Zastaranje 

238. člen 

Pravica do o<dmere davka in pravica do uvedbe postopka zaradi kršitev 
določb tega zakona zastara V petih letih po preteku leta, v katerem bi bilo 
treba odmeriti davek oziroma v katerem so bile kršene določbe tega zakona. 

Pravica do izterjave davka in pravica do izterjave obresti, stroškov pri- 
silne izterjave in denarnih kazni zaradi kršitve določb tega zakona zastara v 
petih letih po preteku leta, v katerem bi jih bilo treba izterjati. 

Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, ki jih je nepravilno ali preveč 
plačal in račun davka, obresti, stroškov prisilne izterjave in denarnih kazni, 
zastara v petih letih po preteku leta, v katerem jih je plačal. 

239. člen 

Zastaranje pravice do odmere davka ustavi vsako uradno dejanje davčnega 
organa, ki mu je namen odmera davka in je dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do izterjave davka, obresti, stroškov prisilne izterjave 
in denarnih kazni ustavi vsako uradno dejanje davčnega organa, ki mu je 
namen izterjava in je dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do vračila nepravilno ah preveč plačanega davka, obre- 
sti, stroškov prisilne izterjave in denarnih kazni ustavi vsako dejanje, ki ga 
zavezanec oziroma kaznovani stori pri pristojnem organu, da doseže vračilo. 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne teči nov zastaralni rok. 
Zastaranje pa nastane v vsakem primeru, ko preteče 10 let od dneva, ko je 

prvič začelo teči. 

11. Evidenca in knjiženje davkov 

240. člen 

Davki po tem zakonu in drugi prispevki in davki, ki jih odmerjajo ali 
pobirajo davčni organi, se pri davčnih organih knjižijo po načelih dvojnega 
knjiženja s kopiranjem. 

Republiški sekretar za finance je pooblaščen za izdajo računskega načrta 
in natančnejših predpisov o knjiženju. 
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241. člen 

Republiški sekretar za finance je pooblaščen za izdajo navodil o izvajanju 
odmere in izterjave davkov in vodenje evidenc. 

242. člen 

Zavezanci za davek, ki imajo dohodek od organizacij združenega dela, 
državnih organov ah drugih organizacij za dobavljeno blago, za opravljanje 
storitve oziroma dohodke od premoženja, morajo pred predložitvijo računa 
oziroma potrdila o plačilu predložiti račun oziroma potrdilo davčnemu organu, 
ki ga evidentira. Ce zavezanec ni plačal zapadlih obveznosti, lahko zapiše 
davčni organ na račun oziroma potrdilo nalog izplačevalcu, naj ob izplačilu 
odtegne zapadli davek. 

Za izdajo natančnejših predpisov o evidentiranju računov je pooblaščen 
republiški sekretar za finance, ki lahko posamezne vrste zavezancev ah posa- 
mezne vrste dohodkov izvzamte od obveznosti evidentiranja. 

243. člen 

Občani, katerim organizacije združenega dela, državni organi in druge 
organizacije plačujejo dobavljeno blago', opravljanje storitve ali druge dohodke, 
in ti presegajo določen znesek, morajo pri banki odpreti žiro račun, na katerega 
se jim bodo nakazovali taki dohodki. 

Izplačevalci dohodkov smejo občanom, ki so po tem zakonu dolžni odpreti 
žiro račun, dohodke nakazovati samo na žiro račun. 

Občanom, ki po tem zakonu niso dolžni odpreti žiro računa, pa smejo 
izplačevalci iz prvega odstavka tega člena neposredno izplačevati dohodke 
samo, če predložijo pismeno izjavo, da niso dolžni odpreti žiro računa. 

Za izdajo predpisov o tem, kateri občani morajo odpreti žiro račun in za 
katere vrste ter zneske dohodkov, ob kakšnih pogojih in pri kateri banki, je 
pooblaščeni izvršni svet skupščine SRS. 

Banka iz prvega odstavka tega člena je dolžna davčnemu organu na nje- 
govo zahtevo sporočiti, ah ima določeni davčni zavezanec odprt pri njej žiro 
račun in dati podatke o poslovanju občanov prek njihovih žiro računov. 

XVII. Kazenske določbe 

244. člen 

Zavezanec — občan ali zasebna pravna oseba — se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo od 500 do> 10 000 dinarjev: 

1. če na osebni poziv davčnega organa ne predloži v določenem roku po- 
datkov, potrebnih za odmero davka, ki bi jih po določbah zakona moral pred- 
ložiti (prvi odstavek 25. člena); 

2. če davčnemu organu ne dovoli pregledati delovnih prostorov, v katerih 
se opravlja dejavnost, če mu ne dovoli pregledati naprav, blaga, poslovnih 
knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov, ki omogočajo vpogled v poslovanje 
zavezanca ah ga pri pregledu ovira (drugi odstavek 25. člena); 
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3. če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno vodi poslovne knjige, ki jih je 
dolžan voditi (22. člen); 

4. če ne priglasi v predpisanem roku začetka dejavnosti, iz katere ima 
dohodek, od katerega se plačuje davek (173. člen); 

5. če se izmika plačilu odmerjenega oziroma določenega davka in ne 
poravna svoje obveznosti v šestih mesecih od dneva, ko je zapadla v plačilo 
in če je bila v tem času brezuspešno poskušana prisilna izterjava. 

Z denarno kaznijo od 300 do 3000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi od- 
govorna oseba zasebne pravne osebe, ki stori kakšno dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

Poleg denarne kazni za prekršek iz prvega odstavka tega člena se lahko 
izreče storilcu tudi varstveni ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje samo- 
stojne dejavnosti za čas do enega leta. 

245. člen 

Postopek o prekrških iz 244. člena tega zakona vodi davčni organ. 
O pritožbi zoper odločbo-, izdano na prvi stopnji, odloča za davčne zadeve 

pristojni republiški upravni organ. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve, zadrži pa izvršitev var- 

stvenega ukrepa odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti. 

246. člen 

Pooblaščena oseba davčnega organa lahko za prekrške iz 1. do 3. točke 
prvega odstavka 244. člena tega zakona izreče takoj na mestu najnižji znesek 
denarne kazni, ki je določen v prvem in drugem odstavku ustreznega člena. 

247. člen 

Zavezanec, ki je napovedal manjši osebni dohodek oziroma manjše do- 
hodke, kot jih je dejansko imel, ali ni prijavil premoženja, se kaznuje, če 
utaja davka, ki odpade na nenapovedani osebni dohodek, dohodke oziroma 
premoženje, nima za posledico kazenske odgovornosti za davčno zatajitev, za 
prekršek z denarno kaznijo od enkratnega do desetkratnega zneska davka, 
ki odpade na manj napovedani osebni dohodek, dohodke oziroma na manj 
prijavljeno premoženje. 

Poleg denarne kazni za prekršek iz prejšnjega odstavka se sme izreči 
storilcu tudi varstveni ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje samostojne 
dejavnosti za čas do enega lete. 

248. člen 

Z denarno kaznijo od enkratnega do petkratnega zneska neplačanega dav- 
ka, ki se obračunava in plačuje pri izplačevanju osebnih dohodkov (davek po 
odbitku), se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ah 
druga organizacija z lastnostjo pravne osebe, če pri izplačilu osebnih dohodkov, 
iz katerih se obračunava in plačuje davek po tem zakonu, ne obračuna in ne 
vplača ustreznega zneska davka z namenom, da bi se izognila plačilu (193. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev se kaznuje za gospodarski pre- 
stopek odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma druge orga- 
nizacije. 
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249. člen 

Z denarno kaznijo od enkratnega do petkratnega zneska neplačanega davka 
se kaznuje za prekršek občan, če stori dejanje iz prvega odstavka 248. člena 
tega zakona, in zavezanec, ki miora po določbah tega zakona sam obračunati in 
vplačati davek, pa tega ne stori v roku, ki je določen v tem zakonu. 

250. člen 

Organizacija združenega dela ali druga organizacija z lastnostjo pravne 
osebe in zasebna pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
1000 do 50 000 dinarjev, če ne da davčnemu organu v določenem roku podatkov, 
potrebnih za odmero davkov občanom, ki mu jih je po zakonu dolžna dati 
(26. člen). 

Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje organizacija zdru- 
ženega dela ali druga organizacija z lastnostjo pravne osebe, če plača občanu 
dobavljeno blago ali opravljene storitve po računu, ki ni bil pred tem eviden- 
tiran pri davčnem organu, ali če po nalogu tega organa ne odtegne in ne 
vplača davka (242. člen). 

Za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena se kaznuje z denarno 
kaznijo' od 500 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela oziroma druge organizacije. 

Občan, ki na zahtevo davčnega organa ne da podatkov o dobavljenem 
blagu, opravljenih storitvah in drugih podatkov, ki so potrebni za pravilno 
odmero davčnih obveznosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 200 
do 1000 dinarjev (26. člen). 

251. člen 

Organizacija združenega dela ali druga organizacija z lastnostjo pravne 
osebe se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1000 do 50 000 dinarjev, če 
izplača neposredno občanu dohodek, ki bi mu ga smela izplačati samo na žiro 
račun, .ali če mu izplača dohodek brez njegove pismene izjave, da ni dolžan 
odpreti žiro računa (drugi in tretji odstavek 243. člena). 

Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek banka, 
ki odpre občanu žiro račun v nasprotju s predpisi o pogojih, ob katerih morajo 
občani odpreti žiro račun (četrti odstavek 243. člena). 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna oseba 
organizacije združenega dela oziroma druge organizacije z denarno kaznijo od 
500 do 5000 dinarjev. 

252. člen 

Občan, ki ima v nasprotju s predpisi o pogojih za odpiranje žiro računov 
hkrati odprtih več žiro računov, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
3000 do 30 000 dinarjev (četrti odstavek 243. člena). 

Občan, ki v zvezi z izplačilom dohodkov da neresnično izjavo', da ni dolžan 
odpreti žiro računa, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 500 do 
5000 dinarjev (tretji odstavek 243. člena). 

253. člen 

Organizacija združenega dela ali druga organizacija z lastnostjo pravne 
osebe se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 30 000 dinarjev, če vplača 

37* 
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davek, ki se plačuje po odbitku v korist druge, ne pa v korist tiste družbeno- 
politične skupnosti, ki ji ta davek pripada (18. člen). 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo 
od 500 do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela 
oziroma druge organizacije in občan, ki je po določilih tega zakona dolžan 
obračunavati davke po odbitku. 

254. člen 

Tuja pravna oseba se kaznuje za gospodarski postopek: 
1. z denarno kaznijo od 500 do 10 000 dinarjev, če ne ravna po prvem ali 

drugem odstavku 156. člena tega zakona; 
2. z denarno kaznijo od 500 do 50 000 dinarjev, če ne ravna po tretjem 

odstavku 156. člena tega zakona. 

255. člen 

Tujec, ki ne ravna po prvem, drugem, ali tretjem odstavku 156. člena tega 
zakona, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 500 do 10 000 dinarjev. 

XVIII. Prehodne in končne določbe 

256. člen 

Začasne oprostitve prispevkov in davkov, priznane po predpisih, katerih 
veljavnost je prenehala pred 1. 1. 1972, veljajo do poteka roka, do katerega je 
priznana oprostitev, razen začasnih oprostitev, katere so bile ukinjene že z do- 
sedanjimi predpisi. 

Začasne oprostitve davka od stavb, priznane po predpisih, ki so veljali pred 
1. 1. 1972, prenehajo veljati z uveljavitvijo tega zakona, če niso izpolnjeni 
pogoji iz 116. člena tega zakona, oziroma ko preteče čas, ki ga za začasno 
oprostitev davka od stavb določa ta zakon. 

Do 31. decembra 1973 se davek iz delovnega razmerja ne plačuje od oseb- 
nih dohodkov, ki jih izplačujejo svojim delavcem organizacije združenega dela 
v sestavu združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana. 

257. člen 

Za prispevke in davke iz osebnih in drugih dohodkov, ki so bili doseženi 
do 1. januarja 1972, se uporabljajo do tedaj veljavni predpisi, če ni v tem za- 
konu drugače določeno. 

Za dediščine in darila, za katere je nastala davčna obveznost do uveljavitve 
tega zakona, se uporabljajo predpisi o davku od dediščin in daril, ki so veljali 
ob nastanku davčne obveznosti. 

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se določbe 
tega zakona, ki urejajo postopek, uporabljajo tudi za dohodke, dosežene pred 
1. 1. 1972. 

258. člen 

Do sprejema ustreznih republiških predpisov, vendar najkasneje do 31. 12. 
1972, se uporabljajo zvezni predpisi, izdani na podlagi temeljnega zakona o 
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prispevkih in davkih občanov, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom; ali 
drugimi republiškimi predpisi, in to: 

1. Odlok o načinu evidentiranja in pogojih za izplačevanje dohodkov, ki 
jih občanom izplačujejo državni organi ter delovne in druge organizacije 
(Uradni list SFRJ, št. 50/64); 

2. Odlok o kategoriji zavezancev za prispevek in davek, ki niso dolžni 
evidentirati računov (Uradni list SFRJ,' št. 40/68, 10/69); 

3. Odredba o načinu evidentiranja računov zavezancev za prispevek in 
davek in o pobiranju zapadlih prispevkov in davkov, razen določbe 2) prvega 
odstavka in določb tretjega odstavka 2. točke (Uradni list SFRJ, št. 40/68, 
10/69); 

4. Pravilnik o obračunavanju in plačevanju prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, prispevka za izobraževanje, prispevka za neposredno 
otroško varstvo in otroški dodatek in prispevka za zaposlovanje (Uradni list 
SFRJ, št. 22/67, 26/68, 10/69, 27/70, 29/70); 

5. Pravilnik o knjiženju prispevkov in davkov občanov (Uradni list SFRJ, 
št. 52/68); 

6. Odredba o pogojih, ob katerih morajo občani odpreti žiro račun in 
načinu uporabe sredstev s tega računa (Uradni list SFRJ, št. 1/65, 12/67, 13/69); 

7. Odredba o znesku tuje valute, iz katerega se ne plačuje prispevek iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 9/65, 20/65, 
48/65, 15/67); 

8. Odredba o dejavnostih, za katere odmerja in pobira prispevek oziroma 
davek organ občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče (Uradni 
list SFRJ, št. 38/68, 49/70); 

9. Odlok o določitvi posebnih prispevkov, o ugotavljanju dobička ter o> 
kontroli obračunavanja in plačevanja davka od dobička ter posebnih prispevkov 
tujih izvajalcev investicijskih del v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 15/67). 

259. člen 

Ne glede na 12. člen tega zakona se sme višina davkov za leto 1972 
ugotavljati po predpisih o osnovah in stopnjah davkov, ki jih republika in 
občine izdajo do 29. februarja 1972. 

Od osebnih dohodkov, od katerih se prispevki obračunavajo in plačujejo 
ob izplačilu (prispevki po odbitku), ki bodo izplačani pred uveljavitvijo pred- 
pisov iz prvega odstavka tega člena, se bodo prispevki obračunavali in plače^ 
vali po stopnjah, ki so veljale na dan 31. decembra 1971. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa se bodo stopnje davkov od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, predpisane do 29. februarja 1972, 
uporabljale za vse osebne dohodke, izplačane od 1. januarja 1972 dalje; 
pri tem se bodo dotlej, dokler ne bodo predpisane omenjene stopnje, začasno 
plačevale akontacije po stopnjah, ki so veljale na dan 31. decembra 1971. 

260. člen 

Rok za vložitev davčnih napovedi v zvezi z odmero davkov za leto 1972 
se podaljša do 29. februarja 1972. Do tega roka mjorajo vložiti davčno napoved 
za odmero prispevka iz skupnega dohodka občanov tudi tisti, ki so bili po 
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dosedanjih predpisih dolžni vložiti napoved v 15 dneh od dneva, ko so prejeli 
odločbo o odmeri drugih prispevkov in davkov. 

Roki za odmero davkov iz 179. člena tega zakona se za leto 1972 po- 
daljšajo za 60 dni. 

261. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rabljal pa se bo od 1. januarja 1972. 

Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, prenehata veljati še zakon o 
prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7/69, 40/69, 26/70 in 46/70), 
razen določb XIV. poglavja o krajevnem samoprispevku, in zakon o prisilni 
izterjavi prispevkov in davkov občanov (Uradni list SRS, št. 11/65 in 40/68). 

OBRAZLOŽITEV 

Veljavni sistem davčnih obveznosti občanov je bil doslej urejen: 1. s te- 
meljnim zakonom o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SFRJ, št. 13/70, 
25/70), 2. z zakonom o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 40/69, 
26/70, 46/70) in 3. z odloki občinskih skupščin o prispevkih in davkih občanov. 
Vsi pomembnejši elementi sistema obdavčevanja občanov so bili s temeljnim 
zakonom določeni enotno, republika in občine pa so s svojimi zakoni in. odloki 
samostojno ali v mejah pooblastil urejale druga vprašanja, ki so dajala temu 
sistemu njegovo celovito podobo. 

Z uveljavitvijo ustavnih amandmajev republike in pokrajine samostojno 
določajo sistem, vire in vrste dohodkov, taks in drugih davščin, ki jih plačujejo 
organizacije združenega dela in občani. Po določbi 2. točke 10. člena ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 51/71) je temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov 
z dnem uveljavitve ustavnega zakona nehal veljati. 

Predloženi zakon predstavlja prvi korak republike v uresničevanju njene 
nove vloge v oblikovanju davčne politike. S samostojnim urejanjem teh vpra- 
šanj se republiki nedvomno odpirajo široke možnosti, da uveljavi take sistem- 
ske rešitve, ki najbolj ustrezajo njenim specifičnostim in ki bodo tudi kar 
najbolj neposredno prispevale k uresničevanju ciljev njene ekonomske in soci- 
alne politike. 

Temeljno izhodišče, na katerem je zasnovan ta zakon, je, da mora davčna 
politika postati aktivnejši element v obvladovanju določenih družbenih tokov 
in eno izmed učinkovitih sredstev v rokah družbe za obvladovanje neupravičene 
socialne diferenciacije. V skladu s tem predlagamo, da se uveljavi vrsta vsebin- 
skih sprememb in dopolnitev. Predloženi zakon hkrati pomeni enega ne- 
posrednih ukrepov za uresničevanje stališč, ki so bila zavzeta na tretji kon- 
ferenci ZK Slovenije. 

Zakon v osnovi temelji na sedanjem sistemu. Pozitivne elemente tega 
sistema je potrebno obdržati, razvijati naprej in jih dopolnjevati v skladu 
z ekonomskimi in socialnimi spremembami in cilji. V zadnjih nekaj letih smo 
namreč postopoma v davčnem sistemu uveljavili vrsto novih rešitev, katerih 
pozitivno delovanje se šele počenja opažati. V tako postavljeno ogrodje smo 
skušali vgraditi tisto, kar v tem trenutku in v prihodnje v Sloveniji želimo 
z davčno politiko bolje in ustrezneje našim razmeram reševati. 
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Predlagani zakon kljub številnim novostim predstavlja le prvo potezo 
v formiranju republiške davčne zakonodaje. Ze v tem in naslednjih letih bo ta 
zakonodaja nedvomno doživljala vrsto vsebinskih sprememb, preden bo dobila 
svojo bolj ali manj dokončno in usklajeno fiziognomijo. 

Sodimo, da so v tem trenutku osnovne naslednje naloge: 
1. da se takoj in maksimalno okrepi aktivnost v borbi zoper družbeno 

negativne pojave ter energično in dosledno ukrepa v skladu z zakonom, 
2. da se. za leto 1972 uveljavi nov republiški zakon o davkih občanov, 
3. da se vzporedno s tem intenzivno nadaljuje začeto delo pri oblikovanju 

novega sistema družbenih obveznosti organizacij 2druženega dela in občanov, 
4. da se intenzivno nadaljuje z ukrepi za okrepitev davčne službe in 

ustvarjanje drugih pogojev za resnično dosledno izvajanje davčne politike, 
5. da SR Slovenija aktivno sodeluje v medsebojnih dogovorih z drugimi 

republikami in pokrajinami pri usklajevanju temeljev davčne politike in 
davčnega sistema, 

6. da se maksimalno okrepi medsebojno dogovarjanje občin pri usklaje- 
vanju davčne politike in s tem v merilu republike oziroma posameznih ob- 
močij doseže potrebna enotnost davčne politike. 

Tak pristop k pripravi republiškega zakona o davkih občanov, kot je 
bil izbran, je med drugim narekovalo tudi dejstvo, da se s sprejetjem zveznih 
in republiških ustavnih .amandmajev odpira širok proces usklajevanja celotne 
zakonodaje z ustavnimi spremembami. Davčna zakonodaja je samo del te ce- 
lote in v svojih rešitvah v veliki meri odvisna od uskladitve drugih predpisov 
z ustavnimi amandmaji. 

Osnovni elementi predlaganega koncepta so naslednji: 
1. izhodišče je sedanja ureditev sistema obdavčenja občanov in veljavni 

sistem financiranja družbenopohtičnih skupnosti, 
2. gre za zakon o davkih občanov, torej zakon, ki obravnava obveznosti 

občanov za kritje splošnih družbenih potreb, ki se financirajo iz proračunov, 
3. zakon naj enotno uredi vsa vprašanja, ki so sistemskega značaja, občine 

pa bi v vodenju davčne politike upoštevale specifičnosti svojega območja z 
določanjem stopenj, oprostitev, olajšav in drugimi ukrepi, 

4. v skladu z ustavnim načelom, da vsaka družbenopolitična skupnost samo- 
stojno določa višino davkov, predlog zakona več ne vsebuje omejitev občinam 
pri določanju stopenj, pač pa se bo morala bistveno okrepiti vloga medsebojnega 
dogovarjanja občin. 

Pri pripravi zakona so bila izhodiščna naslednja načela: 
1. instrumenti davčne politike morajo čim neposredneje prispevati k 

uresničevanju ciljev ekonomske in socialne politike, 
2. obdavčeni naj bodo vsi prejemki, bodisi da izvirajo iz osebnega dela 

ali premoženja, če ni v zakonu določeno, da se ne obdavčujejo. 
3. razvijati in uveljavljati je treba načelo, da občani, ki dosegajo večje 

dohodke, tudi relativno več prispevajo h kritju splošnih družbenih potreb, 
4. večji poudarek mora v davčni politiki dobiti obdavčenje premoženja in 

dohodkov od premoženja, 
5. mfočneje naj pridejo do izraza osebne okolnosti zavezanca (npr. dru- 

žinsko stanje), ki vplivajo na njegovo zmožnost za pokrivanje splošnih druž- 
benih potreb, 

6. razviti je potrebno tiste instrumente, ki omogočajo učinkovitejši na- 
stop zoper davčne utaje in druge negativne pojave. 
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Med novimi rešitvami, ki jih vsebuje ta zakon, naj omenimo zlasti na- 
slednje: 

Splošne določbe —. V tem poglavju so določena nekatera temeljna 
družbenoekonomska in davčna načela za plačevanje davkov občanov. Vnesene 
so nekatere nove določbe, v katerih so povzeta ali konkretizirana načela 
amandmajev k ustavi SRS (določanje sistema, virov in vrst davkov v pri- 
stojnosti republike, načelo o sorazmerno večjem prispevku tistega, ki dosega 
večji dohodek, obveze medsebojnega dogovarjanja občin, samostojnost občin 
pri določanju stopenj davkov itd.). Nova je obveza, da je vsakdo, torej ne le 
organizacija združenega dela, državni organ ali druga organizacija kot doslej, 
temveč tudi občan, na zahtevo davčnega organa dolžan dati podatke o do- 
bavljenem blagu, opravljenih storitvah in druge podatke, ki so potrebni za 
pravilno odmero davčnih obveznosti. Pomembnejša novost je načelo javnosti 
nekaterih podatkov, in to: celotnega in čistega dohodka, oboje tako po napovedi 
kot po ugotovitvah davčnega organa ter višina odmerjenega davka. Drugi 
podatki naj bi bili tudi v prihodnje uradna tajnost. V skladu s stališči, izra- 
ženimi v razpravi o osnutku, predlagamo, da se cenzus za vodenje poslovnih 
knjig zviša od sedanjih 15 000 na 25 000 dinarjev. 

V skladu s stališči, izraženimi v razpravi o osnutku zakona, so bile v tem 
poglavju opuščene nekatere določbe, ki jih vsebujejo že ustavni amandmaji, 
in določba, ki je obvezovala občinske skupščine, da predloge odlokov o davkih 
občanov dajejo v poprejšnjo razpravo zborom volivcev. Zaradi racionalnosti 
postopka je opuščena obveza ugotavljanja neverodostojnosti poslovnih knjig s 
posebno odločbo. 

Glede sistema priznavanja oprostitev in olajšav (13. člen) smo mnenja, 
da je glede na nespremenjen sistem financiranja družbenopolitičnih skupnosti 
nujno zadržati dosedanjo, to je predlagano ureditev. Enako sodimo, da je v 
zakonu potrebna določba, ki vsaj v grobem opredeljuje, iz kakšnih razlogov 
oziroma v kakšne namene se smejo uvajati oprostitve in olajšave. Po pred- 
laganih določbah imajo davčni organi vse možnosti, da od delovnih organizacij 
dobijo podatke, ki so jim potrebni za -pravilno odmero davčnih obveznosti 
(26. člen), zato smo mnenja, da ni potrebna posebna določba, ki bi delovne 
organizacije obvezovala k pošiljanju podatkov zaradi odmere davka iz skup- 
nega dohodka občanov. Predlagamo, da se v določbi, ki govori o predpisovanju 
obveznosti plačevanja davkov (7. člen), zadrži izraz »neutemeljenih razlik«, 
glede na to, da so te razlike sprejemljive le tam in v tistem obsegu, kolikor 
so zaradi specifičnosti razmer v določeni družbenopolitični skupnosti družbeno- 
ekonomsko utemeljene. Vprašanja, povezana s smrtjo zavezanca med letom, 
bodo proučene in predlagane ustrezne rešitve ob priliki izdelave novega sistem- 
skega davčnega zakona. 

Vrste davkov — Glede na že omenjeno izhodišče, da ta zakon ureja 
obveznosti občanov do proračunov, opuščamo določbe o krajevnem samo- 
prispevku. Ta materija bo glede na to, da gre za specifično obliko samo- 
obdavčitve občanov, urejena v posebnem republiškem zakonu. Na novo vklju- 
čujemo v zakon davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil doslej urejen 
v posebnem zveznem zakonu. 

V skladu z družbenopolitičnimi stališči o obdavčevanju premoženja pred- 
lagamo uvedbo posebnega davka na določene premoženjske predmete. Ta 
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davek se je doslej plačeval le od posesti cestnih tovornih motornih voz.il, v pri- 
hodnje pa naj bi se plačeval tudi od posesti strojev, orodja in inventarja večje 
vrednosti, motornih čolnov in drugih plovnih objektov na motorni pogon ter, 
pod določenimi pogoji, od posesti gozdov. 

V razpravi o osnutku zakona so bili izraženi pomisleki o utemeljenosti 
nadaljnjega obstoja davka na tujo delovno silo. Ne glede na to, da posameznim 
pomislekom ne odrekamo utemeljenosti, sodimo, da je davek na tujo delovno 
silo v sistemu obdavčitve potrebno zadržati. Predvsem gre za, specifično obliko 
obdavčitve dohodka, ki ni dosežen z osebnim delom zavezanca, temveč je 
rezultat dela drugih delavcev. Predlog zakona omogoča zavezancem., da dosežejo 
oprostitev plačevanja tega davka, če se odločijo za delitev dohodka na podlagi 
kolektivne pogodbe o delitvi dohodka, doseženega v skupnem delu. Oprostitev 
naj bi stimulirala zavezance k prehodu na višje oblike organiziranja dela 
z delovnimi sredstvi v zasebni lastnini. Poleg v zakonu uvedenih oprostitev 
in olajšav imajo občinske skupščine možnost uvajanja dodatnih oprostitev. 
Pripominjamo tudi, da se odmerjeni davek priznava kot strošek, da pa je 
razlike v višini davka med občinami možno odpravljati z medsebojnim dogo- 
varjanjem) občin. 

Upoštevana je pripomba, naj se v obdavčitev nenapovedanega dohodka, 
ugotovljenega v posebnem postopku, v zakon ne uvaja kot posebna vrsta 
davka, temveč naj ostane, tako kot je sedaj, poseben ukrep, urejen v procesnih 
določbah zakona. 

Davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja — 
Predlagamo uvedbo posebne dodatne obdavčitve zaposlenih upokojencev, ki 
iz take zaposlitve nimajo lastnosti zavarovanca. Ta davek bi plačevali le tisti 
upokojenci, ki dosegajo s tako zaposlitvijo letne neto dohodke, ki presegajo 
20 000 dinarjev. Obdavčeni pa bi bili po progresivnih stopnjah. Pripominjamo, 
da ta obdavčitev ne predstavlja dodatne obremenitve organizacij združenega 
dela, ker bodo davek plačevali zavezanci neposredno in to iz svojih neto do- 
hodkov (38. člen). Zakon taksativno našteva vrste prejemkov, ki se po tem 
zakonu štejejo za povračila dejanskih stroškov in jih omejuje na višino, do- 
ločeno s samoupravnim sporazumom oziroma z družbenim dogovorom (35. 
člen). Drugih sprememb glede davka iz delovnega razmerja ob tej priliki ne 
predlagamo, ker so povezane z obdavčitvijo organizacij združenega dela in 
bodo uveljavljene vzporedno z uveljavitvijo teh predpisov. 

Upoštevana je pobuda, dana v razpravi o osnutku zakona, naj bi v zakon 
vključili določbe o oprostitvi republiškega davka iz delovnega razmerja v 
primerih, ko gre za delovna mesta, ki so rezultat vlaganj v nove gospodarske 
objekte oziroma modernizacijo objektov na manj razvitih obrrtočjih. Ne gre 
za novo, temveč le za vključitev že veljavne oprostitve in njeno preciznejšo 
ureditev (42. člen). 

Davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti — 
Glede obdavčevanja dohodkov od kmetijstva je predlaganih več pomembnejših 
sprememb. Na prvem mestu naj omenimo, da zakon sicer načeloma zadržuje 
obdavčevanje negozdnih površin po katastrskem dohodku, pooblašča pa ob- 
činske skupščine za odločitev, da se del teh zavezancev obdavči po dejansko 
doseženem dohodku. Pogoje in merila, kateri zavezanci bodo obdavčeni po de- 
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jamskem dohodku, predpiše občinska skupščina, ki za te zavezance predpiše tudi 
posebne stopnje ter oprostitve in olajšave; republiškega davka od kmetijstva 
pa ti zavezanci ne bi plačevali. Ugotavljanje dejanskega dohodka ureja zakon, 
občinska skupščina pa lahko o tem izda še natančnejše predpise, med drugim 
tudi določi pogoje, pod katerimi so ti zavezanci dolžni voditi poslovne knjige. 
V tej zvezi naj omenimo še to, da so zavezanci davka od kmetijstva, pod 
enakimi pogoji kot drugi, dolžni plačevati davek od skupnega dohodka občanov, 
pri čemer se jim dosežen dohodek od kmetijstva v skupni dohodek prav tako 
načeloma vključuje v višini dejansko doseženega dohodka. 

Glede na specifičen način skupnega gospodarjenja bi tudi v prihodnje 
zadržali skupno obdavčevanje članov gospodinjstva. Problem prvotno namera- 
vane razmejitve v obdavčevanju znotraj enega gospodinjstva bo potrebno še 
proučiti in bodo morebitne nove rešitve predlagane v drugi fazi revizije sistema 
obdavčitve občanov. Zadržan je dosedanji sistem razvrščanja katastrskih občin 
v več skupin, kar omogoča potrebno diferenciacijo med zavezanci glede na 
naravne, proizvodne in ekonomske pogoje in s tem različne možnosti doseganja 
dohodka. V skladu s stališči, izraženimi v razpravi o osnutku zakona, zakon 
občinam omogoča tudi delitev katastrskih občin in s tem predpisovanje dveh 
različnih stopenj znotraj ene katastrske občine (54. člen). Glede na številne 
pripombe, ki so bile dane v razpravi na predlog, da se ublaži pogoj za pri- 
znanje posebne olajšave zaradi elementarnih nesreč, predlagamo1, da zakon ta 
cenzus ponovno določi'na dosedanji višini, to je 20 % (59. člen). 

Predloženi so nekateri ukrepi za ustreznejšo1 obremenitev zavezancev, 
ki jim je kmetijstvo dopolnilni vir dohodka. Tako je predlagano', da bi ti 
zavezanci plačevali republiški davek od kmetijstva po stopnji 30 oziroma 26 %, 
večje število zavezancev, ki jim je kmetijstvo dopolnilni vir dohodka, pa bo 
na novo zajeto v obdavčitev tudi z znižanjem neobdavčenega dela katastrskega 
dohodka iz 200 na 100 dinarjev (66. člen). V razpravah so bili sicer izraženi 
pomisleki zoper tako znižanje, vendar sodimo, da je glede na dejstvo, da so 
v tej kategoriji dohodka skoraj izključno nekmetje, tako znižanje utemeljeno. 

Po predlogu zakona naj bi se razširila olajšava za ekonomsko manj spo- 
sobna kmečka gospodarstva z mladoletnimi otroki in drugimi dela nezmožnimi 
člani (61. člen). Upoštevan je predlog, dan v razpravi o osnutku, da se ob 
izpolnjevanju drugih pogojev ta olajšava prizna za vsakega takega člana. Ni 
pa upoštevan predlog, da bi se gospodinjstvom, ki nimajo za delo zmožnih 
družinskih članov in imajo ob izpolnjevanju dohodkovnega cenzusa pravico 
do 50% • olajšave, poleg tega priznaval še 10% olajšavo za vsakega dela ne- 
zmožnega člana. Predlagamo, da se sedanja ureditev, po kateri bo zavezanec 
uveljavljal tisto olajšavo, ki je za njega ugodnejša, problem ostarelih kmeč- 
kih gospodinjstev, ki nimajo za delo zmožnih družinskih članov, pa je možno 
ustrezno reševati z uporabo izjemnega odpisa davčnih obveznosti. Med dela 
nezmožne zakon uvršča tudi osebe, za katere je z odločbo pristojnega organa 
ali z zdravniškim spričevalom javne zdravstvene službe ugotovljena več kot 
50% trajna nezmožnost za delo. Glede olajšav kmetomi-borcem v skladu s pred- 
logi iz razprave o osnutku zakona predlagamo nadaljnjo diferenciacijo v višini 
olajšave in razširitev olajšave in primere, ko zakonec zavezanca izpolnjuje 
pogoje za priznanje olajšave. Olajšava naj bi se tudi v prihodnje priznavala 
izključno tistim zavezancem, ki jim je kmetijstvo osnovni vir sredstev za pre- 
življanje. 
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V zadnjih letih so bile v davčni zakon vnesene nekatere nove rešitve glede 
priznavanja ekonomskih olajšav (66. člen). Ob tej priliki ne dajemo novih 
tovrstnih predlogov, razen da se možnost uvajanja olajšav in oprostitev raz- 
širja tudi na dohodke iz gozda. 

Davek od osebnega dohodka iz samostojnega oprav- 
ljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti — Za- 
kon predvideva obdavčitev vsakega dohodka, ki je dosežen z obrtno ali drugo 
gospodarsko dejavnostjo, torej ne glede na to, ali se nekdo s tako dejavnostjo 
ukvarja v obliki stalnega poklica ali priložnostno, kakor tudi ne oziraje se na 
to, da ima za opravljanje take dejavnosti potrebno dovoljenje. Smiselno enako 
velja za intelektualne storitve. 

Po predlogu naj bi bili zavezanci, ki vlagajo sredstva v obnovo, razširitev 
ali gradnjo poslovnih prostorov in za nabavo opreme, pod pogoji, ki jih določa 
zakon in v dejavnostih, ki jih določi občinska skupščina, upravičeni do posebne 
davčne olajšave (81. člen). Občinska skupščina s tem dobiva širše možnosti, 
da tudi z, davčnimi instrumenti vpliva na razvoj določenih obrtnih oziroma 
drugih gospodarskih dejavnosti v občini. 

Glede načina ugotavljanja davčnih obveznosti zakon ohranja načelo, da se 
tem zavezancem davčne obveznosti praviloma ugotavljajo po dejanskem do- 
hodku. Pavšalno naj bi se obdavčevali le tisti zavezanci, ki poslujejo v manj- 
šem obsegu, sami in dosegajo dohodek pod 25 000 dinarjev letno. Ne glede na 
navedeni cenzus bi se obdavčevali po dejanskem dohodku vsi zavezanci, ki se 
ukvarjajo s prevozništvom z motornimi vozili, kakor tudi zavezanci, ki se 
pretežno ukvarjajo z obrtno proizvodnjo ah gostinsko dejavnostjo, če za njih 
občinska skupščina ne določi drugače. Vzporedno s tem, da se pavšal določa le 
v obliki letnega pavšalnega zneska (83. člen), zakon konkretneje ureja pogoje 
za posamezen način obdavčitve in prehod iz enega na drug način odmere. Opu- 
stila naj bi se omejitev, da dejansko ugotovljen dohodek ne more biti nižji, kot 
je povprečni osebni dohodek zaposlenega ustrezne kvalifikacije. S tem bodo 
svoj pomen pridobile poslovne knjige, seveda pa bodo davčni organi morali 
•zagotoviti učinkovitejši nadzor nad poslovanjem zavezancev. 

Glede višine pavšalnega zneska davka zakon določa, da ne more biti višji, 
kot bi znašal po veljavnih stopnjah odmerjeni davek od zneska, nad katerim 
se odmerja davek po dejanskem dohodku (84. člen). 

Pomembnejše dopolnitve so predložene glede stroškov (75. in 76. člen). 
Tako naj bi se v prihodnje med stroške pod v zakonu določenimi pogoji pri- 
znaval tudi osebni dohodek zakonca in drugih družinskih članov, ki z zavezan- 
cem niso v delovnem razmerju, če ti dejansko delajo v gospodarski dejavnosti 
zavezanca, ter izplačila na podlagi pogodbe o delu, če je ta sklenjena v smislu 
veljavnih predpisov o zaposlovanju pri zasebnikih. Ta strošek se prizna, če 
je bil od teh dohodkov plačan ustrezen davek po odbitku. Glede priznavanja 
amortizacije predlagamo1, da se v merilu republike ureja enotno, tako način 
ugotavljanja vrednosti osnovnih sredstev kot stopnje. M'nenja smo, da je vpra- 
šanje priznavanja amortizacije takega značaja, da ga je potrebno enotno ure- 
jati v merilu republike; to še tembolj, ker ti zavezanci plačujejo tudi republiški 
davek od obrtnih dejavnosti. V predlogu je upoštevana pobuda, dana v raz- 
pravi o osnutku zakona, da se pri ugotavljanju osnove za odmero davka od 
obrtne dejavnosti kot strošek priznajo tudi prispevki in volila zavezanca kul- 
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turnim, humanitarnim, vzgojnim, zdravstvenim, otroško-varstvenim in drugim 
organizacijam, ki delujejo in skrbijo za ustrezno raven tovrstne splošne po- 
trošnje. Glede na številne pojave izigravanja predlagamo, da se vrednost uvo- 
ženega blaga davčno upošteva v vrednosti, kot je navedena v carinski dekla- 
raciji; enako načelo bi veljalo glede ugotavljanja vrednosti uvoženih osnovnih 
sredstev v zvezi s priznavanjem amortizacije (77. člen). 

Davčna osnova se bo namesto po plačani ugotavljala po fakturirani reali- 
zaciji (74. člen), morebitni problemi, ki bi zaradi tega nastali, pa naj bi se re- 
ševali z institutom odloga plačila. Izjemo glede tega zakon predvideva za za- 
varovance, ki vodijo dvostavno knjigovodstvo. Kot že omenjeno, republika z 
zakonom ne določa več maksimalnih stopenj davkov. Glede na to, da je pa vsaj 
minimalna enotnost v pristopu k določanju stopenj potrebna, naj bi zakon 
določil dohodkovne razpone, za katere občine predpišejo stopnje občinskega 
davka (80. člen). O takšni rešitvi so bih sicer v razpravi izraženi pomisleki, 
vendar smjo mnenja, da je glede na to, da zagotavlja vsaj minimalno enotnost 
v merilu republike, taka določba potrebna. V osnutku predvideni dohodkovni 
razponi so bili na pobudo občin delno spremenjeni oziroma dopolnjeni. 

Zakon vsebuje tudi določbo, da se v primerih, ko imata dva ali več zave- 
zancev skupno obrtno delavnico1, njihov dohodek skupno ugotavlja, kar pa ne 
vpliva na položaj teh zavezancev, ker se davek odmerja vsakemu posebej v 
skladu z njegovim deležem. Taka rešitev omogoča realnejše ugotavljanje do- 
hodkov v primerih, ko več zavezancev skupno opravlja dejavnost (71. člen). 

Glede na neenotno prakso, ki je med drugim tudi posledica premalo pre- 
cizne ureditve v zakonu, zaradi česar je prihajalo tudi do pojavov izigravanja, 
predlagamo, da zakon jasno opredeli, kdaj se plačuje davek po odbitku. Ta 
davek naj bi se plačeval od kosmatih dohodkov in to samo tistih, ki jih določa 
zakon. Zakon bi tudi ustrezno izključil miožnost, da se na ta način obdavčujejo 
dohodki, doseženi z obrtno proizvodnjo (88. in 89. člen). 

Davek od osebnega, dohodka iz samostojnega oprav- 
ljanja intelektualnih storitev — Glede obdavčevanja dohodkov 
od teh dejavnosti so predlagane podobne spremembe kot glede obrti, zato' jih 
posebej ne obravnavamo. 

V predlogu zakona so upoštevana stališča, ki so bila v razpravi o osnutku 
zakona zavzeta do obdavčitve odvetnikov. Po predlogu (96. člen) bi odvetniki 
do višine osebnega dohodka, ki je s samoupravnim, sporazumom predviden 
za podobne intelektualne poklice, plačevali davek od intelektualnih storitev po 
enakih stopnjah, kot se plačuje republiški in občinski davek od delovnega raz- 
merja in prispevek za izobraževanje od osebnih dohodkov redno zaposlenih. 
Od dohodkov, ki presegajo ta znesek, pa bi odvetniki plačevali davek iz intelek- 
tualnih storitev po stopnji, ki ustreza celotnemu ugotovljenemu dohodku. 

Davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, pa- 
tentov in tehničnih izboljšav — Organizacije, ki združujejo* 
ustvarjalce, so večkrat opozarjale na neustreznost sedanje ureditve, in pred- 
lagale, da se normirani odstotek stroškov zviša. 

Predlagamo, da se zavezancem, ki se v svobodnem poklicu ukvarjajo z 
ustvarjalno dejavnostjo-, od katere se plačuje ta davek, omogoči obdavčitev 
po dejanskem dohodku, kar seveda pomeni, da bodo lahko uveljavljali vse 
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stroške, ki so bili za dosego dohodka neogibno potrebni. Gre v bistvu le za 
drugačen način ugotavljanja doseženega dohodka. Predlagamo razširitev opro- 
stitve plačevanja davka iz avtorskih pravic na vse primere, ko se nagrade po- 
samezniku dajejo kot posebno družbeno priznanje, če jih dajejo organizacije, 
ki so v zakonu naštete. Med te organizacije na novo vključujemo tudi interesne 
skupnosti (108. člen). 

Glede stopenj tega davka zadržujemo dosedanjo ureditev, to je, da se 
strožje obravnavajo dohodki iz tako imenovanega komercialnega avtorstva (107. 
člen). V primerjavi z avtorji so davčno nekoliko strožje obravnavane osebe, na 
katere je bila avtorska pravica prenesena (105. člen). 

Davek na dohodek od stavb — Veljavni zakon pozna začasno 
oprostitev za nove stanovanjske hiše za dobo 25 let. Ker je namen te oprostitve, 
da občane stimulira k vlaganju sredstev v gradnjo stanovanj, predlagamo, da 
se davčna oprostitev zadrži, vendar tako, da bi se priznavala le graditeljem 
oziroma prvim lastnikom stanovanj; drugi in nadaljnji lastniki bi torej davek 
plačevali tudi v primeru, ko še ni potekel rok oprostitve. 

Predlagamo, da se doba začasne oprostitve skrajša od sedanjih 25 na 10 let; 
ta sprememba naj bi bila uveljavljena takoj (116. člen in 257. člen). V razpravi 
o osnutku so bili sicer izraženi posamezni pomisleki o utemeljenosti takega 
ukrepa, vendar sodimo, da je tak ukrep potreben in v skladu s sprejeto orien- 
tacijo po uvajanju oblik obdavčevanja premoženja. Oprostitev pa se ne nanaša 
na poslovne prostore, četudi so v stanovanjski zgradbi, in tudi ne na počitniške 
hišice. 

Ker je dosedanja politika občin glede plačevanja davka od kmetijskih 
stanovanjskih zgradb zelo različna, predlagamo, da že zakon oprosti plačevanja 
davka od stavb kmetijske stanovanjske stavbe v krajih, ki so uvrščeni v četrto 
skupino katastrskih občin, če so dohodki od kmetijstva osnovni vir preživljanja 
članov gospodinjstva in se stavba ne daje v najem (112. člen). 

Pri obdavčevanju stavb se načeloma priznavajo normirani stroški. Glede 
na poseben položaj stavb, s katerimi upravljajo stanovanjska podjetja, pa za 
take primere zakon predvideva upoštevanje dejanskih stroškov, če so višji od 
normiranih (115. člen). 

Davek na dohodek od premoženja in premoženjskih 
pravic — S tem davkom se obdavčuje občan, ki ima dohodek od nepremič- 
nin, premičnin, drugega premoženja in premoženjskih pravic. Davek se plačuje 
tudi od dohodkov, doseženih, če občan v določenem) roku proda nepremičnino 
in s tem doseže dohodek. Da se občanom zagotovi ohranitev realne vrednosti 
vloženih sredstev, predlagamo-, da se pri ugotavljanju dohodka upošteva splošni 
porast cen ustrezne vrste nepremičnine. Do obdavčitve bi torej praviloma 
prišlo le v primerih, ko je nepremičnina, v času odkar jo zavezanec poseduje, 
mimo vlaganj zavezanca samega, pridobila na svoji vrednosti več, kot znaša 
splošni porast cen za tovrstne nepremičnine, ali pa je bila delno ali v celoti 
nabavljena s kreditom,. Zavezancu se valorizirajo lastna vložena sredstva in že 
odplačani krediti, vendar slednji le od časa, ko so bih dejansko odplačani. 
V skladu z večinskim stališčem in razpravo o osnutku zakona je opuščena do- 
sedanja oprostitev v primerih, ko je do prodaje nepremičnin prišlo zaradi 
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spremembe, zaposlitve ali upokojitve in s tem povezane preselitve v drug kraj. 
Z navedenimi rešitvami se, čeprav v omejenem obsegu, uresničuje stališče, da 
je potrebno obdavčiti inflacijske dohodke. 

Davek na dediščine in darila — V ureditvi tega davka pred- 
lagamo nekatere pomembnejše spremembe, ki naj bi prispevale k ustreznejši 
obdavčitvi podedovanega ali v dar prejetega premožnja, hkrati pa bi davek 
dobil ustreznejšo socialnoekonomsko funkcijo-. K temu naj samo pripomnimo, 
da je z davčno politiko sicer možno, vendar v omejenem obsegu, vplivati na 
to problematiko, ker se osnovni in celoviti družbeni vpliv lahko zagotovi prek 
urejene zapuščinske zakonodaje. 

Po dosedanji ureditvi so se obdavčevale le podedovane ali v dar prejete 
nepremičnine in pravice na nepremičninah. Glede na dejstvo, da se z dedo- 
vanjem ali darili prenaša tudi premično premoženje večje vrednosti, predla- 
gamo, da se obdavčitev razširi tudi na premičnine, če gre za večjo vrednost 
(126. člen). Po predlogu naj bi se prenos premičnega premoženja obdavčeval, 
če njegova skupna vrednost pri enem dediču ali Obdarjencu (pri slednjem — 
skupna vrednost v razdobju enega leta) presega 50 000 dinarjev. Po vsestranski 
proučitvi tega problema sodimo, da je skupen znesek najprimernejše merilo 
za opredelitev, kdaj naj se tudi od prenosa premičnega premoženja plača ta 
davek. Glede na to, da se obdavčitev prenosa premičnega premoženja šele 
uvaja in je potrebno v prvi fazi zagotoviti vsaj to, da bodo v obdavčitev 
zajeti primeri, kjer gre za prenos večjih vrednosti, smo mnenja, da je dolo- 
čitev skupne vrednosti v navedenem znesku primerna. Pripominjamo, da se 
prenos predmetov gospodinjstva ne obdavčuje. 

Drugo pomembno spremembo predstavlja predlog, da se opusti dosedanja 
splošna oprostitev za dediče prvega dednega reda. V prihodnje bodo torej tudi 
taki dediči oziroma obdarjenci plačevali ta davek, seveda po najnižjih stop- 
njah, glede na to, da se stopnje določajo tako po vrednosti premoženja kot 
glede na sorodstveno razmerje do zapustnika oziroma darovalca. Vzporedno 
s tem pa zakon uvaja posebno olajšavo za zavezance iz prvega dednega reda 
v primerih, ko dedujejo ali dobijo v dar premoženje, ki zanje predstavlja 
eksistenčno osnovo (132. člen). Zakon taksativno našteva take premoženjske 
predmete (eno stanovanje, če zavezanec ali njegov zakonec še ni lastnik sta- 
novanja, poslovni prostor in proizvajalna sredstva ter druge premoženjske 
predmete, če mu je to potrebno za opravljanje njegove poklicne dejavnosti; 
kmetijo, če se zavezanec z osebnim delom ukvarja s kmetijsko dejavnostjo). 
Olajšava se prizna tako, da se zavezancu v takem primeru zniža davčna osnova 
za 150 000 dinarjev. 

Predlagamo bistveno rešitev oprostitev v primeru dedovanja kmetij. Po 
predlogu naj bi bil dedič ali obdarjenec, ki prevzema kmetijo in se z osebnim 
delom ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, ne glede na sorodstveno razmerje z 
zapustnikom oziroma darovalcem, davka v celoti oproščen. Edini pogoj je, da 
prevzame kmetijo v celoti. 

Davek nd določene prem o ženske predmete — Ena osred- 
njih zahtev v razpravah o socialni diferenciaciji je bila, da je potrebno razviti 
oblike obdavčevanja določenega premoženja. V tem smislu so bila sprejeta 
tudi stališča na 3. konferenci ZK Slovenije. V skladu s tem so v zakonu predla- 
gane določene rešitve, ki pomenijo prvi korak k uresničevanju sprejetih stališč. 
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Poleg že uvedene obdavčitve cestnih motornih tovornih vozil predlagamo', 
da se uvede premoženjski davek na posest nekaterih premoženjskih pred- 
metov in to: strojev, orodja in inventarja, od posesti gozdov in motornih čol- 
nov ter drugih plovnih objektov na motorni pogon. 

Davek od strojev, orodja in inventarja bi se plačeval le v primerih, ko 
gre za večje vrednosti teh priprav (izvzete so kmetijske proizvajalne priprave). 
V razpravah o osnutku zakona so bili izraženi pomisleki, ali predvideni cenzus 
100 000 dinarjev neodpisane vrednosti predstavlja ustrezno opredelitev, da gre 
za večjo vrednost teh naprav. Mnenja smo, da je pomislek utemeljen, zato 
predlagamo, da se stroji, orodje in inventar obdavčujejo šele, če njihova skupna 
neodpisna vrednost presega 150 000 dinarjev, pri čemer se v skupno vrednost 
ne vštevajo predmeti, katerih posamična vrednost ne presega 10 000 dinarjev. 
Davek bi se plačeval po progresivnih stopnjah, ki pa bi bile minimalne. Mnenja 
smo, da je uvedba take obdavčitve utemeljena in da glede na obseg zavezancev,. 
ki bo zajet v obdavčitev, višino obremenitve in možnost, da občine na manj 
razvitih območjih zavezance tega davka sploh oproste, ne bo imela negativnih 
posledic, na katere se je v razpravi o osnutku zakona opozarjalo. 

Davek na posest gozdov (138. člen) bi plačevali le tisti lastniki gozdov, ki 
jim kmetijstvo ni osnovni vir sredstev za preživljanje pod pogojem, da njihov 
letni dohodek oziroma letni dohodek na člana presega znesek, ki je določen 
v zakonu. Glede na pripombe v razpravi o osnutku zakona je bil dohodkovni 
cenzus znižan, s čimer bo v to obdavčitev zajet bistveno širši krog lastnikov 
gozdov. Zaradi raznovrstnosti gozdnih zemljišč in s tem povezane razlike v 
količini in vrednosti prirasta lesne mase predlagamo, naj bi lastniki ta davek 
plačevali v trikratnemi znesku katastrskega dohodka. 

Lastniki motornih čolnov in drugih plovnih objektov na motorni pogon 
bi davek plačevali glede na moč motorja. Tega davka ne bi plačevali tisti 
občani, ki jim je ribištvo osnovni vir sredstev za preživljanje (143. člen ter 
138. člen). 

Zakon določa, da so zavezanci dolžni prijavljati premoženjske predmete, 
od katerih se plačuje ta davek. 

V razpravah o osnutku zakona so bili dani predlogi za uvedbo obdav- 
čitve posesti vinogradov, ki so v lasti nekmetov. Mnenja smo, da ni mogoče 
enako obravnavati posesti gozdov, ki pridobivajo na vrednosti brez posebnega 
dela v vlaganja lastnika in posesti vinogradov. Tudi prva obdavčitev z davkom 
od kmetijstva je za ti dve kulturi bistveno različna. Dohodki od gozda se 
ne obdavčujejo po katastrskem dohodku, temveč po vrednosti za posek dolo- 
čenega lesa. Lastnik, ki ne seka, torej ne plača davka, čeprav mu vrednost lesne 
mase raste. Vinogradi se obdavčujejo po katastrskem dohodku, ki se glede na 
vrsto vinograda giblje od 175 do 1610 dinarjev na hektar, kar predstavlja osnoi- 
vo za davek od kmetijstva. Ta davek je zavezanec dolžan plačati ne glede na 
to, ali in kakšne dohodke dosega od vinograda. Ce ima vinograd zavezanec, 
ki ni kmet, plača davek po višji republiški stopnji (predlagana v višini 30%), 
poleg tega pa še po občinski stopnji kot drugi zavezanci. Utemeljenost take 
obdavčitve je sporna tudi iz kmetijsko pospeševalnih vidikov (obnova vino- 
gradov ipd.). Iz teh razlogov ne sprejemfamo predloga za uvedbo take ob- 
davčitve. 

Davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega 
dela drugih — Zakon povzema dosedanjo ureditev (146.—149. člen). 
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Davek na dobitke od iger na srečo — Omenjeno je že bilo, 
da je bil ta davek urejen s posebnim zveznim zakonom, ker pa ga plačujejo 
le občani, naj bi ga v prihodnje urejal ta zakon (150.—154. člen). 

V celoti povzemamo dosedanjo ureditev, predlagamo le zvišanje zneska 
dobitkov, od katerih se davek ne plačuje, in to od 100 na 500 dinarjev. 
Neobdavčeni dobitek v sedanji višini je bil določen leta 1964 in smo mnenja, 
da ga je primerno zvišati na predlagani znesek. 

Davek na dohodek tujih oseb, dosežen z interven- 
cijskimi deli — Ta davek je bil doslej urejen z zveznim zakonom in je 
bil zvezni dohodek. V zakonu (155. in 156. člen) so v celoti povzete dosedanje 
določbe temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov. Ta davek z uvelja- 
vitvijo ustavnih amandmajev ureja republika in predlagamo, da postane repu- 
bliški dohodek. 

Davek od skupnega dohodka občanov — Glede oprede- 
litve skupnega čistega dohodka zakon izrecno določa, da se v skupen čisti do- 
hodek vštevajo vsi dohodki razen tistih, ki jih zakon izloča (159. člen). S to 
spremembo se načeloma ne menjajo vrste dohodkov, ki se vštevajo v skupni 
čisti dohodek, je pa taka opredelitev preciznejša in trajnejšega značaja. 

Višino neobdavčenega zneska in zneska olajšave za vzdrževane družinske 
člane naj bi določala skupščina SRS in to tako, da bi se vsako leto posebej 
presojala ustreznost višine teh zneskov. Kljub pomislekom o ustreznosti seda- 
njega sistema priznavanja olajšav za vzdrževane družinske člane predlagamo, 
da se sedanji sistem zadrži, ker zagotavlja realnejše upoštevanje družinskega 
stanja zavezanca. Upoštevan pa je bil predlog na razširitev olajšave na razve- 
zanega zakonca, kateremu zavezanec plačuje preživnino. Nova odbitna postavka 
bi po predlogu bila sredstva, ki jih je zavezanec vložil v nakup obveznic, če je 
rok za vračilo sredstev daljši od treh let. 

Ker so davek od skupnega dohodka dolžni plačati pod enakimi pogoji tudi 
kmetje, če njihovi dohodki presegajo določeno višino, opredeljuje zakon temelj- 
ne elemente ugotavljanja dejanskega dohodka od kmetijstva (160. člen). 

Postopek za odmero in pobiranje davkov — Med no- 
vostmi oziroma spremembami, ki so predlagane v postopku, naj omenimo 
naslednje: 

Občan, ki prične opravljati obrtno ali intelektualno dejavnost, mora pri- 
četek opravljanja take dejavnosti priglasiti davčni upravi (173. člen). Prijava 
je obvezna ne glede na to, ah ima zavezanec potrebno dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti. Ce zavezanec takega dovoljenja nima, mora davčni organ o tem 
obvestiti organ, ki je pristojen za izdajo takega dovoljenja. Zakon naj bi izrecno 
obvezoval davčne uprave k medsebojnemu obveščanju o podatkih, ki se nana- 
šajo na davčne zavezance iz drugih občin (174. člen). 

Glede na predvideno in nujno uveljavljanje avtomatske obdelave podatkov 
v davčni službi ;uvaja priedlagani zakon 'institut zlačasne odmere davkov 
(177. člen) na podlagi davčnih napovedi, kar bi davčnim organom omogočalo 
racionalno uporabo elektronske tehnike in bistveno povečalo možnost za teme- 
ljito in učinkovito kontrolo podatkov. S predlagano ureditvijo se načeloma ne 
menja način odmere. Zakon ta institut uvaja le kot možnost, za katero se občina 
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lahko odloči. T,ako se občina lahko odloči, da bo npr. odmero davka od skup- 
nega dohodka izvršila z začasnimi odločbami po vloženih napovedih, pozneje 
se bo pa šele preverjala pravilnost podatkov in za zavezance, pri katerih bodo 
ugotovljene razlike, se bodo izdale nove odločbe. Za vse ostale zavezance pa 
bo izdana začasna odločba po preteku enega leta dobila značaj dokončne od- 
ločbe. 

Obnova postopka je bila po davčnem zakonu možna v treh letih od nje- 
gove pravnomočnosti, po zakonu o splošnem upravnem postopku pa v petih 
letih. Zaradi izenačitve s splošnim upravnim postopkom predlagamo podalj- 
šanje takega roka na pet let (181. člen). Predlagamo tudi novo določbo, po 
kateri bi, pod v zakonu določenimi pogoji, pristojni republiški upravni organ 
lahko odpravil ali spremenil pravnomočno odločbo o odmeri davka (182. člen). 

Sedanji zakon nima določb o odločitvi plačila davkov in o obročnem od- 
plačevanju. Glede na to', da se dohodek načeloma ugotavlja po fakturirani 
realizaciji, znani pa so problemi nelikvidnosti, kar ima posledice tudi na pravo- 
časnost plačil, ki jih prejemajo občani od družbenopravnih oseb, bi bilo po- 
trebno uzakoniti možnost odloga plačila zapadlih davkov (199. člen). 

Glede posebnega postopka so bile, kot smo že navedli, upoštevane pri- 
pombe, naj to ostane poseben, izjemen ukrep, vsebovan v procesnih določbah. 
Gre za obdavčitev premoženja in sredstev, za katere zavezanec v posebnem 
postopku ne more dokazati njihovega legalnega izvora. Predlagamo nekatere 
spremembe in dopolnitve v ureditvi tega postopka (183. do 192. člen), ki naj 
bi pripomogle k učinkovitejšemu ugotavljanju izvora imovine tistih občanov, 
katerih premoženje je v bistvenem nesorazmerju z njihovimi dohodki. 

Uvedbo, vodenje in odločanje v tem postopku bi prenesli na posebno komi- 
sijo, ki jo ustanovi občinska skupščina. Sodimo, da bo prenos pristojnosti na 
komisijo, ob pogoju, da bo zagotovljena ustrezna sestava komisij, prispeval 
k večji učinkovitosti teh postopkov. Poleg tega. zakon ureja priznavanje povračil 
dejanskih stroškov, če jih zavezanec uveljavlja nad dohodki, upoštevanje 
stroškov vzdrževanja in priznavanje posojil od občanov. V tem postopku ugo- 
tovljeni podatki o nenapovedanem dohodku in odmerjenem davku naj bi bili 
javni. Za nenapovedani dohodek, ugotovljen v tem postopku, bi se uporabila 
stopnja 70 %. 

Predlagamo, da se obresti za nepravočasno plačane davke zvišajo od se- 
danjih 9 o/o na 12 °/o letno (198. člen). 

Prisilna izterjava davkov — Prisilna izterjava davkov je bila 
doslej urejena le deloma v zakonu o prispevkih in davkih občanov, v glavnem 
pa v zakonu o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov (Uradni list 
SRS, št. 11/65, 11/67 in 40/68). Ne vidimo utemeljenega razloga, da je ta mate- 
rija razdeljena na dva zakona. Zato v predlogu tega zakona obravnavamo 
celotno materijo .prisilne izterjave tako, da so na ustreznih mestih vključene 
v ta zakon tudi določbe dosedanjega zakona o prisilni izterjavi prispevkov in 
davkov občanov. V predlogu je z manjšimi spremembami v celoti povzeta do- 
sedanja ureditev. 

Stroški za pismeni opomin, ki je pogoj za uvedbo prisilne izterjave, se po 
predlogu zvišujejo od 3 na 5 dinarjev. Stroški za pot izvršilnega organa v 
zvezi z rubežem pa od 8 na 10 dinarjev. 

38 
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Po dosedanji ureditvi je davčni dolg lahko deloma ali v celoti odpisal za 
finance pristojen svet občinske skupščine na predlog davčne uprave, če bi se z 
izterjavo dolga ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. 
Predlagana je dodatna določba, da lahko svet sklene, da se davčni dolg za- 
varuje z vknjižbo zastavne pravice na zavezančevi nepremičnini. 

Po veljavnerrn zakonu je bilo poroštvo za plačilo davkov možno zahtevati v 
primeru, ko občan zaprosi za obrt, ne pa tudi, ko že opravlja dejavnost in je 
nereden plačnik. Po predlogu naj bi zakon omogočil občinskim skupščinam 
uvedbo poroštva, in to tako1, da bi predpisale merila, kdaj lahko davčni organ 
od davčnega dolžnika zahteva poroštvo. V primeru, če dolžnik poroštva ne 
zagotovi, se mu lahko odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti za čas 
do 3 let. 

Kazeske določbe — V kazenskih določbah predloženega zakona 
so sankcionirane kot prekršek vse kršitve določb, s katerimi zakon nalaga 
občanom določene obveznosti zaradi odmere davkov. Nevložitev davčne napo- 
vedi doslej ni bila sankcionirana kot prekršek, temveč se je zaradi tega pred- 
pisoval le za 5'°/o ali 10'% povečani davek. Po predlogu naj bi zakon tudi to 
sankcioniral kot prekršek, vendar le, če zavezanec tudi na poziv ne vloži 
davčne napovedi. Predlagano je pomembnejše zvišanje zagroženih sankcij za- 
radi kršitve davčnih predpisov, vzporedno s tem pa bo seveda potrebno za- 
gotoviti, da bo večja ostrina v kaznovanju tudi v praksi prišla do izraza. 
Močno je zaostrena sankcija za primere, ko zavezanec na,pove manjše dohodke, 
ali jih ne napove oziroma ne napove premoženja, od katerega se plačuje 
davek. V takem primeru se kaznuje v višini enkratnega do desetkratnega 
zneska utajenega davka. Bistveno ostrejše so tudi sankcije za kršitve davčnih 
predpisov, ki jih storijo odgovorne osebe v organizacijah. 

Prehodne in končne določbe — Davki se načeloma odmerjajo 
po predpisih, ki so veljali tedaj, ko je davčna obveznost nastala. To načelo je 
razen že omenjene izjeme pri stavbah sprejeto tudi v predlaganih prehodnih 
določbah. Pač pa naj bi se po predlogu nove določbe o postopku uporabljale v 
vseh zadevah, ki se bodo obravnavale po uveljavitvi tega zakona. 

Ker so zvezni organi na podlagi temeljnega zakona o prispevkih in davkih 
občanov izdali več dopolnilnih predpisov k zakonu in ker teh predpisov, ki 
so še vedno aktualni, ni mogoče tako hitro nadomestiti z republiškimi pred- 
pisi, zvezni predpisi pa prenehajo veljati s koncem leta, so v predlogu zakona 
ti zvezni predpisi našteti z določbo1, da se bodo še nadalje uporabljali in to 
do sprejetja ustreznih republiških predpisov, vendar največ do 30. 12. 1972. 

dede na to, da se z zakonom uvajajo določene spremembe v obdavčitvi, 
ki bodo imele za posledico dolžnost vložitve napovedi še v letu 1972, zakon 
pa bo predvidoma s,prejet šele ob poteku splošnega roka na vložitev napovedi, 
predlagamo, da zakon izjemoma podaljša rok za vložitev teh napovedi za od- 
mero davkov, to je za leto 1972 do 29. februarja 1972, kar pa seveda ne velja 
za tiste napovedi, ki so jih občani bili dolžni vložiti že po dosedanjih predpisih. 

Zakon naj bi dal splošno pooblastilo republiškemu sekretarju za finance, 
da izdaja strokovna navodila o izvrševanju odmere in izterjave davkov in o 
vodenju evidenc. Tako pooblastilo je potrebno, da se bo lahko poenotil sistem 
odmere in vodenja evidenc, kar je danes po občinah zelo različno urejeno. 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 53. seji 2. februarja 
1972 obravnaval predlog zakona o davkih občanov, ki ga je predložil skup^ 
ščini SR Sloveniji izvršni svet. 

Odbor je obravnaval tudi amandma sveta pomurskih občin k 112. členu, 
s katerim se predlaga, da se davek od stavb ne plačuje ne samo v četrti skupini 
katastrskih občin, pač pa tudi v drugi in tretji skupini. Na odboru je bilo po- 
jasnjeno-, da se z republiškim zakonom izrecno določa, da se davek od stavb ne 
plačuje v četrti skupini katastrskih občin, s čimer pa ni določeno, da se miora v 
ostalih skupinah. Morebitna obdavčitev stavb v drugih katastrskih občinah je 
torej povsem odvisna od politike in odločitev vsake občine.. Zato ni potrebe, 
da se 112. člen zakona spremeni oziroma dopolni. Sekretariat za finance bo o 
tem obvestil prizadete občine. 

V načelni razpravi odbor ni imel pripomb, iz obravnave po členih pa pred- 
laga nasledtaje spremembe in dopolnitve: 

K 202. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se za besedo »zave- 
zanca« vstavi besedilo: »in zavezančevega zakonca«. 

K 257. členu: Za drugim odstavkom naj se vstavi nov tretji v nasled- 
njem besedilu: 

»Pri ugotavljanju osnove za davek od obrtnih dejavnosti za leto 1972 se 
pri zavezancih, ki so bili za leto 1971 obdavčeni po plačani realizaciji, ugotov- 
ljena osnova po določbah 74. člena tega zakona poveča za dohodek, dosežen iz 
neplačane realizacije leta 1971. Ta določba velja tudi za zavezance davka od 
intelektualnih storitev iz 94. člena tega zakona, razen za odvetnike.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
V 257. 'členu predloga zakona o davkih občanov je pomotoma izpadla do- 

ločba, po kateri naj bi se v dohodek, dosežen od osebnega dohodka iz samo- 
stojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti ter intelektual- 
nih storitev v letu 1972 všteval tudi fakturiran in neplačan dohodek iz. 
leta 1971. 

Predlog zakona o davkih občanov namreč v 74. členu določa, da se za 
celotni dohodek šteje vrednost prodanega blaga in opravljenih storitev ter 
drugi dohodki, ki jih je zavezanec dosegel s svojim poslovanjem (fakturirana 
realizacija), za razliko od sedaj veljavnega sistema, ko se je obdavčeval dejan- 
sko doseženi dohodek (plačana realizacija). Pri prehodu iz plačane na faktu- 
rirano realizacijo pa je treba rešiti vprašanje obdavčitve tistih dohodkov, za 
katere so bili izdani računi — fakture v letu 1971, plačilo pa bo realizirano 
v letu 1972. V predlogu zakona o davkih občanov to vprašanje ni urejeno, kar 
bi pa imelo za posledico1, da bi ta del dohodkov ostal neobdavčen. 

K 260. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se besedi »29. febru- 
arja« zamenjata z »31. marca«. 

Ker bo zakon o davkih občanov sprejet šele v prvi polovici februarja 1972, 
objavljen pa še kasneje, ni možno do konca februarja opraviti vseh tehničnih 
opravil v zvezi s pripravo in tiskanjem davčnih napovedi ter obvestiti občane 
o vlaganju napovedi. Zlasti ne gre pri tem prezreti tudi dejstva, da predlog 
zakona predvideva določene nove obveznosti občanov (davek na posest dolo- 

38» 
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čenih premoženjskih predmetov) in bo potrebno v tej zvezi izdati več stro- 
kovnih navodil ali pojasnil. 

Zato naj se rok za vložitev davčnih napovedi v zvezi z odmero davkov za 
leto 1972 podaljša izjemoma do 31. marca 1972. 

Odbor predlaga zboru, da z upoštevanjem predlaganih sprememb in do- 
polnitev sprejme predloženi zakon. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca AVgusta Majeriča. 

St.: 422-5/72 

Ljubljana, 4. 2. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 54. seji 10. februarja 
1972 obravnaval amandmaje k predlogu zakona o davkih občanov. 

Odbor ne sprejema amandmaja poslanca Rada Pušenjaka k 112. členu in 
vztraja pri besedilu 112. člena po predlogu zakona. Z republiškim zakonom se 
izrecno določa, da se davek od kmetijskih stanovanjskih stavb ne plačuje v 
4. skupini katastrskih občin pod pogojem, da so dohodki od kmetijstva osnovni 
vir sredstev preživljanja članov gospodinjstva in da se taka stavba ne daje 
v najem. Nia ta način so z republiškim zakonom zaščiteni kmetje v 4. skupini 
katastrskih občin. Ta določba 112. člena uzakonja olajšavo za kmete v 4. sku- 
pini katastrskih občin, s čimer pa ni določeno, da se v ostalih skupinah kata- 
strskih občin davek od kmetijskih stanovanjskih stavb mora plačevati. V ka- 
terih primerih se ta davek plačuje, določa občinska skupščina vsaka za svoje 
področje. 

Odbor se ne strinja z amandmajem poslanca Rada Pušenjaka, da se črta 
XII. poglavje, to je določbe o davku na dohodek, dosežen z uporabo dopolnil- 
nega dela drugih. Ta davek je občinski dohodek in občine imajo možnost 
uvedbe raznih oprostitev, obveznosti iz tega naslova niso visoke, morebitne 
razlike med občinami lahko občine same usklajujejo, ta davek je obstajal že 
doslej, zavezanec se lahko ogne temu davku, če preide na višjo obliko orga- 
nizacije zasebnega dela. 

Razen tega je predložen skupščini predlog za izdajo zakona, ki sistemsko 
ureja celotno davčno zakonodajo. V postopku je tudi zakonodaja o delu z za- 
sebnimi sredstvi. 148. člen predloga zakona o davkih občanov izrecno določa 
tudi oprostitve obveznosti plačila davka na tujo delovno silo. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

Sit.: 422-5/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopo- 
litičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 2. februarja 1972 obravnavala 
predlog zakona o davkih občanov, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil 
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izvršni svet. Obenem je obravnavala tudi amandma sveta pomurskih občin 
k 112. členu predloga zakona. 

V načelni razpravi je začasna komisija ugotovila, da je predlagatelj upo- 
števal večino pripomb, ki jih je dala k osnutku zakona. Mtenila je, da pred- 
loženi akt še vedno predstavlja prehodni zakon, ki bo veljal do uveljavitve 
novega davčnega sistema, ki bo republiki omogočil širše možnosti za izbiro 
takih sistemskih rešitev, ki bodo najbolj ustrezale njeni specifičnosti. 

Glede pooblastila občinskim skupščinam, da lahko obdavčijo del zavezan- 
cev plačila davka iz kmetijstva po dejansko doseženem dohodku, je bila izra- 
žena bojazen, da bi lahko prišlo do večjih razlik v obdavčevanju tega področja 
med posameznimi občinskimi skupščinami. Začasna komisija je menila, da bo 
treba z družbenimi dogovori med občinami zagotoviti enotna osnovna izho- 
dišča za oblikovanje davčne politike, pri čemer se ne more in ne sme zmanj- 
šati samostojnost občin. Bilo je izraženo mnenje, da naj osnovo za davek od 
kmtetijstva predstavlja katastrski dohodek, medtem ko naj bi se nov sistem 
obdavčitve upošteval pri obdavčevanju organizirane kmetijske proizvodnje in 
pri postranskih dejavnostih. 

V načelni obravnavi se je začasna komisija strinjala s predlogom zakona, 
v podrobni obravnavi pa je dala naslednje spreminjevalne in dopolnilne pred- 
loge: 

K 257. členu : Vstavi se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»■Piri ugotavljanju osnove za davek od obrtnih dejavnosti za leto 1972 se 

pri zavezancih, ki so bih za leto 1971 obdavčeni po plačani realizaciji, ugotov- 
ljena osnova po določbah 74. člena tega zakona poveča za dohodtek iz nepla- 
čane realizacije leta 1971. Ta določba velja tudi za zavezance davka od inte- 
lektualnih storitev iz 94. člena tega zakona, razen za odvetnike.« 

—i Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
Po mnenju začasne komisije je treba pri prehodu iz plačane na faktu- 

rirano realizacijo rešiti tudi vprašanje obdavčitve tistih dohodkov, za katere 
so bili izdani računi v letu 1971, plačilo pa bo realizirano v letu 1972. V pred- 
logu zakona to vprašanje ni rešeno in bi imelo za posledico, da bi ta del dohod- 
kov ostal neobdavčen. 

K 260. členu : V prvem odstavku naj se datum »29. februarja 1972« 
nadomesti z datumom »31. marca 1972«. 

Začasna komisija je m,enila, da je treba glede na to, da bo zakon o davkih 
občanov sprejet šele v februarju 1972, izjemoma podaljšati rok za vložitev 
davčnih napovedi v zvezi z odmero davkov za leto 1972 do 31. marca 1972. 

Predlagatelj se je s spremin je valnim in dopolnilnim predlogom strinjal. 
Začasna komisija se ni strinjala z amandmajem sveta pomurskih občin 

k 112. členu, da bi se plačila davka od stavb oprostile tudi kmetijske stano- 
vanjske stavbe v krajih, ki so po 54. členu predloga zakona uvrščene v drugo< 
in tretjo skupino katastrskih občin. 

Po mnenju začasne komisije naj se v republiki doseže enotnost v tem, da 
davka od stavb ne plačujejo kmetijske stavbe v krajih, ki so uvrščene v četrto 
skupino katastrskih občin. Občine lahko po svoji presoji oprostijo plačila tega 
daVka kmetijske stanovanjske stavbe v drugih katastrskih skupinah, saj je ta 
davek dohodek občin. Kolikor bi ta dopolnilni predlog sprejeli, bi bila večina 
kmetijskih stanovanjskih hiš oproščena plačila tega davka. 
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Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
predlog zakona o davkih občanov skupaj s spreminjevalnimi in dopolnilnimi 
predlogi. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanko* Maro Zleb- 
nik. 

St.: 422-5/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o davkih občanov, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je komisija poudarila, da so nekatere določbe predloga 
tega zakona (4. člena, 18. člen, tretji odstavek 20. člena, 43., 44., 45., 47., 48. in 
49. člen) povzete iz temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov, ki je 
urejeval sistem davčnih obveznosti enotno. Z uveljavitvijo ustavnih amand- 
majev — tako XXXVIII. zveznega in XL. republiškega — pa republike in avto- 
nomni pokrajini samostojno določajo sistem, vire in vrste davkov, taks in 
drugih davščin, ki jih plačujejo organizacije združenega dela in občani. Taka 
pristojnost pa je omejena le na območje posamezne družbenopolitične skup- 
nosti (npr. republike), ki ne more uvajati davčnih obveznosti, ki bi veljale tudi 
za območje drugih družbenopolitičnih skupnosti (npr. drugih republik). Komi- 
sija je tudi poudarila, da imajo citirane določbe značaj kolizijskih norm, ki se 
po določbi 14. podtočke 2. točke XXX. amandmaja k zvezni ustavi urejajo z 
zveznim zakonom. 

Nadalje je komisija opozorila tudi na določbo 1. točke XXXVIII. amand- 
maja k zvezni ustavi, ki določa, da republike in avtonomni pokrajini sodelu- 
jejo na področju davčne politike in usklajujejo z medsebojnimi dogovori te- 
melje davčne politike in davčni sistem, kadar je to nujno, da se zagotovita 
enotnost in stabilnost jugoslovanskega trga. 

V razpravi po posameznih členih je komisija sprejela naslednje pripombe 
in amandmaje: 

K 2. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se črta oklepaj. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 4. členu: Člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Viri, iz katerih občani prispevajo k zadovoljevanju splošnih družbenih 

potreb, so: dohodek, dosežen z osebnim delom, dohodek, dosežen z uporabo 
dopolnilnega dela drugih, dohodek od premoženja in premoženjskih pravic, 
premoženje, ki ga občani imajo ali pridobijo, in dohodek, ki ga z osebnim 
delom dosežejo občani SR Slovenije pri jugoslovanskih diplomatskih oziroma 
konzularnih predstavništvih in organizacijah v tujini. 

Za vire iz prejšnjega odstavka se ne štejejo dohodki, ki jih občani SR Slo- 
venije dosežejo v tujini, če ni1 z zakonom drugače določeno.« 

Določba tega člena je spremenjena v skladu s pripombo, dano v načelni 
razpravi. 

K 5. členu: V 4. točki naj se besedilo »o pravicah imetnikov »-Partizan- 
skega znaka 1941« nadomesti z besedilom »o pravicah imetnikov »Partizanske 
spomenice 1941«. 
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Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z nazivom, ki ga uvaja zakon 
o pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941« (Uradni list SFRJ, št. 
60/70). 

Besedilo 5. točke naj se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 
»5. otroški dodatki, denarna pomoč za opremo novorojenega otroka in so- 

cialne pomoči, ki jih izplačujejo družbenopolitične skupnosti.« 
Dopolnitev je -potrebna, ker je treba tudi denarno pomoč za opremo novo- 

rojenega otroka šteti med dohodek, ki se ne obdavčuje. 
K 18. členu : Komisija je sprejela pripombo kot v načelni razpravi. 
K 20. členu : Za tretji odstavek velja pripomba, ki je bila dana v na- 

čelni razpravi. 
K 21. členu : Crta naj se besedilo drugega odsitavka. 
Nepotrebno je v tem zakonu določiti, da so za izvajanje davčne službe 

odgovorni pristojni republiški in občinski upravni organi, ker že imamo po- 
seben zakon, ki določa pristojnosti posameznih upravnih organov. 

K 30. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se beseda »izpeljana«, 
nadomesti z besedo »izpolnjena«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 43. členu : Besedi »Jugoslovanski državljan« v prvi vrsti prvega od- 

stavka se nadomestita z besedami »Občan SR Slovenije«. 
V drugem odstavku se besedi »jugoslovanski državljan« nadomestita z be- 

sedami »občan SR Slovenije«. 
Sprememba je v skladu z načelno razpravo. 
K 44. členu : V prvi in drugi vrsti se besedi »jugoslovanski državljan«, 

nadomestita z besedami »občan SR Slovenije«. 
Beseda »Jugoslaviji« v drugi vrsti se nadomesti z besedama »SR Slo- 

veniji«. 
V drugi in tretji vrsti se besede »kakšnem diplomatskem oziroma« črtajo. 
Sprememba je v skladu z načelno razpravo. 
K 45. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se besede »tuji diplomatski 

misiji ali« črtajo. 
V tretji vrsti prvega odstavka se beseda »take« nadomesti z besedo »ta- 

kega«. 
V četrti vrsti prvega odstavka se beseda »miisija« črta, beseda »Jugoslaviji« 

pa nadomesti z besedama »SR Sloveniji«^ 
1. točka prvega odstavka se črta, druge točke pa ustrezno preštevilčijo. 
V novi 1. točki se beseda »Jugoslaviji« nadomesti z besedama »SR Slo- 

veniji«. 
V novi 2. točki se v prvi in drugi vrsti besede »administrativno in teh- 

nično osebje tujih diplomatskih misij v Jugoslaviji in« črtajo. 
V četrti vrsti te točke se beseda »Jugoslaviji« nadomesti z besedama »SR 

Sloveniji«. 
V novi četrti točki se v prvi vrsti besede »tujih diplomatskih misij in« 

črtajo, enako se v tretji in četrti vrsti črtajo besede »in pri diplomatskem 
osebju tujih diplomatskih misij in«. 

V četrti vrsti nove 4. točke se beseda »Jugoslaviji« nadomesti z besedama 
»SR Sloveniji«. 

V drugem odstavku tega člena se v drugi vrsti beseda »Jugoslaviji« nado- 
mesti z besedama »SR Sloveniji«. 

Spremembe so v skladu z načelno razpravo. 
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K 46. členu : V prvi vrsti se besedi »Jugoslovanski državljan« nado- 
mestita z besedami »Občan SR Slovenije«. 

V drugi vrsti se beseda »Jugoslaviji« nadomesti z besedama »SR Slo- 
veniji«. 

Spremembi sta v skladu, z načelno razpravo. 
K 47. členu: V prvi in drugi vrsti se besedi »diplomatskih oziroma« 

črtata. 
Sprememba je v skladu z načelno razpravo. 
K 48. členu : V četrti vrsti se beseda »Jugoslaviji« nadomesti z bese- 

dama »SR Sloveniji«. 
Sprememba je v skladu z načelno razpravo. 
K 49. členu : V drugi vrsti se besedi »jugoslovanskim državljanom,« 

nadomestita z besedami »občanom SR Slovenije«. 
Sprememba je v skladu z načelno razpravo. 
K 58. členu : V tretji vrsti drugega odstavka naj se med besedi »pri- 

stojni« in »organ« vneseta besedi »občinski upravni«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti, da gre le za občinski upravni 

organ. 
V zadnji vrsti četrtega odstavka naj se med besedi »pristojnega« in 

»organa« vneseta besedi »občinskega upravnega«. 
Dopolnitev je potrebna iz razloga, ki je naveden v obrazložitvi k drugemu 

odstavku. 
K 61. členu : V petem odstavku naj se besedilo tretjega stavka nado^- 

mesti z besedilom, ki se glasi: »Olajšava za pogreb družinskega člana se lahko 
prizna največ do višine zneska, ki ga za stroške pogreba prizna pristojna 
skupnost zdravstvenega zavarovanja., vendar le zavezancu, ki ni upravičen do 
povračila teh stroškov od skupnosti zavarovanja.«. 

Sprememba je potrebna, ker nimamo več komunalnih zavodov za soci- 
alno zavarovanje in pristojna skupnost zdravstvenega zavarovanja prizna vi- 
šino pogrebnih stroškov. 

V zadnji vrsti šestega odstavka naj se besede »do 25. leta« nadomestijo 
z besedami »do 26. leta«. 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z drugimi predpisi, ki določajo 
26 let starosti kot mejo' za pridobitev nekaterih pravic. 

V četrti vrsti sedmega odstavka naj se črta besedilo »javne zdravstvene 
službe«. 

Sprememba je utemeljena, ker ni potrebno posebej poudariti, da javna 
zdravstvena služba izda zdravniško spričevalo. 

Besedilo osmega odstavka naj se črta. 
Ta določba, ki je bila pomotoma vnesena v ta člen, sodi v poglavje, ki 

obravnava davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti. 

K 62. členu: V prvi točki prvega odstavka in v prvi vrsti drugega od- 
stavka naj se besedilo »Partizanskega spominskega znaka 1941« nadomesti z 
besedilom »Partizanske spomenice 1941«. 

Sprememba je umestna iz razlogov, navedenih v obrazložitvi k 4. točki 
5. člena. 

K 75. členu : V zadnji vrsti 17. točke naj se besedi »obratne nezgode« 
nadomestita z besedami »nesreče pri delu«. 
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Sprememba je potrebna zaradi enotne terminologije, ki je že ustaljena 
v drugih predpisih. 

V prvi vrsti tretjega odstavka naj se črta beseda »morebitni«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 76. členu : V prvi vrsti prvega odstavka naj se med besedo »-točke« 

in besedo »prejšnjega« vneseta besedi »prvega odstavka«. 
Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
K 78. členu : V drugi točki se pred številko 76 vstavita besedi »prvega 

odstavka«. 
Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
K 89. členu: V prvi vrsti 9. točke prvega odstavka naj se med besedo 

»dohodkov« in besedo »ki« vnese beseda »oseb«. 
Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
K 107. členu: V zadnji vrsti četrtega odstavka maj se med besedo 

»mnenje« in besedo ».pristojnega« vneseta besedi »za kulturo«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti. 
K 110. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se pred besedo »Sloveniji« 

vstavi beseda »SR«. 
Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
V četrti vrsti prvega odstavka se besedi »jugoslovanski državljan« nado- 

mestita z besedami »občan SR Slovenije«. 
Sprememba je v skladu z načelno razpravo. 
K 129. členu: V zadnji vrsti prvega odstavka naj se 'nadomestita be- 

sedi »dednega reda« z besedami »stopnje sorodstva dediča ah obdarjenca«. 
Sprememba je potrebna zaradi tega, ker stopnja davka na dediščine in 

darila ni odvisna le od dednega reda, ki velja le za dediče, ne pa za obdar- 
jenca. 

K 131. členu : V peti vrsti drugega odstavka naj se besede »kot bi ga 
plačal« nadomestijo z besedami »kot bi se mu odmeril«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 155. členu : V četrti vrsti prvega odstavka se pred besedo »Slove- 

niji« vstavi beseda »SR«. 
Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
K 156. členu : V drugi vrsti tretjega odstavka se beseda »Jugoslaviji« 

nadomesti z »SR Sloveniji«. 
Sprememba je v skladu z načelno razpravo. 
K 157. členu : V 'drugi vrsti drugega odstavka se besedi »jugoslovanski 

državljan« nadomestita z besedami »občan SR Slovenije«. 
Sprememba je v skladu z načelno razpravo. 
V tretji vrsti tretjega odstavka se pred besedo »Sloveniji« vstavi be- 

seda »SR«. 
Dopolnitev je redakcijskega značaja. 
K 169. členu : V zadnji vrsti prvega odstavka naj se beseda »ugoto- 

vitev« nadomesti z besedo »odmero«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 180. členu : V zadnji vrsti prvega odstavka naj se črta beseda »pri- 

stojni«. 
Na koncu prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo 

»pristojen za davčne zadeve«. 
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Dopolnitev je potrebna zaradi natančnejše opredelitve, da gre za repu- 
bliški davčni organ. 

K 182. členu: K temiu členu je potrebno dodati nov podnaslov, ki se 
glasi: »5. Odprava ali sprememba odločbe po nadzorstveni pravici«. 

Dopolnitev je ustrezna iz razlogov, ker ta določba ne sodi v obnovo po- 
stopka, ampak gre za drug pravni institut. 

Vse preostale točke v podnaslovih je potrebno v zvezi z gornjo dopolnit- 
vijo ustrezno preštevilčiti. 

V prvi vrsti naj se besedilo »Pristojni republiški upravni organ« nado- 
mesti z besedilom »Republiški upravni organ, pristojen za davčne zadeve«,... 

Dopolnitev je ustrezna iz razloga, navedenega v obrazložitvi k 180. členu. 
K 186. členu : V drugi vrsti tretjega odstavka naj se med besedi »ugo- 

varja pri« in besedo »pristojnem« vneseta besedi »za finance«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi določitve konkretno pristojnega organa. 
K 189. členu : Zadnji stavek drugega odstavka se nadomesti z nasled- 

njim besedilom: »Stroški vzdrževanja se upoštevajo v višini poprečnih nor- 
malnih stroškov, kolikor zavezanec ne dokaže drugače«. 

Statistično ugotovljeni stroški namreč ne dajo realne podlage za ugotav- 
ljanje stroškov zdrževanja. Upoštevanje poprečnih normalnih stroškov je bolj 
enostavno, zato je predlagana rešitev primernejša. 

V tretji vrsti tretjega odstavka naj se beseda »načeloma« nadomesti z be- 
sedo »praviloma«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Besedilo četrtega odstavka se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se 

glasi: 
»Ce zavezanec dokazuje izvor premoženja tudi s posojili od občanov, mora 

o tem praviloma predložiti ustrezno pismeno pogodbo, iz katere so razvidni 
podatki o pogodbenih strankah, višini posojila ter o načinu in pogojih vra- 
čanja.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 190. členu : V drugi vrsti drugega odstavka se besedilo »se uporabi 

stopnja, določena z republiškim zakonom« nadomesti z besedilom »se plačuje 
davek po stopnji 70 %>«. 

To določbo je vseboval predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks. Zaradi enotne ureditve je prav, da se je iz citiranega pred- 
loga zakona prenesla stopnja za plačevanje davka od nenapovedanega dohodka 
v zakon o davkih občanov. 

K 212. členu : V tretji in četrti vrsti prvega odstavka se besede »v 
petih dneh«, nadomestijo z besedami »v osmih dneh«. 

Spremjemba je potrebna zaradi skladnosti z roki, ki so določeni v tem 
zakonu in drugih predpisih. 

K 226. členu: V drugi vrsti se za besedi »o odmeri« doda beseda 
»davka« in pika. Ostalo besedilo naj se črta. 

Dolgovni seznam se v rednem postopku ne sme izpodbijati, temveč le 
odločba, ki je izvršilni naslov. 

K 232: členu: V tretji in četrti vrsti drugega odstavka se besedi »davč- 
ni organ« nadomestita z besedo »občina«. 

Sprememba je utemeljena, ker davčni organ ni pravna oseba, ki bi lahko 
nastopal v postopku pred sodiščem. 
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K 233. členu : V tretji vnsti četrtega odstavka se med besedo »zave- 
zanca« in besedo »izreče« vstavi beseda »lahko«. 

Dopolnitev je potrebna po pojasnilu predlagatelja, naj bi davčni organ 
sam presodil, če bo izrekel varstveni ukrep. 

V zadnji vrsti četrtega odstavka se besedi »treh let« nadomestita z bese- 
dama »enega leta«. 

Sprememba je v skladu z ostalimi določbami v temi zakonu, ki določajo 
rok enega leta. 

K 257. členu: V tretji in četrti vrsti drugega odstavka se besedilo »ki 
so veljali ob nastanku davčne obveznosti«, nadomesti z besedilom »ki so ve- 
ljali ob zapustnikovi smrti oziroma pri darilih, ob nastanku davčne obvez- 
nosti«. 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z določbo 127. člena. 
K 261. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se nadomesti besedilo 

»uporabljal pa se bo« z besedilom »uporablja pa se«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V peti vrsti drugega odstavka se besedilo »ko se prične uporabljati« na- 

domesti z besedilom »ko začne veljati«. 
Zaradi zakonske kontinuitete je treba vezati prenehanje veljavnosti seda- 

njih predpisov o davkih na začetek veljavnosti novega zakona in ne na za- 
četek njegove uporabe, saj takrat (1. 1. 1972) novi zakon še ni veljal. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem predlagatelja, ki imajo redak- 
cijski značaj. 

Komisija tudi ni imela pripomb k amandmaju predlagatelja, ki ga je dal 
na seji, da se v drugi vrsti 260. člena besedilo »do 29. februarja 1972« 
nadomesti z besedilom »do 31. marca 1972«. 

St.: 422-5/72 

Ljubljana, 4. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoje seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala amandmaje odbora za finance in proračun 
republiškega zbora, začasne komisije za proučitev vprašanj s področja druž- 
benoekonomskih odnosov in vprašanj. financiranja družbenopolitičnih in samo- 
upravnih skupnosti enotnega zbora delovnih skupnosti in poslanca republi- 
škega zbora Rada Pušenjaka. 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju odbora in začasne komisije 
k 257. členu. 

Prav tako komisija z vidika zakonitosti in ustavnosti ni imela pripomb 
k amandmajem poslanca republiškega zbora Rada Pušenjaka k 1. točki 
112. člena, 12. točki 75. člena in poglavju XII. 

Komisija pa ni sprejela amandmaja odbora za finance in proračun repu- 
bliškega zbora k 202. členu. 

Komisija^ je bila mnenja, da je predlagam,i amandma pravno in sistemsko 
nesprejemljiv. S tako rešitvijo bi bistveno prizadeli položaj zakonca, ki je 
opredeljen v drugih predpisih s področja rodbinske zakonodaje, in predpisih, 
ki urejajo premoženjskopravna razmerja med zakonci. V našem sistemu te- 
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žimo za naprednejšo ureditev vloge in položaja zakoncev, ki naj bi prišla do 
izraza v novi republiški rodbinski zakonodaji. Davčna obveznost je strogo 
osebna obveznost, ki je nepodedljiva ter s smrtjo zavezanca ugasne. Nevzdržno 
je, da bi posegli tudi na premoženje, dohodke in terjatve zavezančevega za- 
konca, ki izhajajo iz povsem drugih virov. 

Po mnenju komisije je rešitev v drugem odstavku predloga zakona, po 
kateri odgovarja za prisilno izterjavo davkov od kmetijstva tudi njegov za- 
konec, lahko le prehodnega značaja, dokler tudi na tem področju ne bomo pri- 
šli do novega načina odmerjanja davkov. Predlagana rešitev pomeni delni od- 
stop od rešitve, ki je bila uveljavljena z zveznim temeljnim zakonom1 in je 
bila pogojena z dosedanjim načinom odmerjanja davkov. Po zveznem in repu- 
bliškem zakonu je bilo namreč za prisilno izterjavo davkov od kmetijstva 
dovoljeno seči na premoženje in dohodke vseh članov gospodinjstva. 

Glede na pripombo zasedanja delegatov občin, ki je v zvezi z njihovim 
amandmajem k predlogu zakona q stopnjah prispevkov za otroško varstvo v 
letu 1972, naj bi se tudi v prvem odstavku 259. člena predloga zakona o davkih 
občanov podaljšal rok od 29. februarja 1972 na 31. marec 1972, je komisija 
predlagala predlagatelju, naj v zvezi s tem predlaga ustrezen amandma. 

Komisija je umaknila svoj amandma k 190. členu, ki je bil v zvezi z 
amandmajem k 9. členu predloga zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks, ki ga je komisija tudi umaknila. 

To je bilo potrebno, ker se v predlogu zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških davkov in taks v prvem odstavku 15. člena veljavnost stopnje davka 
od nenapovedanega dohodka veže na veljavnost tega zakona in ne na uporabo 
od 1. 1. 1972. 

St.: 422-5/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 

1. člen 

Od dohodkov, ki pripadajo SR Sloveniji po zakonu o financiranju druž- 
benopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, se uvajajo^ tele vrste republiških do- 
hodkov : 

1. republiški davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja; 
2. republiški davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti; 
3. republiški davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja 

obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti; 
4. republiški davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, patentov 

in tehničnih izboljšav; 
5. republiški davek na dediščine in darila; 
6. republiški davek na določene premoženjske predmete; 
7. republiški davek na dobiček tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli; 
8. republiški davek od skupnega dohodka občanov; 
9. republiški da/ek od prometa proizvodov; 
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10. republiške upravne takse; 
11. republiške sodne takse. 
Republiški dohodek je tudi davek, ki se odmeri v posebnem, postopku za 

odmero davka od nenapovedanega dohodka. 

2. člen 

Republiški davek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja se plačuje 
po stopnji 0,76'%. 

Posebna stopnja davka od osebnega dohodka iz delovnega razmierja, ki se 
uporablja poleg stopnje iz prvega odstavka tega člena na prejemke iz 1. točke 
37. člena zakona o davkih občanov, znaša 18,63 l0/o, na prejemke iz 2. točke 37. 
člena pa 14,93 '%>. 

Dodatni republiški davek iz delovnega razmerja po 38. členu zakona o 
davkih občanov se plačuje po naslednjih stopnjah: 

Ce znaša skupni letni neto izplačani dohodek, znaša davek: 

od 20 000 do 30 000 dinarjev 10 % 
od 30 000 do 40 000 dinarjev 15 °/o 
od 40 000 do 50 000 dinarjev 20 °/o 
nad 50 000 dinarjev  25 °/oi 

3. člen 

Republiški davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti se plačuje 
po stopnji 30 °/o od katastrskega dohodka negozdnih površin in 26 %> od do- 
hodkov iz gozdov. 

Republiškega davka od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti so do 
višine, ki ustreza 24 %, oproščeni zavezanci, ki se jim odmerja prispevek za 
zdravstveno zavarovanje kmetov. 

Republiški davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti se v višini, 
ki ustreza stopnji 6 % od katastrskega dohodka negozdnih površin oziroma 
stopnji 2 "/a od dohodkov iz gozdov vseh zavezancev, odstopa občinam. Občine 
uporabijo ta sredstva za kritje primanjkljajev skladov skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov, svojih obveznosti za zdravstveno zavarovanje soci- 
alno ogroženih kmetov in drugih obveznosti do teh skladov. 

Republiški davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti v višini, 
ki ustreza stopnji 12°/o od davčne osnove in ki ga plačujejo zavezanci, kate- 
rim se ne odmerja prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, se v celoti 
odstopi skladu zdravstvenega zavarovanja kmetov tiste skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov, na katere območju je bil davek pobran. 

Republiški davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti se plačuje 
tudi po stopnji, ki jo predpiše zakon o vodnem prispevku. Zavezanci, ki pla- 
čujejo davek od kmetijstva po dejanskem dohodku, plačujejo ta davek od 
katastrskega dohodka negozdnih zemljišč. 

4. člen 

Republiški davek od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja obrt- 
nih in drugih gospodarskih dejavnosti se plačuje po stopnji 5 % od letnih 
osnov. 
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Tuji prevozniki iz 90. člena zakona o davkih občanov plačujejo ta davek 
po stopnji 3% od posamično doseženega dohodka. 

5. člen 

Republiški davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav se plačuje po stopnji 12%. Od dohodkov iz avtorskih pra- 
vic iz tretjega odstavka 107. člena zakona o davkih občanov pa se ta davek 
plačuje po stopnji 25 %. 

S tem davkom zbrana sredstva se v celoti odstopijo temeljni kulturni 
skupnosti, na katere območju ima zavezanec stalno prebivališče. 

Sredstva po prvem odstavku tega člena bodo odstopljena temeljni kul- 
turni skupnosti, ustanovljeni za obmločje mesta Ljubljane, skladno z družbe- 
nim dogovorom o financiranju kulturnih zavodov, katerih ustanovitelj je 
skupščina SR Slovenije, ki ga bodo sklenili izvršni svet skupščine SR Slove- 
nije, temeljna kulturna skupnost Ljubljana in skupščina mesta Ljubljane. 

6. člen 

Vrednost premičnega premoženja, od katerega se v smislu drugega od- 
stavka 126. člena zakona o davkih občanov ne plačuje davek na dediščine in 
darila, se določi v višini 50 000 din. 

Republiški davek na dediščine in darila se plačuje po naslednjih stop- 
njah: 

Od vrednosti 
dinarjev 

nad do 

50 000 2 4 7 10 
50 000 100 000 2,5 5 8 12 

100 000 150 000 3 6 9 14 
150 000 200 000 3,5 7 10 16 
200 000 250 000 4 8 11 18 
250 000 300 000 4,5 9 12 20 
300 000 400 000 5 10 13 22 
400 000 500 000 5,5 11 14 24 
500 000 6 12 15 25 

7. člen 

Republiški davek na dobiček tujih oseb, dosežen z investicijskimi deli, se 
plačuje po stopnji 35 %. 

8. člen 

Republiški davek na določene premoženjske predmete se plačuje: 
1. od tovornih cestnih motornih in priklopnih vozil ter kombi vozil v 

tehle letnih zneskih: 
1) za tovorna vozila (tovornjaki in lahki tovornjaki) in specialna tovorna 

vozila, namenjena za prevažanje določenih tovorov — glede na nosilnost 

Sorodstveno Sorodstveno 
razmerje, ki razmerje, ki 

ustreza prvemu ustreza drugemu 
dednemu redu dednemu redu 

(zakonec in (starši, bratje, 
otroci ter zeti sestre ter nji- 

in snahe) hovi potomci) 

Sorodstveno 
razmerje, ki 
ustreza tret- 

j emu dednemu 
redu (dedi, 

babice) 

Vsi 
drugi 
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do 3 tone 400 din od tone 
nad 3 do 4 tone 1725 din 
nad 4 do 5 ton 2300 din 
nad 5 ton 2300 din + 3000 din 

za vsako nadaljnjo začeto tono nosilnosti 

2) za delovna vozila — ne glede na nosilnost in težo: 120 din; 
3) za tovorne priklopnike in specialne tovorne priklopnike, ki so name- 

njeni za prevažanje določenih tovorov — glede na nosilnost kot za tovorna 
vozila, navedena v 1. točki; 

4) za delovne priklopnike — ne glede na nosilnost in težo: 60 din; 
5) za vlečna tovorna vozila; 
a) za traktorje 

do 25 KM 120 din 
nad 25 do 40 KM 170 din 
nad 40 do 63 KM 220 din 
nad 63 KM 270 din 

b) za vlečna vozila s polpriklopnikom se plača davek kot za tovorna vozila, 
navedena v 1. točki; 

6) za tovorne tricikle z nosilnostjo do 400 kg in z delovno prostornino 
motorja: 

nad 125 do 250 ccm 30 din 
nad 250 do 500 ccm 40 din 
nad 500 do 1000 ccm 50 din 
nad 1000 ccm 60 din 

za tovorne tricikle z nosilnostjo nad 400 kg pa še 40 din več; 
7) za kombije — glede na delovno, prostornino motorja in sicer: 

do 900 ccm 80 din 
nad 900 do 1350 ccm 120 din 
nad 1350 do 1800 ccm 300 din 
nad 1800 do 2500 ccm 600 din 
nad 2500 do 3100 ccm 1000 din 
nad 3100 ccm 1500 din - 

2. Od strojev, orodja in inventarja — glede na vrednost — po naslednjih 
stopnjah: 

od do 

150 000 200 000 2,0 »/o 
200 000 300 000 2,5 % 
300 000 500 000 3,0,0/o 

nad 500 000 3,5 '%> 

3. Od motornih čolnov in drugih plovnih objektov na motorni pogon — 
glede na moč motorja po 20,00 din od vsake začete konjske sile. 

4. Od gozdnih zemljišč se plača davek v višini trikratnega katastrskega 
dohodka teh zemljišč. 
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9. člen 

Od nenapovedanega dohodka, ugotovljenega v posebnem postopku za od- 
mero davka od nenapovedanega dohodka, se plačuje davek po stopnji 70 °/o. 

10. člen 

Za odmero davka od skupnega dohodka občanov za leto 1972 se neob- 
davčljivi del dohodka iz prvega odstavka 157. člena zakona o davkih občanov 
določa v znesku 25 000 din, znesek za vzdrževanega družinskega člana iz 
163. člena navedenega zakona pa v višini 8000 din. 

Republiški davek od skupnega dohodka občanov se plačuje po naslednjih 
stopn jah: 

Ce znaša letna osnova din 
nad do znaša davek 

5000 2 °/o 
5 000— 10 000 100 din + 3 ®/» od presežka nad 5 000 

10 000— 15 000 250 din + 4 %> od presežka nad 10 000 
15 000— 20 000 450 din + 6 '3/o od presežka nad 15 000 
20 0001— 25 000 750 din + 8 "/o od presežka nad 20 000 
25 000— 30 000 1 150 din + 10°/» od presežka nad 25 000 
30 000'— 40 000 1 650 din + 16 %> od presežka nad 30 000 
40 000— 50 000 3 250 din + 22 ®/o od presežka nad 40 000! 

50 000— 60 000 5 450 din + 29 :%> od presežka nad 50 000 
60 000— 70 000 8 350 din + 38 Vo od presežka nad 60 000 
70 000— 80 000 12 150 din + 48 :°/o od presežka nad 70 000 
80 000— 90 000 16 950 din + 58 °/o od presežka nad 80 000 
90 000—100 000 22 7501 din + 69 s/o od presežka nad 90 000 

100 000 29 650 din + 80 %» od presežka nad 100 000 

11. člen 

Republiški prometni davek se plačuje po stopnjah, ki so določene v zako- 
nih o obdavčenju proizvodov in storitev prometu. 

12. člen 

Dohodki iz 5., 6., 8. in 10. točke prvega odstavka in dohodki iz drugega 
odstavka 1. člena tega zakona se v celoti odstopijo občinam. 

Od dohodkov republike, ki jih občanom odmerjajo in pobirajo za davčne 
zadeve pristojni občinski upravni organi, odstopa republika občini 10fl/o za 
napredek organizacije in za delo teh organov. Odstopljena sredstva se prenesejo 
v korist občine, preden se dohodki odvedejo v korist republike oziroma v 
ustrezen sklad. Ta določba se ne nanaša na dohodke, ki se po prvem odstavku 
tega člena odstopajo občinam, in tudi ne na republiški davek od osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se odstopa skladom skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov. O višini povračila za delo v zvezi z odmero in pobi- 
ranjem republiškega davka od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se 
odstopa skladom skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, se dogovorita 
občinska skupščina in skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov. 
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13. člen 

Dohodki od republiških upravnih taks se odstopijo tisti občini, na območju 
katere so bile taksne vrednotnice prodane oziroma plačane takse. 

Ce se republiška upravna taksa plača v gotovini, jo organ, pri katerem je 
bila plačana, nakaže občini, na katere območju je sedež organa oziroma 
organizacije. 

14. člen 

Dohodki od sodnih taks, doseženi s prodajo taksnih vrednotnic enotne 
izdaje, se odstopijo občini, na območju katere so bile taksne vrednotnice pro- 
dane. Enako velja za sodne takse, plačane v gotovini pri občinskih sodiščih. 

Ce obsega območje občinskega sodišča dve ah več občin, se dohodki iz 
prvega odstavka tega člena delijo med občine v takem razmerju, v kakršnem 
posamezne občine prispevajo k financiranju občinskega sodišča. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporab- 
ljal pa se bo', razen stopenj davka na dediščine in darila in stopnje davka 
od nenapovedanega dohodka, od 1. januarja 1972. 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati zakon o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (Uradni list SRS, št. 5-14/68, 
40-292/68, 3-7/69, 40-252/69, 46-248/70, 4-23/71 in 19-171/71). 

OBRAZLOŽITEV 

Pri pripravi zakona so bila upoštevana naslednja izhodišča: 
— načeloma se zadržuje dosedanji sistem financiranja družbenopolitičnih 

skupnosti in s tem povezana pripadnost posameznih vrst davščin; 
— nespremenjena je tudi sedanja višina stopenj posameznih davščin, ra- 

zen davka iz delovnega razmerja, davka na dediščine in darila in davka iz 
kmetijske dejavnosti; 

— v zakon so na novo vključene tiste davčne oblike, za katere je doslej 
davčne stopnje določala zveza; 

— in končno so v zakonu predvidene nekatere nove rešitve, ki so pogo- 
jene z uveljavitvijo zakona o davkih občanov. 

Podrobnejšo obrazložitev navajamo k posameznim členom zakona: 
K 1. členu : Poleg dosedanjih vrst republiških dohodkov se uvaja na 

novo davek od dobička tujih oseb1, doseženega z investicijskimi. deli, ki je bil 
doslej zvezni davek. Z davkom na določene premoženjske predmete se raz- 
širja obdavčitev premoženja, ki je doslej zajemala le tovorna cestna motorna 
priklopna in kombi vozila, še na nekatere druge premoženjske predmete. Kot 
republiški dohodek pa zakon na novo predvideva tudi davek, ki se odmeri v 
posebnem postopku za odmero davka od nenapovedanega dohodka. 

K 2. členu: V skladu s sprejeto orientacijo za razbremenjevanje gospo- 
darstva predlagamo, da se stopnja davka od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja zniža od sedanjih 1,47 ®/o na 0,76%. 
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Posebna stopnja davka za prejemke upokojencev naj bi se znižala od 
20,10 na 18,63%, za prejemke iz honorarnega dela pa od 16,4 na 14,93 %. 
Znižanje stopenj znaša v obeh primerih 1,47'% in je delno pogojeno z zniža- 
njem redne stopnje od 1,47% na 0,76 %>, delno pa je tehničnega značaja. 
V prihodnje naj bi se namreč tudi od tovrstnih dohodkov davek plačeval po 
redni stopnji, dodatno pa še po posebni stopnji. Namen posebne stopnje je, 
da so dohodki upokojencev in dohodki iz naslova honorarnih zaposlitev glede 
obveznosti izenačeni z dohodki iz redne zaposlitve. 

Zakon na novo uvaja stopnje dodatnega republiškega davka iz delovnega 
razmerja, katerega naj bi po predlogu zakona o davkih občanov plačevali 
zaposleni upokojenci, če njihovi dohodki od zaposlitve presegajo 20 000 din 
letno. Davek bodo plačevali le občani, ki poleg pokojnine dosegajo dopolnilne 
dohodke nad določenim nivojem, zato je progresija stopenj nekoliko ostrejša. 

K 3. členu : Po predlogu naj bi se od 1. 1. 1972 republiški davek iz 
kmetijske dejavnosti plačeval v višini 30 % od katastrskega dohodka negozdnih 
površin in 26% od dohodkov iz gozdov. S tem bi bil republiški davek od kme- 
tijstva zvišan za 12%, ker se je doslej plačeval v višini 18 oziroma 14%. 
Davek v predlagani višini pa bodo plačevali le tisti zavezanci, ki jim je kme- 
tijstvo dopolnilni vir dohodka, zavezanci-kmetje, ki plačujejo prispevek za 
zdravstveno zavarovanje kmetov, pa bi tudi v prihodnje plačevali ta davek v 
dosedanji višini, to je 6 % od negozdnih površin in 2 % od gozdnih dohodkov. 

Davek do višine, ki ustreza stopnji 12 % in ga plačujejo le zavezanci, ki jim 
je kmetijstvo dopolnilni vir dohodka, naj bi se enako kot doslej tudi v pri- 
hodnje odstopal skladom skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Enako 
naj bi se, tako kot doslej, davek, ki ustreza stopnji 6 % od katastrskega do- 
hodka negozdnih površin in 2% od gozdnih dohodkov (do 31. 3. 1971 zvezni 
prispevek od kmetijstva), odstopal občinam;, ki so dolžne ta sredstva uporabiti 
za kritje primanjkljajev skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov, svojih 
obveznosti za zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov in za druge 
obveznosti do skladov teh skupnosti. S sredstvi, zbranimi s preostalim delom 
te stopnje, to je z zvišanjem za 12 %, pa bi republika zbrala del potrebnih sred- 
stev za kritje svojih obveznosti do pokojninskega zavarovanja kmetov. 

V dosedanjih razpravah niso bila povsem enotna mnenja glede tega, za 
koliko naj se poviša stopnja. Mjnenja smo, da je glede na uvedbo starostnega 
zavarovanja kmetov in s tem povezane finančne obveznosti kmetov ter nuj- 
nost, da se ne povečujejo razlike v obremenitvi med kmeti in nekmeti, povi- 
šanje v predlagani višini utemeljeno. 

Po predlogu zakona o davkih občanov je občinam omogočeno, da za del 
zavezancev od kmetijstva uvedejo obdavčitev po dejanskem dohodku. Ti za- 
vezanci ne bi plačevali davka po republiški, temveč samo po občinski stopnji. 

K 4. členu : Dosedanja stopnja republiškega davka iz obrtnih dejav- 
nosti, ki znaša 5 %, je nespremenjena in se davek pobira le od letnih osnov. 
Zavezanci-pavšalisti torej republiškega davka ne plačujejo', enako tudi ne 
tisti, ki dosegajo priložnostne dohodke in plačujejo davek po odbitku. 

Nova je stopnja republiškega davka iz obrtnih dejavnosti, ki ga plačujejo 
tudi prevozniki in to v višini 3%. Po dosedanji ureditvi je ta davek v enaki 
višini' kot svoj dohodek določala zveza. 

K 5. členu : Stopnje davka iz avtorskih pravic so predlagane v ne- 
spremenjeni višini. Tudi v prihodnje bi se ta davek odstopal temeljnim kultur- 
nim skupnostim, z začasnim pridržkom glede temeljne kulturne skupnosti za 
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območje mesta Ljubljane. Tej kulturni skupnosti bodo sredstva odstopljena 
skladno z družbenim dogovorom o financiranju kulturnih zavodov, katerih 
ustanovitelj je skupščina SR Slovenije. 

K 6. členu: Zakon zadržuje sedanji sistem stopenj davka na dediščine 
in darila, to je, da je višina stopenj odvisna od vrednosti zapuščine in stopnje 
sorodstva zapustnika oz. darovalca do dediča oz. obdarjenca. Spremenile pa 
naj bi se kategorije osnov, za katere se določajo posamezne stopnje in v tej 
zvezi višina stopenj. Progresija davčne lestvice je izpeljana za osnove do 500 000 
din, medtem ko je bila po sedaj veljavni lestvici določena najvišja stopnja že 
za osnovo 80 000 din. Sprememba vrednosti nepremičnin od obdobja, ko je bil 
sistem lestvic urejen, opravičuje tako spremembo, ker bi sicer za vse dediščine 
z vrednostjo nad 80 000 din lestvica proporcionalno delovala. 

Upoštevana je bila tudi sprememba zakona o davkih občanov, po kateri 
se opušča dosedanja splošna davčna oprostitev za najožje sorodnike in je bila 
zato v zakon vključena tudi davčna lestvica za zavezance^dediče I. dednega 
reda. 

Ob določanju višine stopenj se je težilo za tem, da se višina stopenj za 
dediče od III. dednega reda dalje oziroma take, ki niso v sorodstvenem raz- 
merju, kolikor mogoče izravnava s stopnjami prometnega davka od nepremič- 
nin. Ob taki ureditvi namireč zavezanci nimajo interesa le navidezno sklepati 
oblike pogodb, ki so davčno zanje ugodnejše (darilne namesto kupoprodajne ali 
obratno ipd.). V tem členu je določena tudi skupna vrednost premičnega 
premoženja, nad katerim se tudi od takega premoženja plačuje davek na 
dediščine in darila in to v višini 50 000 dinarjev. 

K 7. členu : Stopnja davka na dobiček tujih oseb, dosežen z investicij- 
skimi deli, bi znašala 35'%, to je enaka, kot jo je doslej določal temeljni zakon 
o prispevkih in davkih občanov. 

K 8. členu : Davek na cestna motorna vozila bi se plačeval v sedanji 
višini. 

Davek na posest strojev, orodja in inventarja bi se plačeval po progresivnih 
stopnjah, ki bi se gibale med 2% za vrednosti od 150 000—200 000 din, do 
3,5 !°/o za vrednosti nad 500 000 dinarjev. 

Glede motornih čolnov in drugih plovnih objektov predlagamo, da se davek 
določi v višini 20,00 din od vsake začetne konjske sile. 

Davek na posest gozdnih zemljišč, katerega plačujejo poleg davka od kme- 
tijstva, na dohodek od poseka lesa le tisti gozdni lastniki, katerim kmetijstvo 
ni osnovni vir preživljanja in imajo relativno višje dohodke, bi se plačeval v 
višini trikratnega katastrskega dohodka teh zemljišč. Zaradi raznovrstnosti 
gozdnih zemljišč in s tem povezane razlike v količini in vrednosti prirasta 
lesne mase ter možnosti doseganja dohodkov od gozda ocenjujem©', da je pri- 
merno višino davka določati z mnogokratnikom katastrskega dohodka. V raz- 
pravi so bila izražena tudi mnenja, da bi ta obdavčitev lahko bila višja od 
trikratnega katastrskega dohodka, vendar menimo, da je glede na dejstvo, da 
se ta obdavčitev šele uvaja in da je bil na podlagi razprav o osnutku znižan 
prvotno predvideni dohodkovni cenzus in s tem razširjeni krog zavezancev, 
obdavčitev v predlagani višini primerna. 

K 9. členu: V posebnem postopku ugotovljen nenapovedani dohodek 
bi se obdavčil s stopnjo 70 %. Po tej stopnji odmerjen davek pa bi, enako kot 
doslej, pripadal občinam. 

39* 



612 Priloge 

K 10. členu : Glede na določbo predloga davčnega zakona, da višino 
neobdavčenega dela in znesek olajšave za vzdrževanega člana določi za vsako 
leto skupščina SRS, predlagamo., da se ta dva zneska določita s tem zakonom. 
Višina neobdavčenega dela skupnega dohodka bi za leto 1972 znašala 25 000 
dinarjev, višina olajšave za vzdrževanega družinskega člana pa 8000 din. 

Za obdavčitev skupnega dohodka, doseženega v letu 1971 (ta davek se bo 
odmerjal v letu 1972), so ti zneski sicer že določeni v veljavnih predpisih in to 
v višini 25 000 oz. 5000 din. Nje glede na to pa naj bi se zvišani znesek olajšave 
za vzdrževanega družinskega člana (8000 din) uporabljal tudi že ob1 odmeri 
tega davka za leto 1971, kot je to predlagano v prvem odstavku 15. člena tega 
zakona. 

Stopnje davka od skupnega dohodka občanov so enake sedaj veljavnim. 
K 11. členu : Stopnje oziroma tarife prometnega davka naj bi tudi v 

prihodnje vseboval poseben republiški zakon. 
K 12. in 13. členu: Glede odstopanja republiških davkov občinam 

povzemamo veljavno ureditev iz razlogov, navedenih v uvodu. Občinam se v 
celoti odstopajo naslednji republiški dohodki: davek na dediščine in darila, da- 
vek na določene premoženjske predmete (doslej le na tovorna cestna motorna 
vozila), davek od skupnega dohodka občanov, republiške upravne takse in 
sredstva, zbrana z davkom, odmerjenim v posebnem postopku za odmero 
davka od nenapovedanega dohodka. 

Davek, ki ga plačujejo tuji prevozniki in davek od dobička tujih oseb, ki 
sta bila doslej dohodka zveze, naj bi ostala kot republiški dohodek. Iz fiskal- 
nega vidika gre za nepomembne dohodke, bilo pa bi težko predvideti njihovo 
višino po občinah, kjer bi se morda pojavili in bi torej obstajala nevarnost 
predvidevanja fiktivnih proračunskih postavk; odstop teh dohodkov občinam 
bi bil povezan tudi z nepotrebno obremenitvijo tehničnih službi, ker bi se v 
vseh občinah odpirali računi za morebitne tovrstne dohodke. 

K 14. členu: Določba o odstopanju sodnih taks je usklajena z ustrezno 
določbo predloga zakona o sodnih taksah. Ob taki ureditvi bi se dohodki od 
sodnih taks, doseženi s prodajo taksnih vrednotnic, v celoti odstopali občinam, 
v gotovini plačane takse pa, če so bile plačane pred občinskimi sodišči. Zakon 
tudi določa način delitve dohodkov od taks v primerih, ko občine sofinancirajo 
skupno občinsko sodišče. 

K 15. členu : V skladu z zakonom o podaljšanju rokov za določitev 
osnov in stopenj se določbe tega zakona uporabljajo od 1. 1. 1972. Izjema je 
določena glede višine olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ki se zvišuje 
z veljavnostjo za leto 1971, in glede stopenj davka na dediščine in darila in 
stopenj za odmero davka v posebnem, postopku. Glede navedenih dveh vrst 
davka bodo v času do uveljavitve tega zakona končani odmerni postopki ter 
uporabljene sedaj veljavne stopnje, zato je nujno, da se nove stopnje uveljavijo 
šele z uveljavitvijo zakona. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 53. seji 2. februarja 
1972 obravnaval predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet. 
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V načelni razpravi odbor ni imel pripomb, v obravnavi po členih pa pred- 
laga naslednjo dopolnitev: 

K 15. členu : Za prvim odstavkom naj se vstavi nov odstavek v na- 
slednjem besedilu: 

»Izjemoma se določba o višini olajšave za vzdrževanega družinskega člana 
iz prvega odstavka 10. člena tega zakona uporablja že ob odmeri prispevka od 
skupnega dohodka občanov za leto 1971.« 

Navedena določba je bila že v osnutku zakona in je v predlogu zakona 
pomotoma izpadla pri prepisovanju. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlagani zakon. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta Mlajeriča. 

St.: 422-10/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 54. seji dne 10. fe- 
bruarja 1972 obravnaval amandmaje k predlogu omenjenega zakona. 

Glede amandmaja Rada Pušenjaka k 3. členu zakona poslanci odbora niso 
bili enotnega mtnenja in zato odbor ne daje svojega stališča do> amandmaja. 

St.: 422-10/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na 35. seji odbora dne 1. 2. 1972 
obravnaval predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Odbor je uvodomla ugotovil, da je predlagatelj sprejel vse pripombe od- 
bora, ki jih je le-ta podal pri obravnavi osnutka zakona. 

Odbor se je strinjal z besedilom1 zadnjega odstavka 15. člena, ki je pomo- 
toma izpadel v dostavljenem besedilu predloga zakona, bil pa je naveden 
in kot tak tudi sprejet pri obravnavi osnutka zakona: 

»Izjemoma se določba o višini olajšave za vzdrževanega družinskega člana 
iz prvega odstavka 10. člena tega zakona uporablja že ob odmeri prispevka od 
skupnega dohodka občanov za leto 1971.« 

V obravnavi zakona po členih odbor ni imel predlogov za spremembo in 
dopolnitev. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona v be- 
sedilu, kot ga je predložil izvršni svet s predloženo dopolnitvijo' zadnjega od- 
stavka 15. člena. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Staneta Pun- 
gerčarja. 

St.: 422-10/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o uvedbi in stopnjah republi- 
ških davkov in taks, ki ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje amandmaje: 
K 1. členu : Uvodni stavek v prvemi odstavku naj se spremeni takoi, 

da se glasi: »SR Slovenija uvaja naslednje republiške davke in takse:«. 
Ta sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti in preciznosti besedila. 
Za 9. točko prvega odstavka naj se doda nova 10. točka, ki se glasi: »davek 

od dohodka bank;«. Sedanji 10. in 11. točka postaneta 11. in 12. točka. 
Navedba tudi tega davka v okviru tega zakona je potrebna, ker ga uvaja 

predlog zakona o davku na kreditne sklade bank v letu 1972 oziroma po 
amandmaju komisije predlog zakona o davku na dohodek bank v letu 1972. 

V 5., 6., 7., 8. in sedanji 11. oziroma preštevilčeni 12. točki prvega odstavka 
naj se črta beseda: »republiški« oziroma »republiške«. 

Crtanje te opredelitve v teh točkah pomeni, da gre pri teh davkih in 
sodnih taksah tako za dohodke republike kot tudi občin. 

Zaradi večje jasnosti naj se začetno besedilo drugega odstavka: »Republi- 
ški dohodek« nadomesti z besedilom: »SR Sloveniji pripada«. 

K 9. členu: Ta čLen naj se črta. 
Sedanja 10. in 11. člen postaneta 9. in 10. člen. 
Ker je komisija sprejela amandma k drugemu odstavku 190. člena pred- 

loga zakona o davkih občanov, po katerem se v omenjenem odstavku konkretno 
določi stopnja davka od nenapovedanega dohodka, je potrebno ta člen črtati. 

Za 10. členom naj se doda nov 11. člen, ki se glasi: 
»Davek od dohodka bank se plačuje po stopnji, ki je določena v zakonu 

o davku na dohodek bank v letu 1972.« 
Ta člen je bil potreben zaradi navedbe tega davka v tem zakonu v novi, 

10. točki prvega odstavka 1. člena. 
K 12. členu : Zaradi preštevilčenja 10. točke prvega odstavka 1. člena 

v 11. točko naj se besedilo v prvem odstavku: »in 10. točke« nadomesti z bese- 
dilom: »in 11. točke«. 

K 15. členu: V prvem odstavku naj se v drugi vrsti besedilo: »upo- 
rabljal pa se bo« nadomesti z besedilom »uporablja pa se«. 

Gre le za spremembo redakcijskega značaja. 
V drugem odstavku naj se besedilo-: »Z dnem, ko se začne uporabljati ta 

zakon« nadomesti z besedilom »Z dnem, ko začne veljati ta zakon«. 
Prav je zaradi zakonske kontinuitete vezati prenehanje veljavnosti seda- 

njega zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks na 
začetek veljavnosti novega zakona in ne na začetek njegove uporabe, saj ta- 
krat (1. 1. 1972) novi zakon še ni veljal. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z vsemi amandmaji 
komisije. 

St.: 422-10/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala amandma poslanca Rada Pušenjaka k predlogu 
zakona. 

Komisija ni imela pripomb k amandmlaju k 3. členu predloga zakona, ki ga 
je predložil poslanec republiškega zbora Rado Piišenjak. 

Ker je komisija umaknila svoj amandma k 190. členu predloga zakoina o 
davkih občanov, je umaknila tudi svoj amandma, naj se v predlogu tega zakona 
črta 9. člen. 

St.: 422-10/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah 

1. člen 

V zakonu o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29-301/65 in 7-20/70) 
se za 4. členom doda nov 4.a člen, ki se glasi: 

»Komunalnih taks iz prejšnjega člena ni mogoče pobirati: 
1. za storitve, za katere je dogovorjeno ali v tarifi predpisano neposredno 

plačilo; 
2. za predmete in storitve, ki jih uporabljajo vojaške enote in zavodi v 

zvezi z njihovo redno dejavnostjoi.« 

2. člen 

Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi: 
»Takse za začasno prebivanje v turističnih krajih in takse za uporabo 

javnega prostora za šotorjenje ne plačujejo tuji državljani, ki so po med- 
narodnih sporazumih oproščeni drugih taks in davkov. 

Taks iz prvega odstavka tega člena tudi ne plačujejo tuji državljani, ki so 
teh taks oproščeni po posebnem mednarodnem sporazumu.-« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
Z dnem ko začne veljati ta zakon, se v SR Sloveniji preneha uporabljati 

temeljni zakon o komunalnih taksah (Uradni list SFRJ, št, 52/64) v skladu z 
18. točko prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določilih ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev dosedanji 
temeljni zakon o komunalnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 52/64) preneha 
veljati. V veljavi ostaja le določba 5. točke četrtega člena, ki določa, da občine 
ne smejo predpisovati komunalne takse na predmete in storitve, ki jih upo- 
rabljajo vojaške enote in zavodi v zvezi z njihovo redno dejavnostjo. 
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Veljavni republiški zakon o komunalnih taksah z manjšimi izjemami v 
celoti povzema besedilo temeljnega zakona, poleg tega pa vsebuje še nekatere 
druge določbe glede vprašanj, ki jih je že doslej samostojno urejala republika, 
med drugim konkretno določa, za katere predmete in storitve občine smejo 
predpisovati komunalne takse. 

Prenehanje veljavnosti temeljnega zakona o komunalnih taksah v niče- 
mer ne vpliva na veljavno ureditev komunalnih taks v SR Sloveniji. Glede 
na to, da doslej v republiškem zakonu ni bila povzeta zvezna oprostitev pla- 
čevanja turističnih taks in taks za šotorjenje, smo pa mnenja, da je tako 
oprostitev tudi v prihodnje potrebno zadržati, predlagamo ustrezno dopolnitev 
zakona o komunalnih taksah. 

Enako predlagamo, da se v republiški zakon povzamejo nekatere določbe 
temeljnega zakona, ki določajo predmete in storitve, na katere ni mogoče 
pobirati komunalnih taks. 

Pripominjamo', da je bil veljavni republiški zakon o komunalnih taksah 
nazadnje dopolnjen v letu 1970, ko je bil razširjen seznam predmetov in sto- 
ritev, na katere občinske skupščine smejo predpisati komunalne takse, zato 
drugih sprememb in dopolnitev ne predlagamo. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 3. 2. 1972, 
št. 423-4/72. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 2. 2. 1972, 
št. 423-4/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
2. 2. 1972, št. 423-4/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o upravnih taksah 

1. člen 

Za spise in dejanja v upravnih stvareh ter za druge predmete in dejanja 
(v nadaljnjem besedilu: spisi in dejanja) pri organih v Sotiahstični republiki 
Sloveniji se plačujejo upravne takse (v nadaljnjem besedilu: takse). 

Takse se plačujejo po določbah tega zakona po odlokih občinskih skup- 
ščin in po predpisih, izdanih na tej podlagi. 

2. člen 

Takse se smejo predpisovati samo za spise in dejanja, ki so določeni v 
taksni tarifi tega zakona. 
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3. člen 

Za delo republiških organov se plačujejo republiške takse, za delo ob- 
činskih organov pa občinske takse. 

4. člen 

S tem zakonom se določajo republiške upravne takse. 
Občinske upravne takse uvajajo občinske skupščine z odlokom. 
Republiške takse se plačujejo po taksni tarifi, ki je sestavni del tega 

zakona. 
5. člen 

Z organi iz prvega člena tega zakona so mišljeni: 
1. republiški in občinski upravni in drugi organi; 
2. organizacije združenega dela in druge organizacije, kadar v okviru 

javnih pooblastil, katere jim daje zakon, ah na podlagi zakona izdan predpis, 
odločajo o upravnih stvareh na zahtevo stranke. 

6. člen 

Taksa se plačuje po taksni tarifi, ki velja za tisto družbenopolitično skup- 
nost, katere organ odloča o zahtevku stranke, ne glede na to, pri kom je bila 
zahteva vložena. 

V primerih, kadar v upravnih stvareh odločajo organizacije iz 2. točke 
petega člena tega zakona, se plačujejo občinske takse in to po taksni tarifi, ki 
velja v občini, v kateri je sedež organizacije. 

7. člen 

Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo zahtevo sproži postopek oziroma na 
katerega zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi. 

Ce je za isto takso' več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna. 

8. člen 

Ce ni v taksni tarifi drugače predpisano, nastane taksna obveznost: 
1. za vloge — takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko 

se zapisnik sestavi; 
2. za odločbe, dovoljenja in druge listine — takrat, ko se vloži zahteva, naj 

se izdajo; 
3. za upravna dejanja — takrat, ko se vloži zahteva, naj se opravijo. 

9. člen 

Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni za posa- 
m'ezne primere drugače predpisano. 

10. člen 

Ce je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plačuje po vrednosti predmeta, 
je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v vlogi ali listini; če 
vrednost v vlogi ali listini ni navedena ali pa je navedena nepravilno, določi 
vrednost organ, za katerega delo se plača taksa. 
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11. člen. 

Ce se na zahtevo stranke izda listina, za katero je treba plačati takso, v 
dveh ali več izvodih, se za drugi in vsak nadaljnji izvod plača taksa kot za 
prepis in overitev prepisa. 

Taksa po prvem odstavku tega člena ne sme biti večja od takse za prvi 
izvod. 

Za izvode listin, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo stranke, sestavijo 
za potrebe samih organov, se ne plača takse. 

12. člen 

V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa, je treba navesti, da 
je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki. 

13. člen 

Nekolkovane ali premalo kolkovane vloge in drugi spisi ne smejo biti 
sprejeti naravnost od stranke. 

Ce je nekolkovana ali premalo kolkavana vloga ali kakšen drug spis po- 
slan po pošti, pošlje organ, ki je pristojen za odločanje o zahtevi, taksnemu 
zavezancu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso 
za opomin. 

Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovano ali premialo kolko- 
vano vlogo iz drugega odstavka tega člena, vendar odločbe oziroma drugega 
akta ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu. 

14. člen 

Za spise in dejanja v postopkih, ki se začenjajo po uradni dolžnosti, se v 
postopku na prvi stopnji ne plača takse. 

15. člen 
Takse ne plačujejo: 
1. družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organizacije in njihovi 

organi ter samostojni skladi družbenopolitičnih skupnosti; 
2. samoupravne interesne skupnosti in njihovi organi; 
3. krajevne skupnosti; 
4. zavodi s področja prosvete, kulture, raziskovalne dejavnosti, zdravstva 

in socialnega varstva; 
5. jugoslovanski Rdeči križ; 
6. tuja diplomatska in konzularna predstavništva — v diplomatskih in 

konzularnih zadevah, če velja vzajemnost; 
7. občani v slabih premoženjskih razmerah — razen taks po tarifnih šte- 

vilkah 4, 5 in 6 taksne tarife tega zakona. 

16. člen 

Plačevanja taks so oproščeni — v določenih zadevah: 
1. organizacije združenega dela in druge organizacije — v izvrševanju 

javnih pooblastil; 
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2. prostovoljna gasilska društva, njihove gasilske enote in gasilske zveze 
— v zadevah iz njihove osnovne dejavnosti; 

3. organizacije, ustanovljene za boj proti alkoholizmu — za spise in de- 
janja v tej dejavnosti; 

4. invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za varstvo 
oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami — za spise in dejanja 
v zvezi z njihovo dejavnostjo, razen v zadevah, ki so v zvezi z gospodarsko 
dejavnostjo; 

5. vojaški vojni invalidi, mirovni vojaški invalidi in delovni invalidi, 
žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in žrtve vojnega materiala, otroci, 
ki dobivajo družinsko pokojnino in invalidnino, ter otroci uživalcev osebne 
invalidnine do dopolnjenega 25. leta — za spise in dejanja v zvezi s šolanjem 
na vseh šolah; 

6. invalidi, ki. so oproščeni plačevanja cestnih pristojbin za uporabo mo- 
tornih vozil —• v postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško 
dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja; 

7. delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju — v postopku za uveljav- 
ljanje pravic, ki jim pripadajo v času, dokler niso zaposleni; 

8. učenci osnovnih šol in učenci v gospodarstvu — za spdse in dejanja v 
zvezi s šolanjem; 

9. osebe, ki podarijo svoje premoženje družbenopolitičnim skupnostim ali 
se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist družbenopolitič- 
ne skupnosti, ali pa brezplačno odstopijo družbenopolitični skupnosti kakšno 
drugo stvarno pravico na nepremičninah — v postopku v zvezi s prenosom 
lastnine in drugih stvarnih pravic. 

17. člen 

Za občana v slabih premoženjskih razmerah se šteje oseba, katere skupni 
letni dohodki ne presegajo 3000 dinarjev. Če taka oseba živi v družinski skup- 
nosti, se šteje za občana v slabih premoženjskih razmerah, če skupni letni 
dohodek vseh družinskih članov ne presega 3000 dinarjev na člana. 

Ce je v dohodku iz prvega odstavka tega člena zajet samo katastrski do- 
hodek, ali če je v dohodku vštet tudi katastrski dohodek, se ta računa štiri- 
kratno. 

18. člen 

Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so nekatere 
oproščene taks, plača v takem postopku vse takse tisti, ki taks ni oproščen. 

Izjemoma plača oseba, ki ni upravičena do taksne oprostitve, v primerih, 
ko se taksa odmerja po vrednosti predmeta, takso samo od njej pripadajočega 
dela vrednosti predmeta. 

19. člen 

Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja: 
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene v javno korist; 
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah; 
3. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoženj- 

skih razmerah, kot podlaga za priznanje takšne oprostitve; 
4. spisi in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč plačanih 

davščin in drugih obveznih dajatev; 
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5. sipisi in dejanja v postopku za poprave napak v odločbah, drugih 
listinah in uradnih evidencah; 

6. spisi in dejanja v postopku za sestavo in popravo volilnih imtenikov, 
za kandidiranje in volitve občanov v predstavniška telesa in za njihov od- 
poklic; 

7. spisi in dejanja v postopku za vpis v državljansko knjigo; 
8. prijave in vpisi v matične knjige; 
9. spisi in dejanja v postopku za posvojitev in v postopku za postavitev 

skrbnika; 
10. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero davkov ter 

spisi in dejanja za uveljavitev z davčnimi predpisi uvedenih oprostitev in 
olajšav; 

11. spisi in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemljišč; 
12. spisi in dejanja za uveljavitev pravic iz socialnega zavarovanja in pra- 

vice do brezplačnega zdravljenja; 
13. spisi in dejanja za dodelitev socialne pomoči in za uveljavitev drugih 

oblik socialnega varstva; 
14. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom 

priznane invalidom!; 
15. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja; 
16. spisi in dejanja v postopku za pridobitev in zavarovanje potrošniških 

kreditov; 
17. spisi in dejanja v zvezi z zidanjem, popravljanjem in vzdrževanjem 

stanovanjskih hiš; 
18. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in podaljševanjem 

pomorskih knjižic; 
19. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, priznanih odliko- 

vanim osebam in imetnikom Partizanskega spominskega znaka 1941; 
20. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic iz otroškega varstva; 
21. spisi in dejanja v zvezi s sprejemanjem darilnih pošiljk od dobro- 

delnih organizacij iz tujine, če so te poslane družbenim1 organizacijam v Jugo- 
slaviji za dobrodelne namene; 

22. spisi in dejanja v zvezi z ustanovitvijo vodnih skupnosti in drugih 
vodnogospodarskih organizacij, s pridobitvijo dovoljenja za zgraditev objektov 
in naprav za obrambo pred škodljivim delovanjem voda in s pridobitvijo 
katastrskih podatkov za odmero in plačevanje vodnega prispevka; 

23. spisi in dejanja v zvezi z ureditvijo vojaške obveznosti, kakor tudi 
delovne in materialne obveznosti s področja splošnega ljudskega odpora, ude- 
ležbo pri pouku za obrambo in zaščito ter izvrševanjem obveznosti služiti 
v civilni zaščiti; 

24. spisi in dejanja v postopku za pridobitev in podaljšanje veljavnosti 
osebnih izkaznic jugoslovanskim državljanom, ki stalno živijo v Jugoslaviji, 
ter same osebne izkaznice; 

25. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča; 
26. spisi in dejanja v zvezi s priznanjem pravice do znižane vožnje tistim, 

ki imajo to pravico po veljavnih predpisih; 
27. spisi in dejanja v zvezi z nacionalizacijo in razlastitvijo premoženja; 
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28. izvirne diplome, spričevala in druge listine o končani šoli ali strokovnih 
kvalifikacijah, razen njihovih dvojnikov in prepisov; 

29. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov; 
30. spisi in dejanja v zvezi z ustanovitvijo stanovanjskih zadrug; 
31. vloge, naslovljene na organe za prošnje in pritožbe družbenopohtičnih 

skupnosti; 
32. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje javnega tožilstva; 
33. spisi in dejanja v postopku za pokop umrlih; 
34. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom, in 

tistim, ki daje štipendijo. 
20. člen 

Na listinah, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen 
se izdajajo in po katerem predpisu so oproščene takse. 

Listine iz prvega odstavka tega člena se smejo uporabiti v druge namene 
šele, če je zanje plačana ustrezna taksa. 

21. člen 

Oprostitve, ki so določene s tem zakonom, veljajo za republiške in občinske 
takse. 

Občinska skupščina lahko vpelje še druge oprostitve in olajšave pri pla- 
čevanju občinskih taks. 

22. člen 

Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice po pred- 
pisih o taksah, kot jih imajo jugoslovanski državljani. 

23. člen 

Piri plačevanju takse se skupni znesek zaokroži na 1 dinar, tako da se do 
50 par zaokrožijo navzdol, zneski nad 50 par pa navzgor. 

24. člen 

Kdor je plačal takso, ki je ne bi moral plačati, ali je plačal večjo takso, 
kot je predpisana, ah je plačal takso za dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli 
vzrokov ni opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do po- 
vrnitve vse oziroma preveč plačane takse. 

Postopek za povrnitev se začne na zahtevo stranke, če preplačana taksa 
presega 10 dinarjev, pa po uradni dolžnosti. 

O povrnitvi takse odloča za davčne zadeve pristojni upravni organ občine, 
v kateri ima prebivališče oziroma sedež taksni zavezanec, če je bila taksa 
plačana v gotovini, pa občine, v kateri ima sedež organ, pri katerem je bila 
preveč plačana taksa. 

Organ, pri katerem je bila taksa preplačana za več kot deset dinarjev, 
mora predlagati organu iz prejšnjega odstavka, naj izda odločbo o povrnitvi 
preveč plačane takse. 

Takso povrne iz svojega dohodka družbenopolitična skupnost, katere organ 
je pristojen za odločanje o zahtevku. 
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25. člen 

Ce je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o tem pismeno 
obvesti za davčne zadeve pristojen upravni organ občine, v kateri ima taksni 
zavezanec sedež oziroma stalno prebivališče. 

Taksa se izterja po predpisih, ki veljajo za izterjavo davčnih obveznosti 
družbenopravnih oseb in občanov. 

26. člen 

Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem 
bi morala biti plačana, pravica do povrnitve takse pa v dveh letih od dneva, 
ko je bila taksa preveč plačana. 

Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati, 
ustavi vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo 
ozirom izterjava takse in je dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pa nastane v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od dne, 
ko je nastala obveznost za plačilo takse. 

27. člen 

Uporabo predpisov o taksah kontrolirajo za davčne zadeve pristojni repu- 
bliški in občinski upravni organi. 

Vsak organ mora v svojem poslovanju zagotoviti notranjo kontrolo nad 
izvajanjem predpisov o taksah. 

28. člen 

Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah enotne izdaje (v upravnih 
kolkih). 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se takse plačujejo v gotovini: 
1. če znaša taksa več kot 200 din; 
2. če je v taksni tarifi predpisano, da je treba plačati takso v gotovini, 

ne glede na znesek; 
3. če plačuje takso taksni zavezanec iz tujine, plača takso v tuji valuti po 

veljavnem tečaju. 
29. člen 

Vsaki občini pripada dohodek, ki je bil dosežen s prodajo taksnih vred- 
notnic enotne izdaje na njenem območju, ne glede na to', pri katerih organih 
so bile s temi vrednotnicami plačane takse. 

Občine se lahko dogovorijo tudi za drugačno delitev dohodkov, kot je 
določena v prejšnjem odstavku. 

Dohodki od taks, plačanih v gotovini, pripadajo tisti občini, v kateri ima 
organ, pri katerem se vodi postopek, svoj sedež. 

30. člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da z drugimi republi- 
kami in avtonomnimi pokrajinami sklene dogovor o izdaji enotne emisije 
taksnih vrednotnic. 

Dokler ne bodo izdane taksne vrednotnice po prvem odstavku tega člena, 
se za plačevanje upravnih taks uporabljajo taksne vrednotnice dosedanje 
enotne izdaje. 
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31. člen 

Način prodaje taksnih vrednotnic na drobno določajo občinske skupščine. 
Pooblaščeni prodajalci taksnih vrednotnic v maloprodaji smejo kupovati 

taksne vrednotnice samo pri enoti službe družbenega knjigovodstva, ki je 
pristojna za občino, v kateri se bodo taksne vrednotnice prodajale: 

Provizija za prodajo taksnih vrednotnic v maloprodaji znaša 7%> od nomi- 
nalnega zneska kupljenih taksnih vrednotnic. 

32. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se za prekrške kaznuje odgovorna 
oseba pooblaščenega prodajalca taksnih vrednotnic, če nabavi vrednotnice v 
nasprotju z drugim odstavkom 31. člena tega zakona. 

33. člen 

Občinske skupščine morajo odloke o upravnih taksah uskladiti s tem 
zakonom v roku dveh mesecev po njegovi uveljavitvi. Do uskladitve odlokov 
s tem zakonom se občinske takse plačujejo po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona. 

34. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o upravnih taksah 

(Uradni list SRS, št. 13-105/69 in 46-249/70). 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v SR Sloveniji preneha uporabljati 

temeljni zakon o upravnih taksah (Ur. 1. SFRJ, št. 14/65, 11/66, 54/67, 51/68 
in 52/69) v skladu s 17. točko prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Plačevanje upravnih taks je bilo doslej urejeno v temeljnem zakonu o 
upravnih taksah (Uradni hst SFRJ, št. 14/65, 17/65, 11/66, 51/68 in 52/69), v 
republiškem zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 13/69) in ustreznih 
odlokih občinskih skupščin. Zakonsko materijo o upravnih taksah je v glav- 
nem urejal temeljni zakon. Veljavni republiški zakon ureja le tiste jzadeve, 
ki so izrecno spadale v republiško pristojnost in določa taksno tarifo. 

Temeljni zakon o upravnih taksah se po določbi 17. točke prvega odstavka 
13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k 
ustavi SR Slovenije uporablja kot republiški zakon do uskladitve republiškega 
zakona z ustavnimi amandmaji, vendar največ do 31. decembra 1972. Glede 
na že omenjen, Izrazito dopolnilni značaj veljavnega republiškega zakona o 
upravnih taksah je potrebno v republiki sprejeti nov zakon, ki bo v celoti 
urejal materijo upravnih taks. V merilu zveze bo odslej veljal le zakon, ki bo 
urejal plačevanje upravnih taks pri zveznih organih. 

Osnovne značilnosti predloga zakona so': 
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1. Po določbi drugega odstavka 1. točke XL. amandmaja k ustavi SRS 
republika določa sistem, vire in vrste davkov, taks in drugih davščin. Zakon 
naj bi torej urejal vsa vprašanja, ki imajo sistemski značaj. 

2. Zakon se neposredno uporablja za poslovanje pred republiškimi organi, 
občinske skupščine pa glede občinskih upravnih taks samostojno določajo taksno 
tarifo in lahko z odloki, poleg v zakonu določenih, uvajajo tudi druge opro- 
stitve in olajšave. 

3. V skladu z načelom, da družbenopolitične skupnosti samostojno določajo 
višino davkov in taks, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek, predlog' 
zakona ne vsebuje nobenih omejitev občinam pri določanju višine tarif. 

4. V osnovi so v predlagani zakon povzete določbe veljavnega temeljnega 
in republiškega zakona o upravnih taksah. 

5. Vnesene so nekatere spremembe in dopolnitve, kjer dosedanje rešitve 
niso več ustrezale, ali so povzročale nejasnosti. Nove oziroma spremenjene 
rešitve so obrazložene v nadaljevanju. 

6. Predlagamo, da se upravne takse v povprečju povišajo za 50l0/o, glede 
same opredelitve taksnih predmetov pa so predlagane le nekatere spremembe. 

Zakon naj bi določil, na katere spise in dejanja se smejo predpisovati 
upravne takse; gre za sistemsko vprašanje, ki mora biti v merilu republike 
enotno urejeno. Občinske skupščine pa samostojno odločajo o tem, na katere 
izmed taksnih predmetov, za katere zakon omogoča predpisovanje upravne 
takse, bodo takso tudi uvedle in kolikšna bo višina občinske takse. 

Sedaj veljavna tarifa republiškega zakona vsebuje zneske taks za-vse 
taksne predmete, tako za tiste, ki se pojavljajo samo pri republiških, samo 
pri občinskih, ali pri obojih organih. Zakon namreč vsebuje določbo, da lahko 
občinske skupščine odločijo', da se taksna tarifa republiškega zakona nepo- 
sredno uporablja tudi kot tarifa občinskih upravnih taks. Vse občine v SR 
Sloveniji so prevzele republiško taksno tarifo. Odstopi so minimalni, le v ne- 
kaj občinah in še to le za nekaj tarifnih številk. Glede na to, da je enotnost 
ureditve glede vplačevanja taks izredno pomembna za normalno poslovanje 
družbenopravnih oseb in občanov z organi, ki vodijo postopke, za katere se 
plačujejo takse, predlagamo, da se zadrži ureditev, po kateri se v taksni tarifi 
navajajo tudi zneski taks za tiste .predmete, za katere se sicer plačujejo samo 
občinske takse. S tem je občinskim skupščinam omogočeno, da enako kot do- 
slej v celoti sprejmejo to tarifo kot tarifo občinskih upravnih taks, čeprav 
zakon ne vsebuje več izrecne določbe o tem. Poudarjamo, da predstavlja taka 
ureditev za občine samo možnost, ne pa obvezo, čeprav smo omenili, da je 
enotnost ureditve -potrebna in koristna. 

Osnutek zakona je predvideval taksno tarifo z nespremenjenimi zneski 
taks. V razpravi o osnutku zakona so bili izrečeni pomisleki zoper zadržanje 
taksne tarife na sedanji višini in predlagamo, da se takse valorizirajo. Omenili 
smo že, da je bil predlog upoštevan in predlagamo v povprečju 50°/o zvišanje 
taks, s tem da zvišanje pri posameznih taksah odstopa navzgor in navzdol, del 
taks pa naj bi kljub splošnemu .povišanju ostal nespremenjen. Predlog za povi- 
šanje je bil pripravljen v sodelovanju s pristojnimi republiškimi upravnimi 
organi. Veljavna tarifa je bila uveljavljena v maju 1969 in je povišanje v 
predlaganem povprečju prilagojeno gibanjem osebnih dohodkov, cen in živ- 
ljenjskih stroškov v navedenem razdobju. Predlog tarife je usklajen s tarifo 
sodnih taks za tiste primere, ko se posamezna dejanja lahko opravljajo tako 
pred upravnimi kot pred sodnimi organi. Pripominjamo, da zvišanje tarife 
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upravnih taks ne bo oteževalo ali onemogočalo uveljavljanja pravic socialno 
šibkejšim občanom, ker je vzporedno s tem predlagana bistvena razširitev 
kroga oseb, ki so glede na svoje premoženjsko stanje — razen izjemi, ki jih 
določa zakon — v celoti oproščeni plačevanja upravnih taks. Na predlog geo- 
detske uprave SRS so izvršene določene spremembe glede opredelitve taksnih 
predmetov s področja geodetskih (dosedanjih katastrskih) taks. Gre za uskla- 
ditev taksnih predmetov z dejanskim delom in potrebami v upravnih organih 
geodetske službe. 

Omeniti moramo še problem v zvezi z emisijo taksnih vrednotnic (upravnih 
kolekov). Sedaj se uporabljajo vrednotnice enotne izdaje. Glede na to, da so 
vrednotnice enotne izdaje taksnim zavezancem dostopnejše, olajšujejo poslo- 
vanje (npr. poslovanje z organi v drugih republikah), predvsem pa je taka 
rešitev tudi z vidika racionalnosti utemeljena, predlagamo-, da se upravne 
takse tudi v prihodnje plačujejo v kolekih enotne izdaje. Seveda pa mora biti 
zagotovljen potreben nadzor nad pravilnostjo distribucij vrednotnic, da bodo 
dosledno izvajane določbe zakona o pripadnosti dohodka iz tega naslova po- 
sameznim občinam. Predlagamo, da zakon pooblasti izvršni svet skupščine SRS, 
da z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama sklene dogovor o 
enotni emisiji taksnih vrednotnic. 

V primerjavi s sedanjo ureditvijo predlagamo v zakonu naslednje spre- 
membe. 

V osnutku zakona sta bih predvideni v 13. členu dve možni rešitvi glede 
ravnanja z nekolkovanimi vlogami, to je, ali naj se v primerih, da zavezanec 
tudi na opomin ni plačal takse, taka vloga odloži v arhiv in se šteje, kot da 
sploh ni bila vložena, ah pa naj se rešuje, rešitev pa vroči šele, če zavezanec 
takso plača. Predlagatelj sprejema stališče zakonodajno-pravne komisije, po 
katerem se zadrži nespremenjena sedanja ureditev. 

Enako so bila v razpravah različna mnenja o rešitvi v 14. členu zakona 
glede plačila taks v primerih, ko postopki tečejo po uradni dolžnosti. Pred- 
lagamio, da se sprejme stališče odbora za družbenopohtični sistem in notranjo 
politiko RZ, to je, da se oprostitev nanaša le na prvostopni postopek. 

V 15. in 16. členu predloga zakona so z nekaterimi spremembami povzete 
sedaj veljavne osebne oprostitve od plačevanja taks. Oprostitev je razširjena 
na samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti, družbenopohtične 
organizacije ter samostojne sklade družbenopolitičnih skupnosti. Nasprotno 
zakon izključuje možnost uveljavljanja taksne oprostitve zaradi slabih pre- 
moženjskih razmer za primere nabave potnih dovoljenj, vizumov in orožnih 
listov. Opuščena je oprostitev za hišne svete v zadevah hišne uprave, ker 
upravljajo s stanovanjskimi hišami ustrezne delovne organizacije. Omenimo 
naj, da v predlogu niso več med oproščenimi organizacijami izrecno navedene 
zveze gluhih in zveze slepih ter njihove organizacije v zadevah v zvezi z 
rehabilitacijo gluhih in slepih, glede na to, da je dosedanja oprostitev vklju- 
čena v oprostitev pod 4. točko 16. člena. Osebna taksna oprostitev za učence 
osnovnih šol za spise in dejanja v zvezi s šolanjem je po predlogu razširjena 
tudi na učence v gospodarstvu. 

Kdo se šteje za občana v slabih premoženjskih razmerah kot pogoj za 
oprostitev plačevanja upravnih taks, je že doslej urejal republiški zakon. 
Po predlogu se ta pravica bistveno razširja. Do te oprostitve naj bi bil upra- 
vičen občan, če njegovi letni dohodki oziroma skupni letni dohodek vseh 
družinskih članov, ki odpade na enega člana, ne presega 3000 dinarjev (doslej 

40 
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750 dinarjev). Ce je med dohodki zajet tudi katastrski dohodek, se ta računa 
štirikratno (doslej dvojno), torej lahko v tem primeru na družinskega člana 
odpade 750 dinarjev katastrskega dohodka (doslej 375 dinarjev). Pripominjamo, 
da je ta sprememba glede katastrskega dohodka potrebna, ker izraža dejansko 
razmerje katastrskega do nacionalnega dohodka zasebnega kmetijstva. 

Predlagane so tudi nekatere spremembe glede predvidenih oprostitev 
(19. člen). Med drugim je razširjena oprostitev spisov in dejanj v zvezi z ure- 
jevanjem delovnega razmerja in ugotavljanjem delovne dobe na vse spise in 
dejanja v tej zvezi. Do sedaj se je oprostitev nanašala le na sklenitev delovnega 
razmerja in na spise in dejanja v zvezi z obstoječim delovnimi razmerjem. 

V 23. členu predloga so spremenjene določbe o zaokrožanju taks tako, 
da se takse zaokrožijo na cele dinarje, medtem ko se po sedanji ureditvi 
zaokrožajo na 10 par. 

V 24. členu predlagamo', da se znesek preveč plačane takse, ki jo je organ 
po uradni dolžnosti dolžan vrniti, zviša od sedanjih 5 dinarjev na 10 dinarjev. 

Glede prisilne izterjave taks so v 25. členu dopolnjene določbe o postopku 
tako, da takso prisilno izterja davčni organ občine, v kateri ima zavezanec 
sedež oziroma stalno prebivališče. 

O načinu prodaje taksnih vrednotnic odločajo občinske skupščine. Z za- 
konom pa bi bila določena enotna provizija za maloprodajo taksnih vred- 
notnic in to v višini 7®/o od nominalnega zneska vrednotnic. S tem' bi bila 
provizija za prodajo vrednotnic na območju SR Slovenije enotna in to tako 
za sodne kot upravne vrednotnice. 

V predlogu zakona je na novo vključena kazenska določba, po kateri se 
za prekršek kaznuje odgovorna oseba pooblaščenega prodajalca kolkov, ki na- 
bavi kolke pri službi družbenega knjigovodstva, ki ni pristojna za občino, v 
kateri se bodo kolki prodajali. 

V zakonu so predlagane še nekater manjše spremembe in dopolnitve 
(npr. glede vračanja taks, zastarelosti itd.), večje število sprememb pa je 
izključno redakcijskega značaja. 

Glede vprašanj, ki niso posebej omenjena v obrazložitvi zakona, je v celoti 
povzeta dosedanja ureditev. 

TAKSNA TARIFA 

Taksa v din 
I. VLOGE 

Tar. št.. 1 

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni 
v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 2,00 

Opomba: 

Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva stranka le 
hitrejši postopek o že vloženi zahtevi. 

Tar. št. 2 

Za pritožbo zoper odločbo, izdano v upravni stvari 10,00 
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II. ODLOČBE 

Tar. št. 3 

Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa 8,00 

Opomba: 

1. če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača taksa po tej 
tarifni številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba vroči; 

2. za odločbe o pritožbah se ne plača taksa. 

Tar. št. 4 

Za izdajo, podaljšanje ali izdajo dVojnika potne listine za potovanja 
v inozemstvo: 
1. za jugoslovanske državljane: 

a) za izdajo potne listine 
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine 
c) za izdajo dvojnika potne listine 
d) za izdajo skupne (kolektivne) potne listine za vsako osebo 

2. za tuje državljane: 
a) za izdajo potnega lista za tujce 
b) za izdajo turistične prepustnice 
c) za izdajo potne listine osebi brez državljanstva 

Opombe: 

1. za diplomatske in službene potne listine in za potne listine begun- 
cev se taksa ne plača; 

2. za hkratno izdajo, podaljšanje veljavnosti ali za izdajo dvojnika, v 
katerem so vpisani tudi družinski člani, se plača za vse osebe samo 
ena taksa; 

3. za dodaten vpis družinskih članov v potno listino se plača taksa po> 
1. točki pod b) te tarifne številke, ne glede na to, koliko družinskih 
članov se hkrati vpiše v potno listino. 

Tar. št. 5 

Za vizum na potni listini in za dovoljenja, našteta v tej tarifni številki: 
1. za jugoslovanske državljane: 

a) za vizum za neomejeno število potovanj 
b) za vizum na skupni (kolektivni) potni listini (za eno potovanje) 

za vsako osebo 
2. za tuje državljane: 

a) vizum za eno potovanje ali tranzit 
b) za vizum, izdan na mejnem prehodu 
c) za vizum za neomejeno število potovanj ali tranzit 
č) za vizum dvojnika potne listine 
d) za vizum na skupni (kolektivni) potni listini ali seznam oseb, 

za vsako osebo 
40* 

100,00 
50,00 

200,00 
10,00 

15,00 
3,00 

50,00 

35,00 

5,00 

25,00 
30,00 
50,00 
50,00 

12,00 
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3. za dovoljenje za začasno bivanje: 
a) z veljavnostjo do treh mesecev 50,00 
b) z veljavnostjo nad tri mesece 100,00 

Opomba: 

1. za vizum na potno listino, v katero so vpisani tudi družinski člani, 
se plača ena taksa; 

2. za vizum na potni listini za begunce se ne plača , taksa, kadar se 
nosilec potne listine izseljuje iz Jugoslavije; 

3. organ, ki izda vizum na potni listini za tujce, lahko taksnega za- 
vezanca oprosti plačila takse za vizum, glede na premoženjsko stanje 
in podobno. 

Tar. št. 6 
Za orožni list: 
1. za samokres ali revolver 200,00 
2. za ostalo orožje 150,00 

Opomba: 

1. taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje; 
2. za dovoljenje samo za posest orožja se plača polovica takse iz te 

tarifne številke; 
3. taksa po tej tarifni številki se ne plača za orožje, ki ga imajo strel- 

ske organizacije in je namenjeno za strelske vaje in tekmovanja na 
strelišču, ter za orožje, ki ga imajo organizacije združenega dela 
in druge organizacije za čuvanje družbenega premoženja; 

4. za dvojnik orožnega lista se plača za vsako posamezno orožje pokv 
vična taksa iz te tarifne številke; 

5. za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega orožnega Usta ozi- 
roma dovoljenja se ne plača taksa po tej tarifni številki, temveč po 
tar. št. 3 taksne tarife. 

Tar. št. 7 

1. za akt, s katerim se daje soglasje k aktu o ustanovitvi podjetja po 
občanih 1500,00 

2. za akt, s katerim pridobi občan pravico za samostojno opravljanje 
gospodarske ali druge poklicne dejavnosti 150,00 

Opomba: 

Za akt, s katerim se pridobi pravica izvrševanja obrti brez stalnega 
poslovnega mesta, se plača polovica takse iz 2. točke te tarifne šte- 
vilke. 

Tar. št. 8 

Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis poslovnega objekta na morj-u: 
1. za vpis v vpisnik ladij na morju 300,00 
2. za vpis v evidence čolnov na morju 30,00 

Opomba: 

Taksa po tej tarifni številki se ne plača za plovne objekte, ki so na- 
menjeni izključno le za civilno zaščito in gasilsko službo. 
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Tar. št. 9 

Za odločbo, s katero se dovoljuje prvi vpis plovnih objektov notranje 
plovbe v register oziroma evidenco 15,00 

Tar. št. 10 

Za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje, za izdajo 
in podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, za motorno vozilo 
ali za avtomobilski priklopnik 15,00 

Opomba: 

1. za dvojnik vozniškega dovoljenja se plača petkratna taksa po tej 
tarifni številki; 

2. za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega dovoljenja 
ali prometnega dovoljenja se ne plača taksa po tej tarifni številki, 
temveč po tarifni številki 3 te taksne tarife. 

III. POTRDILA 

Tar. št. 11 

Za potrdila, ki jih izdajajo organi, če ni drugače predpisano 5,00 

Tar. št. 12 

Za dvojnik listine o končani šoli ali strokovni kvalifikaciji 5,00 

Tar. št. 13 

Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje izvor ali vrednost, 
količina in kakovost ali zdravstvena neoporečnost blaga 15,00 

Opomba: 

Ta taksa se ne plačuje za tuje potne deklaracije, ki spremljajo sprem- 
ni list. 

IV. OVERITVE, PREPISI IN PREVODI 

Tar. št. 14 

Za overitev podpisa, rokopisa in prepisa: 
1. za overitev vsakega podpisa 6,00 
2. za overitev avtentičnosti rokopisa ali za overitev prepisa od vsake 

polpole izvirnika 6,00 

Opomba: 

1. s polpolo je v tej taksni tarifi mišljen list papirja dveh strani, 
normalne pisarniške velikosti ali manjši; 

2. če je rokopis oziroma prepis, ki naj se overi, pisan v tujem jeziku, 
se plača dvojna taksa iz druge točke te tarifne številke. 
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Tar. št. 15 

Za overitev prevoda se plača 30 °/o takse iz tarifne številke 21, te taks- 
ne tarife. 

Opomba: 

Ce organ besedilo tudi prevede in overi prevod, se plača poleg takse 
po tej tarifni številki tudi taksa po tar. številki 21 te taksne tarife. 

Tar. št. 16 

Za overitev kopije načrta (risbe) se plača od celega ali začetega kva- 

Opomba: 

Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za overitev kartoteke, ki 
nadomestuje poslovno knjigo. 

Tar. št. 17 

Za overitev načrta 30,00 

Opomba: 

Z,a overitev kopije katastrskega načrta se ne plača taksa po tej tarifni 
številki, temveč po tar. številki 28 te taksne tarife. 

Tar. št. 18 

Za overitev kopije načrta (risbe) se plača od celega ali začetega kva- 
dratnega mietra goo 

Tar. št. 19 

Za overitev pogodbe, katere vrednost znaša: 
1. do 1.000,00 dinarjev 15,00 
2. nad 1.000,00 dinarjev do 2.500,00 dinarjev 30,00 
3. za vsak dinar nad 2.500,00 dinarjev po 0,5 '%>, vendar največ 300,00 

dinarjev; 
4. če je vrednost pogodbe neocenljiva 25,00 
Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača 50 °/o takse iz 
prvega odstavka oziroma drugega odstavka te tarifne številke. 
Za overitev pooblastila 6,00 

Opomba: 

1. da gre za overitev pogodbe, se šteje tudi, če se overijo samo podpisi 
pogodbenih strank; 

2. vsaka sprememba vsebine pogodbe se šteje v taksnem pogledu za 
novo pogodbo; 

3. taksa po prvem' odstavku te tarifne številke se plača od vrednosti, 
ki je navedena v pogodbi; 

4. če je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni navedena, se plača za ove- 
ritev pogodbe dvojna taksa 4. točke te tarifne številke. 
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Tar. št. 20 

Za prepise uradnih aktov ali listin, ki se prepišejo pri državnem 
organu: 
1. če jih prepišejo prizadete osebe, od polpole izvirnika 
2. če jih prepiše .organ, od polpole izvirnika 
3. če prepiše organ akte ali listine v tujem1 jeziku od polpole izvir- 

nika 
Tar. št 21 

Za prevode iz enega jezika v drugega: 
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed 15,00 
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed, od vsake cele ah 

začete polpole prevoda 30,00 

V. GEODETSKE TAKSE 

Tar. št. 22 

Za izvedbo sprememb v operatu zem(lj,iškega katastra, ne glede na to, 
kako so nastale, se plača taksa v gotovini in znaša: 
1. za izvedbo sprememb na naslovni strani obstoječega ah novega (po- 

sestnega lista ter za prenos, parcel iz ©nega posestnega lista v dru- 
gega, od vsakega novega posestnika oziroma od vsake nove par- 
cele 

2. za izvedbo sprememb površine ali delitev parcel zaradi spremembe 
posestnega stanja, od vsake parcele novega stanja 

Opomba: 

1. takso po 1. točki te tarifne številke plača novi posestnik, ki se vpiše 
v katastrski operat, kot tudi vsak posestnik, 'kateremu se spreminja 
idealni solastniški del, oziroma posestnik, v čigar posestni list se 
prenašajo parcele; 

2. takso iz 2. točke te tarifne številke plačajo posestniki, katerim se 
v posestnih listih izvedejo spremembe; 

3. taksa iz 2. točke te tarifne številke se ne plača za spremembe na 
parcelah v kulturi, razredu, objektu (komunikaciji) in stavbi; 

4. če pretrpi ista parcela dve ali več sprememb, navedenih v 1. in 2. 
točki te tarifne številke in se te spremembe hkrati izvedejo v kata- 
strskem operatu, se plača za izvedbo sprememb ena sama taksa in 
to iz 2. točke te tarifne številke; 

5. taksa po tej tarifni številki se obračuna po izvedbi sprememb v ka- 
tastrskem operatu, pobere pa jo občinski upravni organ davčne 
službe po seznamu, ki ga sestavi občinski upravni organ za geo- 
detske zadeve. 

Tar. št. 23 

Za terenski ogled, snemanje, vrisovanje sprememb v evidenčnih na- 
črtih zemljiškega katastra in za izračunavanje površine parcel, ki se 
opravijo na prijavo stranke, se plača taksa v gotovini in maša za 
vsako porabljeno delovno uro 30,00 

2,00 
10,00 

15,00 

10,00 

12,00 
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Opomba: 

1. taksa po tej tarifni številki se plača za vsako prijavo, ne glede na 
to, ali se opravila, omenjena v tej tarifni številki, opravijo v za- 
konskem roku ali pa pred rokom (na izrecno zahtevo stranke); 

2. taksa po tej tarifni številki se ne plača za spremembe na parcelah 
v kulturi, razredu, objektu (komunikaciji) in stavbi. 

Tar. št. 24 

1. za ročno kopiranje dela detajla iz evidenčnih načrtov zemljiškega 
katastra se plača taksa po številu točk in znaša: 
a) do 10 točk 15,00 
b) za vsako nadaljnjo točko nad 10 točk 1,00 
c) za vpis osebnih podatkov in drugih podatkov od točke še 1,00 

2. za kopiranje dela detajla iz evidenčnih načrtov zemljiškega katastra 
v primerih, ko ni mogoče obračunati takse po številu točk, ter za 
kopiranje dela detajla iz topografskih načrtov in kart znaša taksa 
za vsako porabljeno delovno uro 20,00 

3. za mehanično kopiranje delov detajla iz načrtov in kart ter iz dru- 
gih grafičnih prikazov terena se plača taksa od kopirane polpole 
(format 21 X 30 cm) 10,00 

4. če se kopija načrta oziroma karte, izdelana po 1., 2. in 3. točki te 
tarifne številke, dalje razmnožuje, se plača za vsak tako razmnožen 
izvod poleg stroškov razmnoževanja še taksa 4,00 

5. za prepise posestnih listov in drugih delov operata zemljiškega ka- 
tastra ali za izpiske iz njih se plača: 
a) do 10 postavk 10,00 
b) za vsako nadaljnjo postavko nad 10 postavk 0,50 

6. za kopiranje in prepise delov operatov in elaboratov pri občinskem 
upravnem organu za geodetske zadeve, ki niso zajeti v prejšnjih 
točkah te tarifne številke, znaša taksa za vsako uporabljeno delovno 
uro 20,00 

Opomba: 

1. kot število točk po 1. točki te tarifne številke je mišljen seštevek 
števila hektarjev, števila zaključenih parcel, števila stavb in števila 
objektov (komunikacij) ah njihovih delov; 

2. površina, manjša kot en hektar, se šteje za cel hektar; 
3. taksa po 1. točki te tarifne številke se računa za vsako katastrsko 

občino posebej; 
4. kot postavka po 5. točki te tarifne številke je mišljena vsaka prepi- 

sana vodoravna rubrika (vrsta) iz kateregakoli dela operata zemlji- 
škega katastra; 

5. taksa po 5. točki te tarifne številke se plačuje tudi za potrdila, ki 
jih izdaja občinski upravni organ za geodetske zadeve, če se v po~ 
trdilu navajajo podrobni podatki o posameznih parcelah. 
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Tar. št. 25 

Za prepisovanje in kopiranje podatkov o koordinatah in višinah ter 
topografij geodetskih točk (trigonometričnih, nivelmanskih, poligon- 
skih in drugih) znaša taksa za vsako točko 8,00 

Opomba: 

1. taksa po tej tarifni številki se ne plača, če so zahtevani podatki na- 
menjeni kot osnova za izvajanje programa družbenopolitične skup- 
nosti v zadevah izdelave geodetskih prostorskih evidenc; 

2. za delo po tej tarifni številki se zaračunavajo poleg takse tudi stro- 
ški za kopiranje in za material. 

Tar. št. 26 

Za uporabo načrtov, kart, fotoposnetkov in drugih grafičnih prikazov 
geodetske dokumentacije v namene razmnoževanja ter za izdajanje 
kopij celih listov načrtov, kart in drugih grafičnih prikazov geodetske 
dokumentacije znaša taksa: 
1. za uporabo v namene razmnoževanja: 

a) za vsak list načrta ali karte ali druge dokumentacije ne glede 
na vrsto in merilo 

b) za vsak fotoposnetek ne glede na vrsto in format 
2. za kopije celih listov načrtov, kart in drugih grafičnih prikazov geo- 

detske dokumentacije za vsako kopijo lista ne glede na vrsto in 
mierilo 

Opomba: 

1. za plačevanje takse po tej tarifni številki veljata 1. in 2. točka 
opombe k tarifni številki 25. 

2. za tiskane kopije iz 2. točke te tarifne številke se zaračunavajo tudi 
dejanski stroški za tisk. 

Tar. št. 27 

Ce napravi kopije ali prepise podatkov iz tarifne številke 24 in 25 te 
taksne tarife organizacija združenega dela ali druga organizacija po 
svojem strokovnjaku, se plača polovica ustrezne takse. 

50,00 
10,00 

50,00 

Tar. št. 28 

1. za overitev kopije načrta v velikosti polpole (format 21 X 30 cm) 5,00 
Za overitev kopije načrta, ki je večja od ene polpole, se plača poleg 
osnovne takse za polpolo še tolikokrat po 2,00 dinarja, za kolikor pol- 
poil je kopija večja od ene ,polpole. 
2. za overitev prepisa ali izpiska iz operata zemljiškega katastra, ela- 

borata izmeritve zemljišč ali elaborata drugih geodetskih evidenc, 
se taksa plača po številu pol obrazca, ki je bil uporabljen za prepis 
ali izpisek in znaša: 
a) za prvo polo 5,00 
b) za vsako nadaljnjo polo 2,00 



634 Priloge 

3. za potrditev delilnega načrta za namene vzdrževanja zemljiškega 
katastra ali zemljiške knjige, ki jih izdela pooblaščena organizacija 
združenega dela, znaša taksa od vsake parcele po novem stanju 5,00 

Opomba: 

1. za overitev načrta po tej tarifni številki se ne plača taksa po tarifni 
številki 17 te taksne tarife. 

2. začeta polpola iz 1. in 2. točke te tarifne številke se računa kot cela 
pola. 

VI. GRADBENE TAKSE 

Tar. št. 29 

Za akt, s katerimi se dovoljuje lokacija gradbenega objekta 50,00 

Tar. št. 30 

Za izdajo protokola o regulaciji ali gradbeni črti: 
1. za eno ulioo 90,00 
2. za več ulic 150,00 

Opomba: 

Za obnovo regulacijskih količkov se plača 70 %> ustrezne takse po tej 
tarifni številki. 

Tar. št. 31 

Za akt, s katerim se priglasi zidanje gradbenega objekta, za katerega 
se ne plača taksa po tar. št. 34 te taksne tarife 20,00 

Tar. št. 32 

Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav za izko- 
riščanje vodnih sil: 
1. za pretočne naprave (majhne elektrarne, vodne mline, valjame, žage 

in druge mline): 
a) do 500 KS 60,00 
b) nad 500 do 1000 KS 300,00 
c) nad 1000 KS 1500,00 

2. za naprave za vodovode, namakanje in melioracije ter za drugačne 
vodne zajeme: 
a) z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi 30,00 
b) z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi 150,00 
c) z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi 750,00 

3. za odločbo, s katero se dovoljuje gradnja naprave z akumulacijami, 
se plača taksa iz 1. točke oziroma 2. točke te tarifne številke pove- 
čana za 50 °/o. 

Opomba: 

Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, za katera se 
plačuje taksa po tarifni številki 34 te taksne tarife. 
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Tar. št. 33 

Za dovoljenja za postavitev radijske postaje 150,00 

Opomba: 

1. za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača 
polovica takse iz te tarifne številke. 

2. radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Jugoslavije, ne pla- 
čajo takse po >tej tarifni številki. 

Tar. št. 34 

Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po zakonu o graditvi investicij 
skih objektov, se plača taksa po vrednosti: 
1. če znaša vrednost objekta do 5 milijonov dinarjev 
2. če znaša vrednost objekta nad 5 do 10 milijonov dinarjev 

in 0,075 %„ od vrednosti nad 5 milijonov dinarjev 
3. če znaša vrednost nad 10 do 20 milijonov dinarjev 

in 0,05 %0 od vrednosti nad 10 milijonov dinarjev 
4. če znaša vrednost nad 20 do 40 milijonov dinarjev 

in. 0,03 %o od vrednosti nad 20 milijonov dinarjev 
5. če skupna vrednost presega 40 milijonov dinarjev 

Tar. št. 35 

Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba ali naprava, če znaša 
predračunska vrednost: 
1. do 100 000 dinarjev 30,00 
2. nad 100 000 dinarjev 150,00 

Tar. št. 36 

Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli njihova 
uporaba: 
1. do 10 prostorov 50,00 
2. nad 10 prostorov 150,00 
Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnovljenih ali adap- 
tiranih), da se dovoli njihova uporaba, se plača 0,5 %0 od obračunske 
vrednosti objekta. 

Opomba; 

1. taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme presegati 
3000,00 dinarjev; 

2. taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne nanaša na ob- 
jekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti 
z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni številki 37 te 
taksne tarife. 

Tar. št. 37 

1. Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih, plinskih, 
toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih 

0,1 %o 
500,00 

870,00 

1370,00 

2500,00 
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pregledane, da se dovoli njihova uporaba, se plača taksa od delovne 
ure po 15,00 

2. Za tehnični pregled motornih vozil 30,00 

Opomba: 

Taksa po 1. točki te tarifne številke se zaračuna za vsako celo ali nar 
četo delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem! pregledu. 

VII. RAZINO 

Tar. št. 38 

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev, ki jih iz- 
ročijo deponenti v hrambo organom, se plača na leto od vsakih začetih 
100,00 dinarjev vrednosti 1,00 

Opomba: 

1. če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo; 
2. taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za druga 

leta pa takrat, ko se depozit dvigne, začeto leto se šteje za celo1; 
3. če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega depoziterja k 

drugemu, se plača za prenos enoletna taksa; 
4. ta taksa se ne plača za depozite, položene na zahtevo državnega 

organa, oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit pravočasno 
dvigne. 

Tar. št. 39 

Na opomin za plačilo dolžne takse 3,00 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o upravnih taksah, ki ga je 
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija ni imela pripomb k predlogu zakona. 
Pri podrobni obravnavi pa je komisija sprejela naslednje amandmaje: 
K 16. členu : V 5. točki naj se besedilo »dopolnjenega 25. leta« nado- 

mesti z besedilom »dopolnjenega 26. leta«. 
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z drugimji zakonskimi predpisi, 

ki določajo dopolnjeno 26. leto starosti kot gornjo mejo v zvezi z uveljav- 
ljanjem, določenih pravic. 

Za 9. točko naj se doda nova 10. točka, ki se glasi: 
»10. hišni sveti — v zadevah hišne uprave«. 
To določbo je že vseboval temeljni zakon o upravnih taksah (Uradni list 

SFRJ, št. 14/65). Predlagatelj je oprostitev za hišne svete v zadevah hišne 
uprave opustil z motivacijo, da upravljajo s stanovanjskimi hišamfi. le ustrezne 
delovne organizacije. Komisija je bila mnenja, da je tudi v prihodnje po- 
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trebna oprostitev plačevanja upravnih taks za hišne svete v nekaterih zade- 
vah iz pristojnosti hišne uprave. 

K 19. členu : V drugi in tretji vrsti 19. točke se besedilo »partizan- 
skega spominskega znaka 1941« nadomesti z besedilom »partizanske spome- 
nice 1941«. 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve naziva z nazivom, ki ga uvaja 
zakon o pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941« (Uradni list SFRJ, 
št. 60/70). 

K 33. členu: Besedilo tega člena se črta in nadomesti z novim bese- 
dilom, ki se glasi: »Dokler občinske skupščine svojih odlokov o upravnih tak- 
sah ne uskladijo s tem zakonom, se plačujejo občinske takse po predpisih, ki 
so veljali do uveljavitve tega zakona.«. 

Spremlemba je umestna zaradi večje jasnosti določbe, pri čemer sodi ko- 
misija, da občinskim skupščinam roka ni potrebno določiti. 

St: 423-6/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko — poročilo z dne 
2. 2. 1972, št. 423-6/72 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti s področja družbeno- 
ekonomskih odnosov — poročilo z dne 2. 2. 1972, št. 423-6/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o sodnih taksah 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Pred sodišči splošne pristojnosti in gospodarskimi sodišči v SR Sloveniji 
se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov se- 
stavni del. 

2. člen 
Takse se plačujejo: 
1. v pravdnem postopku, 
2. v izvršilnem postopku, 
3. v nepravdnem postopku, 
4. v zemljiškoknjižnem postopku, 
5. v kazenskem postopku za zasebno tožbo, 
6. v postopku v upravnih sporih, 
7. v postopku za registracijo organizacij združenega dela, 
8. v postopku prisilne poravnave in stečaja, 
9. v drugih primerih, ki jih določa taksna tarifa. 
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3. člen 

S tem zakonom predpisane takse morajo plačati tisti, ki se po njihovem 
predlogu ali v njihovo korist opravijo dejanja. 

Za vlogo in za zapisnik, ki jo nadomešča, mora plačati takso tisti, ki vlogo 
vloži, oziroma tisti, na čigar zahtevo se zapisnik sestavi. 

Za odločbo sodišča prve stopnje mora plačati takso tožnik oziroma pred- 
lagatelj, za sodno poravnavo pa obe stranki. 

Ce mora po tem zakonu dvoje ali več oseb skupaj plačati takso, je nji- 
hova obveznost nerazdelna. 

4. člen 

Ce ni v tem zakonu ali v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna 
obveznost: 

1. za vloge (tožbe, pravna sredstva, izvršilne predloge idr.) — takrat, ko 
se vloga izroči, za vloge, dane na zapisnik — pa takrat, ko je zapisnik končan. 

2. za sodne prepise — takrat, ko se prepis zahteva; 
3. za sodne odločbe — takrat, ko se odločba razglasi, če stranka ni 

navzoča pri razglasitvi ali če odločba ni razglašena, pa takrat, ko se stranki 
ali njenemu zastopniku viroči prepis odločbe; 

4. za sodne poravnave — takrat, ko se poravnava sklene.; 
5. za povprečno takso v zapuščinskem postopku — takrat, ko postane 

sklep o dedovanju pravnomočen; 
6. za povprečno takso v stečajnem postopku — takrat, ko postane odločba 

o delitvi pravnomočna, v postopku prisilne poravnave — pa takrat, ko postane 
pravnomočna odločba, s katero se potrdi sklenjena poravnava; 

7. za druga dejanja — takrat, ko se dejanje zahteva oziroma ko sodišče 
začne postopek. 

Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni v tem 
zakonu ali v taksni tarifi drugače določeno. 

5. člen 

Takso za vloge v upravnih sporih o invalidskih stvareh, o stvareh social- 
nega zavarovanja, o stvareh skrbstva, posvojitve in socialne pod,pore ter o de- 
lovnih razmerjih je treba plačati le, če je tožba ali pritožba pravnomočno za- 
vrnjena oziroma zavržena. 

Taksna obveznost za vloge iz prejšnjega odstavka nastane v petnajstih 
dneh od prejema naloga za plačilo takse. 

Taksa za sodbo v upravnih sporih se plača samo tedaj, kadar sodišče 
zavrne tožbo oziroma pritožbo. 

6. člen 

Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah enotne izdaje ali v 
gotovini. 

Kolki se prilepijo na vlogo oziroma na sodni spis in razveljavijo z odtisom 
sodnega pečata. 

V gotovini se plačujejo takse le tedaj, kadar mora plačati taksni zavezanec 
za vlogo ali sodno odločbo oziroma za dejanje večjo takso kot 200 dinarjev. 

Kadar je treba plačati takso v gotovini, jo vplača taksni zavezanec pri 
banki na račun dohodkov Socialistične republike Slovenije. Potrdilo o vplačilu 
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takse se priloži vlogi, za katero je bila taksa plačana; kadar se predloži potrdilo 
o taksi, plačani za sodno odločbo, mora tisti, ki potrdilo predloži, posebej na- 
vesti, za katero odločbo je plačal takso. Sodišče potrdi na spisu, za katerega 
je bila plačana taksa, kolikšna taksa je bila plačana. 

Ce taksni zavezanec kljub opominu za plačilo takse v gotovini ne pred- 
loži potrdila o plačani taksi v roku 15 dni od prejema opomina, je dolžan 
plačati še 10'% pribitka nanjo kot kazensko takso-, ki ne more biti večja kot 
500 dinarjev. Ta kazenska taksa se ne izterja, če se naloži zavezancu kazenska 
taksa iz 3. odstavka 44. člena tega zakona. 

7. člen 

Pri plačevanju taks se znesek takse zaokroži tako, da se del zneska do 
50 par ne upošteva, del nad 50 par pa zaokroži na 1 dinar. 

8. člen 

Ce n,i plačana vsa taksa ali če sploh ni plačana taksa, to ni ovira za sodni 
postopek, razen če ni v tem zakonu ali v taksni tarifi drugače določeno. 

Ce stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od nje tudi vloge, 
ki sploh niso kolkovane ali so premalo kolkovane. 

V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov se taksa izterja tako, kot je to 
predpisano v 41. členu tega zakona. 

9. člen 

Pravica, zahtevati plačilo sodne takse, zastara v dveh letih po preteku leta, 
v katerem bi bilo treba takso plačati. 

Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati 
ustavi vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo 
oziroma izterjava takso. Zastaranje pa nastane v vsakem primeru, ko poteče jo 
štiri leta od takrat, ko je nastala obveznost za plačilo takse. 

10. člen 

Dohodki od sodnih taks so dohodki republike. 
Republika odstopa občinam dohodke od sodnih taks, ki se dosežejo na nji- 

hovem območju s prodajo taksnih vrednotnic enotne izdaje, in dohodke od 
sodnih taks, ki jih je treba v gotovini plačati pri občinskih sodiščih na nji- 
hovem območju. 

Ce obsega območje občinskega sodišča dve ali več občin, se dohodki od 
sodnih taks iz drugega odstavka tega člena delijo med občine v takem1 razmerju, 
v kakršnem posamezne občine prispevajo k financiranju občinskega sodišča. 

II. Taksne oprostitve 

11. člen 

Oprostitev plačila sodne takse v pravdnem postopku se priznava po členih 
161 do 167 zakona o pravdnem postopku. 

Ob pogojih, ki so določeni v 161., 162. in 165. členu zakona o pravdnem 
postopku, se prizna oprostitev plačila sodne takse tudi v nepravdnem in 
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izvršilnem postopku, v kazenskem postopku na zasebno tožbo in v postopku 
v upravnih sporih. 

Tuji državljani so oproščeni plačila sodne takse v postopkih, ki so našteti 
v prejšnjih dveh odstavkih, če tako določa mednarodna pogodba ah če velja 
vzajemnost. 

Ce nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče dolžno obrniti za 
pojasnilo na zvezni organ, pristojen za pravosodje. 

12. člen 

Oprostitev plačila takse, priznana v pravdnem, nepravdnem ali v kazen- 
skem postopku ali pa v postopku v upravnih sporih, velja tudi v postopku za 
izvršitev odločb, izdanih v omenjenih postopkih, če je zahtevana izvršitev v treh 
mesecih po pravnomočno končanem postopku. 

Oprostitev plačila takse v nepravdnem in izvršilnem postopku velja tudi 
v pravdnem postopku, ki nastane med izvršilnim ali nepravdnim postopkom 
ali zaradi njega. 

13. člen 

Sklep o oprostitvi plačila takse učinkuje od dneva, ko je pri sodišču vložen 
predlog za oprostitev, in velja za vse vloge in dejanja, za katera je po 4. in 
5. členu tega zakona nastala taksna obveznost tega dne ali pozneje. 

V primerih iz 5. člena tega zakona obsega taksna oprostitev tudi vloge, 
vložene pred predlogom za taksno oprostitev, če je predlog vložen pred pre- 
tekom roka, določenega za plačilo takse. 

14. člen 

Potrdilo o premoženjskih razmerah vzame sodišče ob predlogu za taksno 
oprostitev kot dokaz samo, če od izdaje potrdila do vložitve predloga za taksno 
oprostitev ni preteklo več kot šest mjesečev. 

Ce traja postopek dalj kot dve leti, mora tisti, ki je oproščen plačila sodne 
takse, po preteku drugega in vsakega nadaljnjega leta predložiti novo potrdilo 
o premoženjskih razmerah. 

15. člen 

Sodnih taks so oproščeni državni organi, družbenopolitične skupnosti, kra- 
jevne skupnosti in Jugoslovanski Rdeči križ. 

Tuja država je oproščena sodnih taks, če tako določa mednarodna -pogodba 
ah če velja vzajemnost. 

Ce nastane dvom o tem, ali velja vzajemnost, se je sodišče dolžno obrniti 
za pojasnilo na zvezni organ, pristojen za pravosodje. 

16. člen 

Skrbnik odsotnega, čigar prebivališče je neznano in skrbnik za premoženje, 
katerega lastnik je neznan, ter začasni zastopnik stranke v postopku, ki ga je 
postavilo sodišče, niso dolžni plačevati taks za tistega, ki ga zastopajo. 

Te takse se izterjajo iz premoženja zastopanega. 
Neplačane takse vpiše sodišče v seznam taks in ravna po končanem po- 

stopku po tretjem odstavku 41. člena tega zakona. 
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17. člen 

Taksna oprostitev je v korist le tistemu, kateremu je priznana. 
Ce izroči vlogo skupaj več oseb ali če skupaj storijo procesno dejanje, 

pa je ena ali več oseb od njih oproščenih taks, mora tista, ki takse ni opro- 
ščena, plačati takso, kot da ni oproščenih, razen v primerih formalnega so- 
sporništva (2. točka prvega odstavka 184. člena zakona o pravdnem postopku). 

18. člen 

Ce v pravdnem ah v izvršilnem postopku ali v kazenskem postopku na 
zasebno tožbo takse oproščena stranka uspe, mora takse, ki bi jih bila morala 
plačati ona, če ne bi bila oproščena, plačati nasprotna stranka, ki ne uživa 
oprostitve, in sicer v sorazmerju s tem, koliko je oproščena stranka uspela v 
postopku. 

Ce skleneta stranka, ki je oproščena takse, in stranka, ki takse ni opro- 
ščena, poravnavo, mora plačati neoproščena stranka celotno takso za po^ 
ravnavo. 

Kadar so dani pogoji iz četrtega odstavka 166. člena zakona o pravdnem 
postopku, lahko zahteva sodišče od oproščene stranke takso ne glede na prvi 
odstavek tega člena. 

19. člen 

Kadar se udeležuje postopka na eni strani oseba, ki je oproščena takse, 
na drugi strani pa oseba, ki takse ni oproščena, mora sodišče pisati seznam taks, 
ki bi jih morala plačati oproščena oseba. 

Seznam taks se sklene po koncu postopka. Ce se postopek konča tako, 
kot določa 18. člen tega zakona, izda sodišče v skladu s tretjim odstavkom 
41. člena tega zakona nalog za plačilo takse tistemu, ki jo je zavezan plačati. 

III. Ugotovitev vrednosti za plačilo takse 

1. V pravdnem postopku 

20. člen 

V pravdnem postopku se plačujejo sodne takse po vrednosti spornega pred- 
meta. 

Ce ni v tem zakonu drugače določeno, se uporabljajo določbe zakona o 
pravdnem postopku, po katerih se ugotavlja vrednost spornega predmeta za 
določitev stvarne pristojnosti, tudi pri določanju vrednosti spornega predmeta 
za plačilo takse. 

Vrednost spornega predmeta za plačilo sodne takse se izračuna po vred- 
nosti, ki jo ima sporni predmet ob vložitvi tožbe. 

21. člen 

Ce je sporni predmet pravica do zakonite preživnine ali terjatev posa- 
meznih zneskov zakonite preživnine ali terjatev za preživnino, plačano namesto 
drugega, se izračuna vrednost spornega predmeta za plačilo takse tako, da se 
seštejejo dajatve za tri mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas. 

41 
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22. člen 

Ce obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca ne glede na to, 
ali se opirajo vsi zahtevki na isto dejansko in pravno podlago ah ne, se izračuna 
vrednost spornega predmeta za plačilo takse tako, da se sešteje vrednost vseh 
zahtevkov. 

Kadar gre za sospomištvo iz 2. točke prvega odstavka 184. člena zakona o 
pravdnem postopku, se določi vrednost spornega predmeta po vrednosti vsa- 
kega posameznega zahtevka. 

23. člen 

Vrednost spornega predmeta za plačilo takse v primerih iz drugega od- 
stavka 176. člena in iz drugega odstavka 185. člena zakona o pravdnem po- 
stopku se določi po zahtevku, katerega vrednost je večja. 

24. člen 

V delitvenih pravdah se vzame kot vrednost spornega predmteta vrednost 
tistega dela premoženja, ki ga tožnik zahteva, naj se mu oddeli iz skupnega 
premoženja. 

25. člen 

Ce gre v sporu za dedno pravico na vsej zapuščini, se vzame kot vrednost 
spornega predmeta vrednost čiste zapuščine; če pa gre v sporu samo za del 
zapuščine ali za določeno stvar iz zapuščine, se vzame kot vrednost spornega 
predmeta čista vrednost tega dela oziroma te stvari. 

26. člen 

Vrednost spornega predmeta v sporih o lastnini in posesti nepremičnin se 
določi po prometni vrednosti stvari, za katero gre v sporu. Vendar vrednost: 

1. zemljišča — ne more biti manjša od trikratnega katastrskega dohodka 
z zemljišča. 

2. stavbe ali posebnega dela stavbe — ne more biti manjša od trikratnega 
zneska letne stanarine oziroma najemnine. 

27. člen 

V pravdah, v katerih je predmet spora zahtevek, da mora kdo kaj storiti, 
trpeti ah opustiti, izjava volje, ugotovitev, da obstoji ali ne obstoji kakšna 
pravica ah pravno razmerje ali ugotovitev pristnosti ah nepristojnosti kakšne 
listine, se vzame kot vrednost spornega predmeta za plačilo takse znesek, ki ga 
je tožnik navedel v tožbi; ta pa ne more biti manjši kot 750 dinarjev. 

28. člen 

V pravdah, da naj se izreče sodba razsodišča za neveljavno, se vzame kot 
vrednost spornega predmeta znesek, ki je bil stranki prisojen; če pa se toženi 
zahtevek ne nanaša na denarni znesek, je odločilna vrednost, ki jo je tožnik 
navedel v tožbi, vendar pa ta znesek ne more biti mianjši kot 750 dinarjev. 

V pravdah, da naj se izreče, da je pogodba o razsodišču nehala veljati (441. 
in 442. člen zakona o pravdnem postopku), se vzame kot vrednost spornega 
predmeta znesek 1500 dinarjev. 
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29. člen 

Kot vrednost spornega predmeta za plačilo takse se vzame: 
1. v sporih o odpovedi pogodbe o najemiu ali zakupu stvari, o odpovedi 

stanovanjske ali podstanovanjske pogodbe ali v sporih za izselitev iz; stano^ 
vanjskih prostorov — znesek 750 dinarjev; 

2. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov ah v sporih 
na tožbo za izselitev — enoletni znesek najemnine; 

3. v sporih zaradi motenja posesti — znesek 750 dinarjev; 
4. v sporih za ugotovitev ah izpodbijanje očetovstva in v sporih o varstvu 

in vzgoji otrok — znesek 150 dinarjev; 
5. v sporih za ugotovitev obstoja ah neobstoja zakonske zveze, o veljavnosti 

ali razvezi zakonske zveze — znesek 3000 dinarjev; 
6. v sporih o stvarnih služnostih — znesek 1500 dinarjev, v sporih o 

osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju — znesek 600 dinarjev; 
7. v sporih o vrstnem redu terjatev v izvršilnem postopku —■ višina ter- 

jatve, vendar pri občinskih sodiščih ne več kot 1500 dinarjev, pri okrožnih 
sodiščih, okrožnih gospodarskih sodiščih in pri višjem gospodarskem sodišču 
pa ne več kot 3000 dinarjev. 

Ce se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za ugotovitev oče- 
tovstva hkrati tudi zahtevek za preživljanje otroka ali zakonca, se plača samo 
ena taksa, in sicer po vrednosti, po kateri se plača taksa v sporu za razvezo 
zakonske zveze oziroma v sporu za ugotovitev očetovstva. 

Ce se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom pravde, se vzame kot 
vrednost, od katere se odmeri taksa, znesek 750 dinarjev. 

30. člen 

V primerih, v katerih ni mogoče ugotoviti vrednosti spornega predmeta 
po prejšnjih določbah, se plača v sporih, o katerih odloča občinsko sodišče, 
taksa na znesek 1500 dinarjev, v sporih, o katerih odloča okrožno sodišče, 
taksa na znesek 3000 dinarjev, v sporih, o katerih odloča okrožno gospodarsko 
sodišče, taksa na znesek 10 500 dinarjev, in v sporih, o katerih odloča višje 
gospodarsko sodišče, taksa na znesek 15 000 dinarjev. 

31. člen 

Ce toženec ugovarja, da je v tožbi navedena vrednost spornega predmeta 
previsoka, določi sodišče s sklepom vrednost za plačilo takse. 

Ta ugovor mora toženec uveljavljati le do konca pripravljalnega naroka, 
če pripravljalnega naroka ni bilo, pa na prvem naroku za glavno obravnavo, 
■preden se spusti v obravnavanje. 

Sodišče se mora po uradni dolžnosti najkasneje na pripravljalnem naroku, 
če pa tega ni, na glavni obravnavi pred začetkom obravnavanja o glavni stvari 
na hiter in primeren način prepričati o pravilnosti navedene vrednosti spor- 
nega predmeta ter s sklepom ugotoviti pravo vrednost, če se pojavi utemeljen 
sum, da je stranka vrednost spornega predmeta cenila prenizko, da bi se 
izognila plačilu pravilne takse. 

41» 
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32. člen 

Zoper sklep sodišča iz prejšnjega člena o ugotovitvi vrednosti spornega 
predmeta za plačilo sodne takse ni posebne pritožbe. 

2. V izvršilnem postopku 

33. člen 

V izvršilnem postopku se plača taksa po vrednosti zahtevka, ki ga je 
treba izpolniti ali zavarovati. 

Pri ugotavljanju vrednosti zahtevka se uporabljajo smiselno določbe, ki 
veljajo za ugotavljanje vrednosti spornega predmeta za plačilo takse v pravd- 
nem postopku. 

Pravdni stroški oziroma stroški postopka in stranske terjatve se upoštevajo 
samo, če so predmet zahtevka, ki ga je treba izvršiti ali zavarovati. 

Ce je tekla pred izvršilnim postopkom pravda o istem zahtevku, se vzame 
kot vrednost zahtevka za plačilo takse o izvršilnem postopku vrednost pred- 
meta, ki je bila ugotovljena v pravdi, razen če ni zahtevan manjši znesek. 

34. člen 

V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka ali zakonca se 
kot vrednost, ki je odločilna za plačilo takse, ne sme vzeti znesek, večji od 
75 dinarjev. 

35. člen 

Ce tisti, ki zahteva izvršbo, ne navede vrednosti, odločilne za takso, in 
vrednosti tudi ni mogoče ugotoviti po prejšnjih določbah, se vzame kot vred- 
nost znesek 750 dinarjev. 

36. člen 

V izvršilnem postopku se uporabljajo smiselno določbe 31. in 32. člena 
tega zakona. 

3. V postopku v upravnih sporih 

37. člen 

Ce ni v tem zakonu in v taksni tarifi drugače določeno, se plačujejo v 
upravnih sporih takse po vrednosti spornega predmeta, kadar je ta predmet 
ocenljiv. 

Ocenljiv je tisti upravni spor, katerega vrednost je mogoče nedvomno 
ugotoviti. 

Sodišče odloča po prostem, preudarku, ali je vrednost spornega predmeta 
ocenljiv^ ali ne. 

Vrednost ocenljivega spora se ugotovi v skladu z določbami, ki veljajo 
za ugotovitev vrednosti spornega predmeta za plačilo takse v pravdnem po- 
stopku. 
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38. člen 

V postopku v upravnih sporih se uporabljajo smiselno določbe 31. in 32. 
člena tega zakona. 

V. V drugih postopkih 

39. člen 

Kadar je v nepravdnem postopku, v zemljiškoknjižnem postopku, v ste- 
čajnem postopku in v postopku prisilne poravnave odločilna za plačilo takse 
vrednost zahtevka, se uporabljajo za njeno ugotovitev smiselno določbe, ki 
veljajo za pravdni postopek, če ni v taksni tarifi drugače določeno. 

5. Sprememba vrednosti med postopkom 

40. člen 

Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse ne glede na to, da se je 
ta vrednost med postopkom spremenila, če ni v naslednjih odstavkih ali v 
taksni tarifi določeno drugače. 

Ce ugotovi sodišče po 31. členu tega zakona novo vrednost, se vzame kot 
podlaga za takso ugotovljena nova vrednost od trenutka, ko sodišče sporoči 
sklep o tem strankam. 

Ce se spremeni vrednost zaradi spremembe ali delne rešitve zahteva, se 
vzame kot vrednost za plačilo takse spremenjena vrednost za vse tiste vloge 
in dejanja, ki se vložijo oziroma opravljajo po taki spremembi. Če se spremeni 
vrednost zaradi izjave stranke v vlogi, se plača taksa po spremenjeni vred- 
nosti tudi za to vlogo. 

Ce se izpodbija s pravnim sredstvom odločba le v delu, se vzame kot 
podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo le vrednost izpodbijalnega dela. 

Če vložita pravno sredstvo obe stranki, se odmeri taksa za pravno sredstvo 
vsaki stranki posebej, in je odvisna od vrednosti tistega dela odločbe, ki se 
s pravnim sredstvom izpodbija. 

V statusnih sporih, v ugotovitvenih sporih in v sporih, v katerih tožbeni 
zahtevek ni denarni znesek, je odločilna za plačilo takse za pravno sredstvo 
vrednost, po kateri je bila plačana taksa za tožbo. 

Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o stroških postopka 
ali o stranskih terjatvah, se plača taksa samo po znesku stroškov oziroma de- 
janskih terjatev. 

IV. Izterjava neplačane takse 

41. člen 

Ce je stranka navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora plačati takso, 
pa je ne plača takoj, jo sodišče opozori, da mora plačati takso v petnajstih 
dneh in jo opomni na posledice, če takse v tem roku ne bi plačala (44. člen). 
Na sodnem spisu zapiše, da je bila stranka na to opozorjena. 
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Po prejšnjem odstavku ravna sodišče tudi, kakor izroči stranka naravnost 
sodišču vlogo', ki sploh ni kolkovana ali je premlalo kolkovana. 

Ce stranka ni navzoča pri sodnem, dejanju, za katero mora plačati takso, 
ji pošlje sodišče nalog, naj v petnajstih dneh od vročitve naloga plača dolžno 
takso in jo opozori na posledice, če takse v tem roku ne bi plačala (44. člen). 

Ce prejme sodišče po pošti vlogo, za katero sploh ni plačana ali ni pla- 
čana vsa taksa, pošlje vložniku opomin, naj v petnajstih dneh od vročitve opo- 
mina plača sodno takso, in ga opozori na posledice, če takse v tem roku ne bi 
plačal (44. člen). 

42. člen 

Ce stranka misli, da taksa ni pravilno odmerjena, je sodišče dolžno izdati 
na zahtevo stranke odločbo o odmeri takse. 

43. člen 

Ce bi bil moral plačati takso nekdo1, ki živi ali ima svoj sedež v tujini, 
ne glede na to-, ali je jugoslovanski ali tuj državljan, pa ne plača takse takrat, 
ko nastane taksna obveznost, vpiše sodišče neplačano takso v seznam ne- 
plačanih taks in izda po končanem postopku nalog za njeno plačilo (tretji 
odstavek 41. člena); rok za plačilo takse ne sme biti krajši kot 30 dni in ne 
daljši kot 90 dni. 

44. člen 

Ce taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen v 41. oziroma 
43. členu tega zakona, sporoči sodišče to v nadaljnjem roku 15 dni za finance 
pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, v kateri ima taksni zave- 
zanec svoje stalno prebivališče (sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu 
zaznamuje, da je omenjeni organ obveščen o neplačani taksi. 

Ce taksni zavezanec nima stalnega prebivališča (sedež) v Jugoslaviji, pošlje 
sodišče sporočilo iz prejšnjega odstavka za finance pristojnemu upravnemu 
organu skupščine občine, v kateri je soidišče, ali za finance pristojnemu uprav- 
nemu organu skupščine občine, v kateri ima taksni zavezanec kakšno premo- 
ženje. 

Ko prejme za finance pristojni upravni organ skupščine občine sporočilo, 
izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu, naj v 15 dneh od prejema 
odločbe plača dolžno takso in 50 °/o pribitka nanjo kot kazensko takso. Ce 
taksni zavezanec v tem roku ne plača takse, se taksi prisilno izterjata. Ce 
sta bili izterjani taksi plačani v gotovini, se knjižita na račun dohodkov od 
sodnih taks. 

Ce za finance pristojni upravni organ ugotovi, da je bila v primeru 5. od- 
stavka 6. člena tega zakona taksa plačana v gotovini, izterja samo kazensko 
takso iz te določbe. Kazenska taksa po tretjem odstavku teg'a člena ne more 
biti manjša kot 10 dinarjev ,in ne večja kot 500 dinarjev. 

45. člen 

Ce je taksni zavezanec delovna ali druga organizacija, ki opravlja svoje 
finančno poslovanje po banki, ugotovi sodišče s sklepom, koliko znašata ne- 
plačana taksa in kazenska taksa (peti odstavek 6. člena in 44. člen) in pošlje 
sklep banki, ki vodi račun taksnega zavezanca, da ju izterja. 
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Banka mora ravnati po sklepu sodišča in izterjani znesek vknjižiti na račun 
dohodkov od sodnih taks Socialistične republike Slovenije. 

Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena se organizacija oziroma zavod 
lahko pritoži na višje sodišče v petnajstih dneh od njegove vročitve. Pritožba ne 
zadrži izterjanja takse. 

46. člen 

Ce neplačane takse v posamezni zadevi po pravnomočnosti ne presegajo 
skupnega zneska 10 dinarjev, ne ravna sodišče po členih 41 do 45 tega zakona 
oziroma ne sproži postopka za prisilno izterjavo. 

V. Vrnitev takse 

47. člen 

Pravioo zahtevati vrnitev takse ima, kdor je plačal takso, ki je sploh ne 
bi bil dolžan plačati, ali je plačal takso, večjo od predpisane, kakor tudi, kdor 
je plačal takso za določeno sodno dejanje, pa to dejanje iz kakršnegakoli vzroka 
ni bilo opravljeno. 

Kjdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno, ne more 
zahtevati vrnitve takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi. 

48. člen 

Zahteva za vrnitev takse se vloži pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, 
in sicer v 90 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana, oziroma od 
dneva, ko je prizadeti zvedel, da dejanje ni bilo opravljeno. 

Vrnitev takse ni mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je 
bila taksa plačana. 

49. člen 

Zahtevo za vrnitev takse z mnenjem in potrebnimi spisi pošlje sodišče 
za finance pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, v kateri ima 
stalno prebivališče oziroma sedež tisti, ki zahteva vrnitev. 

Ce je bila taksa plačana v gotovini, pošlje sodišče zahtevo za njeno vrnitev 
za finance pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, v kateri ima 
sodišče svoj sedež. 

O zahtevi za vrnitev takse odloča za finance pristojni upravni organ 
skupščine občine. 

Taksa se vrne v breme dohodkov od sodnih taks. 

50. člen 

Ce je v postopku v upravnih sporih upravna odločba na tožbo odpravljena, 
če je v tem postopku odločba prve stopinje na pritožbo spremenjena ali raz- 
veljavljena ali če je dovoljena obnova postopka, je treba vrniti stranki na 
njeno zahtevo takso za tožbo oziroma za pritožbo, če je spremenjena, pa tudi 
druge takse, ki so bile plačane v tem sporu. 



648 Priloge 

Vrnitev takse je treba zahtevati v 90 dneh od vročitve odločbe iz prejš- 
njega odstavka. 

Glede postopka za vrnitev takse pa prejšnjih dveh odstavkih se upo- 
rabljajo določbe 47. in 49. člena tega zakona. 

51. člen 

V postopku za vrnitev takse se ne plačujejo takse. 

VI. Kontrola nad pobiranjem sodnih taks 

52. člen 

Uporabo predpisov o sodnih taksah kontrolira republiški organ, pristojen 
za pravosodje. 

Ob kontroli ugotovljene neplačane takse izterja sodišče, če še niso za- 
starane. 

VII. Prehodne in končne določbe 

53. člen 

Oprostitev sodnih taks po zakonu o delovnih razmerjih, po zakonu o sta- 
novanjskih zadrugah, po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbe- 
nih zemljišč ter po predpisih za njegovo izvrševanje in po zakonu o izkoriščenju 
kmetijskega zemljišča bodo veljale tudi po uveljavitvi tega zakona. 

Sodnih taks so oproščeni delavci za knjižbo; 
— lastninske pravice na stavbi, ki so jo postavili na zemljišču v družbeni 

lastnini; 
— zastavne pravice denarnih zavodov ali delovnih organizacij za posojila 

za gradnjo, adaptacijo ah nakup stanovanj. 

54. -člen 

Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala taksna obvez- 
nost do dneva, ko je začel veljati ta zakon, se bodo plačevale po dosedanjih 
predpisih in po dosedanji tarifi. 

Ce je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki naj bo 
opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni treba plačati nove takse po tem 
zakonu, vendar pa se preveč plačana taksa ne vrne. 

Ce po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi odločbo, ki jo je 
izdalo nižje sodišče-, preden je začel veljati ta zakon, ni treba plačati takse za 
novo odločbo nižjega sodišča. 

55. člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da z drugimi repu- 
blikami in avtonomnimi pokrajinami sklene dogovor o enotni izdaji taksnih 
vrednotnic. 

Dokler ne bodo izdane taksne vrednotnice po 1. odstavku tega člena, se za 
plačevanje sodnih taks uporabljajo taksne vrednotnice dosedanje enotne izdaje. 
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56. člen 

Način prodaje taksnih vrednotnic na drobno določajo skupščine občin. 
Pooblaščeni prodajalci taksnih vrednotnic v maloprodaji smejo kupovati 

taksne vrednotnice samo pri enoti službe družbenega knjigovodstva, ki je pri- 
stojna za občino, v kateri se bodo taksne vrednotnice prodajale. 

Provizija za prodajo taksnih vrednotnic v maloprodaji znaša 7 fl/o od nomi- 
nalnega zneska kupljenih taksnih vrednotnic. 

57. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se za prekršek kaznuje odgovorna 
oseba pooblaščenega prodajalca sodnih kolkov, ki nabavi kolke v nasprotju z 
drugim odstavkom 56. člena tega zakona. 

58. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o sodnih taksah 

(Uradni list SRS, št. 13-104/69). 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v SR Sloveniji preneha uporabljati 

temeljni zakon o sodnih taksah (Ur. 1. FLRJ, št. 16/60 in Ur. 1. SFRJ, št. 10/65 
in 8/69) v skladu s 16. točko prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev XXV do XII k ustavi SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodne takse so v SR Sloveniji urejene sistemsko s temeljnim zakonom o 
sodnih taksah iz leta 1960 (Uradni list FLRJ št. 16-220/60), z dvema novelama 
k temu zakonu (Uradni list SFRJ, št. 10-155/65 in 8-87/70), z republiškim 
zakonom o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 13-104/69) in z občinskimi 
odloki o sodnih taksah. 

Po 4. točki tretjega odstavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustav- 
nih amandmajev (Uradni list SFRJ, št. 29-345/71) neha 31. 12. 1971 veljati 
temeljni zakon o sodnih taksah; zato je treba z republiškim zakonom na novo 
urediti sistem sodnih taks, taksne osnove in taksno tarifo. 

Po sedanji ureditvi se sodne takse delijo na republiške in občinske sodne 
takse. Predlog zakona o sodnih taksah na osnovi stališč, ki so bila zavzeta ob 
obravnavi osnutka tega zakona, določa, da so sodne takse enotne in se ne 
delijo na republiške in občinske sodne takse. Sodišča namreč niso organi 
republike oziroma občin, temveč organi družbene skupnosti. 

Dohodki od sodnih taks so po predlogu zakona dohodki republike. Ta pa, 
kakor je predvideno v 2. odstavku 10. člena, odstopa občinam del dohodkov 
od sodnih taks. Po takšni rešitvi bodo občine dobivale kot doslej dohodke, ki se 
dosežejo na njihovem obmpčju s prodajo taksnih vrednotnic, in dohodke od 
sodnih taks, ki jih je treba plačati pri občinskih sodiščih v gotovini. S tem je 
omogočeno, da občine še nadalje financirajo občinska sodišča in občinska 
javna tožilstva. 
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Komisija za pravosodje skupščine SR Slovenije je že konec leta 1970 spre- 
jela stališče, da je treba financiranje vseh pravosodnih organov, torej tudi 
občinskih sodišč in občinskih javnih tožilstev, prenesti na republiko. To sta- 
lišče je bilo podprto tudi 4. 10. 1971 na skupni seji odbora za družbeni sistem, 
in notranjo politiko republiškega zbora skupščine SRS, komisije skupščine SR 
Slovenije za družbeni nadzor in komisije za pravosodje skupščine SRS. To 
stališče je bilo zavzeto tudi v vseh skupščinskih telesih ob obravnavi osnutka 
tega zakona. Vendar pa je vprašljivo, ali bi bilo reševati problem financiranja 
teh organov sedaj ob sprejemanju zakona o sodnih taksah, ker bo ob drugi 
fazi ustavnih sprememb obravnavan tudi ves sistem pravosodja in bo takrat z 
določenimi novotami v tem sistemu treba rešiti, kakšno financiranje ustreza 
družbenemlu položaju in vlogi pravosodnih organov. 

Taksna tarifa, ki je sestavni del zakona, je v predlogu zakona glede bese- 
dila taksnih postavk ostala v glavnem nespremenjena, ker tudi ni bilo po- 
trebe in predlogov za bistvene spremembe. 

Glede na pripombe ob obravnavi osnutka zakona, da je potrebno valori- 
zirati zneske taksne tarife iz leta 1969, so v predlogu zakona za 50'% zvišani 
zneski sodnih taks, pri čemer se predlagatelj opira na uradne podatke Zavoda 
za statistiko SRS o potrebni višini valorizacije. Ob predlagani valorizaciji 
sodnih taks ne bo okrnjena občanom možnost uveljavljati svoje pravice pri 
sodiščih, ker imajo siromašne stranke po zakonu o pravdnem postopku že tako 
pravico revnih in lahko dosežejo oprostitev plačila sodnih taks. Prav tako s to 
valorizacijo ne bo ,prizadeto gospodarstvo pri uveljavljanju zahtevkov pri 
gospodarskih sodiščih, ker ostanejo sodne takse za pravdni in izvršilni postopek, 
določene z lestvico v tar. št. 1 taksne tarife, nespremenjene. 

TAKSNA TARIFA 
PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 

1. Vloge 

Tar. št. 1 

1. Za tožbo, za nasprotno tožbo in za predlog za obnovo postopka se plača 
po vrednosti spornega predmeta tale taksa: 

do 100 din vrednosti 10 din 
nad 100 din do 200 din vrednosti 15 din 
nad 200 din do 500 din vrednosti 25 din 
nad 500 din. do 1 000 din vrednosti 50 din 
nad 1 000 din do 2 000 din vrednosti 75 din 
nad 2 000 din do 3 000 din vrednosti 100 din 
nad 3 000 din do 4 000 din vrednosti 125 din 
nad 4 000 din do 5 000 din vrednosti 150 din 
nad 5 000 din do 50 000 din vrednosti za vsak dinar nad 5000 din še 1,5 !0/o 
nad 50 000 din vrednosti na vsak dinar nad 50 000 še 1 %>, vendar 

največ 30 000 din 
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2. Za predlog, da se dovoli izvršba ali zavarovanje ali izda začasna od- 
redba, za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o odpovedi po- 
slovnih prostorov, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za zava- 
rovanje dokazov, za odgovor na tožbo in za odgovor na pritožbo ali revizijo 
se plača polovica takse iz prvega odstavka te tar. številke. 

3. Za pritožbo ali revizijo zoper sodbo in za pritožbo zoper sklep o sporih 
zaradi motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tar. številke, 
vendar največ 60 000 din. 

4. Za pritožbo ali revizijo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo 
sodne takse po tar. št. 2, se plača taksa iz prvega odstavka te tar. številke. 

5. Za predlog, naj se prizna odločba tujega sodišča v statusnih zadevah, 
znaša taksa 15 dinarjev, za pritožbo zoper sklep, izdan o predlogu, pa 30 
dinarjev. 

Opomba: 

1. Kadar oba zakonca sporazumno zahtevata razvezo zakonske zveze (399. 
člen zakona o pravdnem postopku), se plača ena sama taksa za tožbo. 

2. Za tožbe, ki obsegajo predlog za izdajo plačilnega naloga, se plača 
polovica takse iz prvega odstavka te tar. številke. 

3. Ce je vloga sprejeta pri sodišču na zapisnik, vštevši tudi vloge, ki so 
sprejete na zapisnik med obravnavo, se plača taksa, ki je predpisana za za- 
devno vlogo. Taksa iz tar. št. 1 (2) se plača tudi za odgovor na tožbo, sprejet 
na sodni zapisnik na pripravljalnem naroku ah med glavno obravnavo, če 
vsebuje predlog, naj se tožbeni zahtevek zavrne. 

Ne plača se posebna taksa iz tar. številke 34 za prepis, če je bilo treba 
napraviti zapisnik v več izvodih za potrebe postopka. 

4. Kadar obsega že tožba predlog za začasni ukrep oziroma začasno od- 
redbo ali kadar obsega pritožba predlog za vrnitev v prejšnje stanje, se plača 
poleg takse za tožbo oziroma pritožbo tudi taksa za zadevni predlog, razen 
če je predlagana začasna odredba v sporu za razvezo zakonske zveze ali v 
sporu za preživljanje otrok. 

5. Za predlog, da se dovoli izvršba ali izda začasen ukrep oziroma začasna 
odredba, se plača ena sama taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev 
za izvršbo oziroma zavarovanje, ne glede na to, ah hkrati ah drugo za 'drugim. 

6. Ce je v kateri izmed vlog, omenjenih v tej tar. številki, zahtevan vpis 
v zemljiške knjige, je treba ravnati po opombi 3 k tar. št. 17. 

7. Za pritožbo zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejš- 
nje stanje ali se predlog zavrne, se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tar. številke, vendar ne več kot 60 dinarjev. 

8. Za predlog za poskus poravnave (313. člen zakona o pravdnem postopku) 
se plača polovica takse iz prvega odstavka te tar. številke. 

9. Za odpoved poslovnega prostora se plača polovica takse iz prvega od- 
stavka te tar. številke. 

10. Taks po tej tar. številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega 
razmerja. 

11. Za vloge, ki niso naštete v tej tar. številki, ter za priloge k vlogam se 
ne plača taksa. 
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2. Odločbe 

Tar. št. 2 

1. Za sodbo prve stopnje ter za sklep v sporih zaradi motenja posesti se 
plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega odstavka tar. št. 1. 

2. Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pripoznave, izdano 
najkasneje na pripravljalnem naroku oziroma — če pripravljalnega naroka ni 
bilo — na prvem naroku za glavno obravnavo, se plača polovica takse iz 
prvega odstavka te tar. številke. 

3. Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tar. številke, vendar ne več kot 75 dinarjev. 

4. Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev poslovnega pro- 
stora se plača polovica takse iz prvega odstavka te tar. številke. 

5. Za sklep o predlogu za dovolitev izvršbe ali zavarovanja ali za začasen 
ukrep oziroma začasno odredbo se plača polovica takse iz prvega odstavka 
te tar. številke; če se izda sklep na podlagi tujih izvršljivih listin, pa cela taksa 
iz prvega odstavka te tar. številke. 

6. Za sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje aH 
se predlog zavrne, se plača polovica takse iz prvega odstavka te tar. številke, 
vendar ne več kot 30 dinarjev. 

7. Za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega sodišča v statusni zadevi 
znaša taksa 30 dinarjev. 

8. Za sklep o stroških postopka se plača taksa iz prvega odstavka te tar. 
številke. 

Opomba: 

1. Obveznost plačila za odločbo prve stopnje ni odvisna od tega, ali 
je odločba postala pravnomočna ali ne. 

2. Za odločbe prve stopnje, ki niso naštete v tej tar. številki, in za od- 
ločbe sodišča druge in tretje stopnje se ne plača taksa. 

3. Ce višje sodišče razveljavi odločbo nižjega sodišča in pošlje zadeve v 
novo obravnavo nižjemu sodišču, se taksa, plačana za razveljavljeno odločbo, 
všteje v takso za novo odločbo ali poravnavo. T'ako se ravna tuidi, kadar 
vrhovno sodišče ugodi zahtevi za varstvo zakonitosti (396. člen zakona o pravd- 
nem postopku). Prav tako se všteje taksa, plačana za odločbo prve stopnje, ki 
je bila razveljavljena, ker je bilo ugodeno predlogu za vrnitev v prejšnje 
stanje ali predlogu za obnovo postopka, v takso na novo odločbo, ki se izda po 
vrnitvi v prejšnje stanje oziroma po obnovi postopka. Kadar se taksa všteje, 
pa je taksa, plačana za prvo odločbo, večja od takse, ki bi jo bilo treba plačati 
za drugo odločbo1, se razlika med taksama ne vrne. 

4. Za dopolnilno sodbo aH dopolnilni sklep se ne plača taksa, če je bila 
za dopolnjeno odločbo plačana taksa po polni vrednosti spora. 

5. Ce se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa na polno vred- 
nost spornega predmeta. V takem primeru se ne plača taksa za dokončno 
odločbo, ki se izda po vmesni sodbi. 

6. Ce se izda med pravdo delna sodba, se plača po vrednosti zahtevka, o 
katerem je z njo odločeno. Za dokončno odločbo se plača preostala taksa od 
skupno vtoževanega zneska. 
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7. Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovnega prostora se 
všteje v takiso za odločbo, ki jo izda sodišče za ugovor zoper plačilni nalog, 
oziroma v takso za poravnavo, če se spor ne konča s sodbo. 

8. Taksa za odločbo o predlogu, za dovolitev izvršbe oziroma zavaro- 
vanja ali začasnega ukrepa oziroma začasne odredbe in taksa za odločbo 
zaradi tožbe, v kateri je predlagana izdaja plačilnega naloga (426. in 427. člen 
zakona o pravdnem postopku), se plača takrat, ko se vloži predlog oziroma 
tožba. 

9. Za sklep o dovolitvi izvršbe ali izdaji začasnega ukrepa oziroma za- 
časne odredbe se plača ena sama taksa tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več 
sredstvih za izvršbo oziroma zavarovanje, ne glede na to, ali hkrati ali drugo 
za drugim. 

10. Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z nasprotno tožbo, se 
plača taksa, kot da je sodišče nasprotno tožbo posebej obravnavalo. 

11. Ce je bilo več pravd združenih za skupno obravnavanje, se plača taksa 
za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde niso bile združene. 

12. Taks po tej tar. številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega 
razmerja. 

3. Poravnava 

Tar. št. 3 

Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi stopnji se plača 
polovica takse iz prvega odstavka tar. št. 2 po vrednosti, na katero sta se 
stranki poravnali. 

Opomba: 

1. Ce je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, nato pa skle- 
njena poravnava o njegovem znesku, se ne plača taksa za poravnavo. 

2. Za prvi prepis poravnalnega zapisnika, ki se izda stranki na njeno 
zahtevo, se ne plača taksa. 

3. Za poravnavo, sklenjeno po 313. členu zakona o pravdnem postopku, se 
ne plača taksa. 

4. Ce je predmet poravnave neocenljiv, se plača za poravnavo 30 dinarjev. 

II. NEPRAVDNI POSTOPEK 

A. Splošne določbe 

Tar. št. 4 

1. Za predlog, naj se začne postopek za razglasitev pogrešancev za mrtve 
in za dokaz smrti, za odvzem poslovne sposobnosti, za pozakonitev otroka, 
za odvzem roditeljske pravice, za izdajo dovoljenja za sklenitev zakonske zveze 
in za predlog, naj se začne nepravdni postopek po zakonu o stanovanjskih 
razmerjih ali postopek v drugih nepravdnih zadevah, ki jih ni v posebnih 
določbah za posamezne nepravdne postopke (tar. št. 8—16), se plača 10 dinarjev. 
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2. Za pritožbo zoper odločbo o predlogu, da se na podlagi 25. člena temelj- 
nega zakona o zakonski zvezi izda dovoljenje za sklenitev zakonske zveze, se 
plača 30 dinarjev. 

3. Za pritožbo zoper drugo dokončno odločbo sodišča prve stopnje v za- 
devah iz (1) odst. te tar. številke se plača 25 dinarjev. 

Opomba: 

1. V vseh nepravdnih postopkih veljata smiselno opombi 6 in 11 k tar. št. 1. 
2. Ne plača se taksa za pritožbo, če jo vloži tisti, ki mu je vzeta poslovna 

sposobnost oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

Tar. št. 5 . 

Za dokončno odločbo sodišča prve stopnje v nepravdnih zadevah iz tar. 
št. 4 se plača 15 dinarjev. 

Opomba: 

1. V vseh nepravdnih postopkih veljajo smiselno opombe 1, 2 in 3 k 
tar. št. 2. 

2. Ce se nanaša odločba na osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plača 
taksa za odločbo sodišča prve stopnje in ne taksa iz prejšnje tar. številke. 

Tar. št. 6 

Za sodno poravnavo se plača v vseh nepravdnih zadevah taksa, predpisana 
v tar. št. 3, vendar največja taksa ne more znašati več, kakor je predpisana za 
odločbo sodišča prve stopnje v postopku. 

Tar. št. 7 

Za pomorski protest se plača 10 dinarjev. 

B. Posebne določbe za posamezne vrste 
nepravdnega postopka 

1. Zapuščinski postopek 

Tar. št. 8 

Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji se plača samo po- 
prečna taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša: 

do 500 din vrednosti 30 dinarjev 
nad 500 do 1 000 din vrednosti 75 dinarjev 
nad 1 000 do 5 000 din vrednosti 150 dinarjev 
nad 5000 do 10000 din vrednosti 230 dinarjev 
nad 10 000 do 15 000 din vrednosti 300 dinarjev 
nad 15 000 din vrednosti na vsak dinar nad 15 000 din še 1 "/o 

vendar največ 3000 din 
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Opomba: 

1. Poprečna taksa se plača samo, če se zapuščinski postopek konča s skle- 
pom o dedovanju. 

2. Poprečna taksa se plača, ko postane sklep o dedovanju pravnomočen, 
oziroma v petnajstih dneh od vročitve naloga za plačilo takse po tretjem od- 
stavku 41. člena zakona o sodnih taksah. 

3. Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero poprečne takse, 
po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, ki so jih pred- 
ložili. Ce je treba, lahko odredi, naj ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedi- 
čev po določbah, ki veljajo za cenitev zapuščine za odmero davka od dediščine. 
Vrednost čiste dediščine za plačilo poprečne takse se ugotovi po vrednosti, ki 
jo ima zapuščina ob cenitvi. 

4. Poprečno takso plačajo dediči v sorazmerju s podedovanimi deli. 
5. Pri ugotavljanju čiste vrednosti zapuščine za odmero poprečne takse se 

odbijejo zapustnikovi dolgovi, stroški za njegov pogreb, volila in druga bre- 
mena, stroški za popis in cenitev zapuščine in drugi stroški. 

6. Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo dediči sporazumno 
predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan v sklep o dedovanju (tretji odsta- 
vek 225. člena zakona o dedovanju). 

7. Za predlog, naj se opravi zapuščinska obravnava, in za druge vloge v 
postopku na prvi stopnji se ne plača taksa. 

Tar. št. 9 

Za pritožbo in zoper sklep o dedovanju in o volilu se plača 45 dinarjev. 

2. Sestavitev in hramba oporoke 

Tar. št. 10 

(1) Za sestavo sodne oporoke se plača 45 dinarjev 
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača 25 dinarjev. 
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem se plača 15 dinarjev. 
(4) Za vrnitev oporoke, ki je v hrambi pri sodišču, se plača 10 dinarjev. 

Opomba: 

1. Taksa iz prvega in tretjega odstavka te tar. številke se plača ne glede 
na to, ali je bila oporoka sestavljena oziroma preklicana v sodnem poslopju 
ali zunaj sodnega poslopja. 

2. Za hrambo oporoke se plača taksa tudi, če je bila oporoka sestavljena 
pri sodišču oziroma zunaj sodnega poslopja. Ne plača se nova taksa za hram- 
bo>, če se oporoka nadojnesti z drugo,, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, 
ki se nadomešča z drugo. 

3. Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi dediščine se 
plača polovična taksa iz (1) te tar. številke. 

4. Ne plača se taksa za hrambo listin o ustni oporoki in tudi ne za izjavo 
priče pri ustni oporoki o oporočnikovi poslednji volji (168; člen zakona o 
dedovanju). 
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5. Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko prekliče prejšnja 
in hkrati sestavi nova oporoka. 

6. Ne plača se taksa za predlog za opravo dejanj iz te tar. številke. 

3. Delitveni postopek 

Tar. št. 11 

(1) Za predlog, naj se opravi delitev skupnega premoženja, se plača 30 di- 
narjev. 

(2) Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača 75 dinarjev. 

Tar. št. 12 

Za odločbo sodišča prve stopnje se plača 120 dinarjev. 

Opomba: 

Za delitev v zapuščinskem postopku se ne plača taksa iz tar. št. 11 in 12, 
če so izpolnjeni pogoji iz opombe 6 k tar. št. 8. 

(1) Za predlog za ureditev meja se plača 30 dinarjev. 
(2) Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača 75 dinarjev. 

Tar. št. 14 

Za odločbo sodišča prve stopnje se plača 75 dinarjev. 

5. Postopek za sodno razveljavitev listine (amortizacija) 

Tar. št. 15 

(1) Za predlog, naj se opravi postopek za amortizacijo listine, in za pri- 
tožbo zoper odločbo o predlogu, se plača taksa, ki je predpisana v tar. šte- 
vilki 4. 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa po vrednosti listine, ki 
znaša: 

4. Postopek za ureditev meja 

Tar. št. 13 

nad 250 
nad 1500 din vrednosti 

do 250 din vrednosti 15 dinarjev 
do 500 din vrednosti 25 dinarjev 

40 dinarjev 

(3) Ce na listini ni navedena vrednost, se plača 30 dinarjev. 

Opomba: 

Vrednost listine se določa po njeni nominalni vrednosti. 
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6. Overitev podpisov, rokopisov in prepisov 

Tar. št. 16 

(1) Za prošnjo (pismeno ali ustno), s katero se zahteva overitev podpisa, 
rokopisa ali prepisa, se plačata 2 dinarja. 

(2) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), podpisa na pooblastilu, 
rokopisa in prepisa, se plača 6 dinarjev. 

(3) Za overitev podpisa na pogodbah se plača 
1) za nove pogodbe, katerih vrednost znaša: 

do 1000 din 15 dinarjev 
nad 1000 do 2500 din 30 dinarjev 
na vsak dinar nad 2500 din pa 0,5 "/o, vendar največ 300 dinarjev; 

2) če je vrednost pogodbe neoeenljiva — 25 dinarjev; 
3) za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe — 50 "/o takse iz točke 

1) oziroma točke 2). 

Opomba: 

1. Podpisi na listini, ki jo izdaja državni organ, firma ali pravna oseba, 
se štejejo za en podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za pod- 
pisovanje dvoje ali več oseb. 

2. Za prošnjo, s katero se zahteva overitev podpisa ali ročnega znaka na 
listini, se plača ena sama taksa, ne glede na to, koliko podpisov na listini se 
overja. 

3. Kvadar izroči stranka sodišču med postopkom navaden prepis listine, na 
katerem je sodni delavec s svojim podpisom potrdil, da je videl izvirnik, se 
za tako potrdilo ne plača taksa. 

4. Takso za overitev podpisa, rokopisa ali prepisa plača tisti, ki zahteva 
overitev. Overitev se ne sme opraviti, preden ni plačana taksa. 

5. V potrdilu o overitvi prepisa je treba navesti, s kolikšno takso je tak- 
siran izvirnik listine, katere prepis se overja. 

6. Taksa za overitev podpisa, rokopisa in prepisa se prilepi na samo proš^- 
njo, s katero je zahtevana overitev; če gre za ustno poročilo, pa na samo 
listino. 

7. Za overitev podpisa in pečata se plača ena sama taksa. 
8. Ce se zahteva z isto prošnjo overitev podpisov na več listinah ali ove- 

ritev več rokopisov ali prepisov, se plača taksa za prošnjo tolikokrat, kolikor 
je listin oziroma prepisov ali rokopisov. 

9. Za overitev rokopisa ali prepisa se plača gornja taksa od vsake pol- 
pole. 

S polpolo je mišljen list papirja, ki ima dve strani normalne pisarniške 
velikosti. Začeta polpola se šteje za celo polpolo. 

10. Taksa iz 1. točke tretjega odstavka te tar. številke se plača na vred- 
nost, ki je navedena v pogodbi oziroma ki jo je ugotovila skupščina občine. 
Ce je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni navedena, se plača za overitev podpisa 
na pogodbi dvojna taksa iz 2. točke tretjega odstavka te tar. številke. 

42 
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11. Ce se overja prepis listine, pisane v tujem jeziku, se plača dvojna 
taksa iz drugega odstavka te tar. številke. 

12. Za overitev podpisov na pooblastilih iz drugega odstavka te tar. šte- 
vilke in za overitev podpisov na pogodbah iz tretjega odstavka te tar. številke 
se ob hkratni overitvi plača ena sama taksa ne glede na to, ali se overja na 
pooblastilu oziroma na pogodbi en podpis ali več, in ne glede na to, koliko 
izvodov pogodbe se overja. 

13. Ne plača se taksa ne za prošnjo in ne za overitev listine, potrebne za 
uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini. 

14. Ne plača se taksa za vidiranje ladijskih dnevnikov. 

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 

1. Vloge 

2. Tar. št. 17 

(1) Za vlogo, s katero se zahteva vpis v zemljiško knjigo ali izbris vknjižbe 
ali predznamibe iz zemljiške knjige, se plača: 

1) če vrednost pravice, ki jo je treba vpisati ah izbrisati, ne presega 

500 din 15 dinarjev 
nad 500 do 1000 din 25 dinarjev 
nad 1000 do 5000 din 30 dinarjev 
nad 5000 50 dinarjev 

2) če vrednost pravice, ki jo je treba vpisati ali izbrisati, ni ocenljiva, ali 
če se zahteva samo vpis ali izbris zaznambe (adnotacije) ali vpis pravice upo- 
rabe na družbenem premioženju — 15 dinarjev. 

(2) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 30 dinarjev. 

Opomba: 

1. Ce zahteva z eno vlogo vpis ali izbris pri več sodiščih, se plača taksa 
tolikokrat, kolikor je sodišč, pri katerih je treba opraviti vpis ah izbris. To 
velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravioo in je treba. opravljati vpise 
tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne glede na to, da stranke v svoji vlogi 
niso izrečno zahtevale teh vpisov. 

2. Ce se zahteva z isto vlogo več vpisov ocenljivih pravic, se zaračuna ena 
taksa po njihovi skupni vrednosti. Ce pa se zahteva z isto vlogo skupaj vpis 
ocenljivih in neocenljivih pravic ali pa še vpis ene ali več zaznamb, se plača 
taksa za vlogo samo po vrednosti ocenljivih pravic. Za vloge, s katerimi se 
zahteva samo vpds neocenljivih pravic in zaznamb, se plača ena sama taksa iz 
2. točke prvega odstavka te tar. številke. 

3. Ce je zahtevan vpis v takšni vlogi iz tar. št. 1, se ne zaračuna še taksa 
za vlogo iz tar. št. 17. 

4. Ng plača se taksa iz te tar. številke v zadevah, ki so naštete v opombi 
8, točkah 3, 7, 9, 12 in 13 k tar. št. 18. 
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Ne plača se taksa za vlogo za vknjižbo lastninske pravice oziroma za- 
stavne pravice po 2. odst. 55. člena zakona o sodnih taksah. 

5. Za vloge, ki niso omenjene v tej tar. številki, ter za priloge k vlogam 
se ne plača taksa. 

2. Vpisi 

Tar. št. 18 

(1) Za vknjižbo ah za predznambo lastninske pravice, če pravno opravilo 
ali pridobitni naslov, na podlagi katerega naj se opravi vpis, nista zavezana 
prometnemu davku od nepremičnin, se plačata od vrednosti 2lD/o>. 

(2) Za vknjižbo ah za predznambo lastninske pravice, če je pridobitni na- 
slov, na podlagi katerega naj se opravi vpis, darilna ah izročilna pogodba, se 
plača od vrednosti 1 %. 

(3) Za vknjižbo ali preznambo drugih stvarnih pravic ali njim enakih pra- 
vic se plača: 

1. če je predmet pravice ocenljiv 2 fl/»; 
2. če predmet pravice ni ocenljiv 30 dinarjev. 
3. za vpis uporabe na družbenem premoženju 75 dinarjev, tudi če se po- 

samezne parcele pripišejo k že obstoječemu vložku. 
(4) Za zaznambo (adnotacijo) se plača: 
1) za zaznambo prisilne uprave in dovolitve prisilne dražbe, če ni za isto 

terjatev že vpisana zastavna pravica na nepremičninah, ki so predmet prisilne 
uprave ali dražbe, od vrednosti upnikove terjatve 1 °/o. 

Tako plačana taksa se všteje v takso, ki jo je treba plačati za poznejši 
vpis zastavne pravice za isto terjatev, če je zahtevan tak vpis pred izbrisom 
zadevne zaznambe. 

2) za zaznambo vrstnega reda in vknjižno odstopa prvenstva 25 dinarjev; 
3) za druge zaznambe 25 dinarjev. 

Opomba: 

1. Takso za vpis mora plačati tisti, v čigar korist se vpis opravi. Ce za- 
hteva nekdo, čigar pravica se omejuje, obremenjuje, odpravlja ali preneha na 
drugega, je tudi ta porok za plačilo takse nerazdelno s tistim, v čigar korist 
se opravlja vpis. 

2. Takso je treba plačati, čeprav se opravi vpis po uradni dolžnosti, če ne 
gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba 8 k tej tar. številki). 

3. Ce se vpisuje na podlagi iste prošnje več pravic v korist iste osebe pri 
istem sodišču, se plača taksa po skupni vrednosti pravic ob vpisu. 

4. Kadar se vpisujejo terjatve, se odmeri taksa po znesku terjatve z vsemi 
stranskimi terjatvami (obresti, zapadli stroški idr.), računajoč obresti od dneva 
izročitve prošnje za vpis, če je naveden znesek teh terjatev ali odstotek od 
glavnice. 

5. Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med pravdnim, ne- 
pravdnim ali izvršilnim postopkom. 

6. Ce se vpis vknjižbe ali predznambe z odločbo višjega sodišča popol- 
noma ali deloma razveljavi ali spremeni, se na zahtevo vrne vsa plačana taksa 
oziroma sorazmeren del. 
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7. Taksa za vpis po tej tar. številki se plača skupaj s takso za vlogo in se 
prilepi na samo vlogo. 

Ce ta taksa ni plačana skupaj z vlogo, s katero se zahteva vpds, ravna 
sodišče po vpisu po tretjem odstavku 41. člena zakona o sodnih taksah. 

8. Ne plača se taksa za tele vpise: 
1) za vpis opravičene predznambe; 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice; 
3) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in .popravljanje 

zemljiških knjig, razen če je napaka nastala po krivdi titularja pravice, ter za 
prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju. V teh postopkih velja opro- 
stitev za vse vloge, vložke in priloge, prošnje za izdajo katastrskih načrtov in 
posestnih listov, razna potrdila in overitev prepisov. 

Ta oprostitev velja tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig, 
če se z verodostojno listino ugotovi, da je bil vpis svoječasno opravljen in da 
je bila torej zanj plačana taksa; 

4) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi pravdnega 
ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Ce je vrednost znova vpisane pra- 
vice večja, se plača predpisana taksa na presežno vrednost; 

5) Za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih 
vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos iste pravice z ene nepremičnine 
na drugo nepremičnino istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice 
na del iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge nepremičnine 
istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva na posamezna zemljiškoknjižna 
telesa. Ta oprostitev velja samo, če niso nastale spremembe glede obsega pra- 
vice ali glede upravičenca; 

6) za vpis delitve lastninske pravice ali služnostne užitne pravice med 
vpisanimi udeleženci, če so bile vpisane te pravice kot skupne ; 

7) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
8) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta pravica že 

vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in če je bila za ta vpis plačana 
taksa; 

9) za vpise v korist družbenopolitičnih skupnosti; 
10) za zaznambo začasne uprave, odrejene v postopku za prisilno javno 

dražbo, ter za zaznambo prisilne uprave, odrejene namesto prisilne javne 
dražbe; 

11) za poznejši vpis solastnine zakonca na podlagi sodne odločbe ali sodne 
poravnave, če je eden od zakoncev vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, in za 
vpis, s katerim se označi idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki 
so njuna lastnina; 

12) za vse vpise v zemljiške knjige v korist državljanov po zakonu o 
agrarni reformi in kolonizaciji, zakonu o kmetijskem zemljiškem skladu sploš- 
nega ljudskega premoženja, zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in grad- 
benih zemljišč in po uredbi o postopku za izvedbo nacionalizacije najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč ter po zakonu o razlastitvi; 

13) za vse vpise v korist državljanov v zvezi s premerjanjem zemljišč za 
arondacije. 

9. oprostitve iz točk 4, 5 in 6 opombe 8 veljajo samo, če je bila taksa za 
prvi vpis plačana. 
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3. Pozivni postopek 

Tar. št. 19 

Za sklep na ugovor upnika zoper odcepitev dela nepremičnine ali zame- 
njavo zemljišč v pozivnem postopku po pravilih o zemljiškoknjižnih delitvah, 
odpisih in pripisih, se plača 25 dinarjev. 

Opomba: 

Takso iz te tar. številke plača stranka, ki je začela postopek za bremen 
prost odpis dela zemljiškoknjižnega telesa. 

IV. TAKSE V STEČAJU NAD PODJETJEM ALI NAD PREMOŽENJEM 
IMETNIKA OBRTI IN V POSTOPKU ZA PRISILNO PORAVNAVO 

1. Vloge 

Tar. št. 20 

(1) Za predlog, naj se uvede postopek za prisilno poravnavo med podjet- 
jem oziroma imetnikom obrta in njunimi upniki, in za predlog, naj se uvede 
postopek za prisilno poravnavo med stečajnim postopkom, se plača 15 di- 
narjev. 

(2) Za predlog, naj se uvede stečaj nad podjetjem ali nad premoženjem 
imetnika obrta, se plača 15 dinarjev. 

(3) Za prijavo upnikov v stečajnem postopku se plača po vrednosti ter- 
jatve : 

do 250 din vrednosti 15 dinarjev 
nad 250 do 1000 din vrednosti 25 dinarjev 
nad 1000 do 5000 din vrednosti 30 dinarjev 
nad 5000 40 dinarjev 

(4) Za prijavo upnikov v postopku za prisilno poravnavo se plača polovica 
takse iz odstavka (3), vendar ne manj kot 15 dinarjev. 

(5) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata v stečajnem postopku 
oziroma poravnalnega senata v postopku za prisilno poravnavo se plača 75 
dinarjev. 

Oporo b a: 

1. Kot podlaga za plačilo takse za priglasitev upnikov se vzame terjat- 
veni znesek, ki ga upnik, priglaša. Pri tem se vzame, da pogojna terjatev ni 
pogojna. Če priglasi posamezen upnik več terjatev, se plača taksa za skupni 
znesek terjatev. Ce upnik priglašeno terjatev pozneje zniža, se plača taksa 
po višini znižane terjatve od trenutka znižanja. 

2. Taksa se ne plača: 
1) za vloge stečajnega upravitelja; 
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2) za vloge, ki niso naštete v tej tar. številki in ne za priloge k vlogam. 
3) Taksa po tej tar. številki in po tar. številki 21 se plača tudi v stečaju 

nad zavodom in v postopku za prisilno poravnavo med zavodom in njegovimi 
upniki. 

2. Poprečna taksa 

Tar. št. 21 
Poprečna taksa se plača: 
1) v stečajnem postopku in v postopku za prisilno poravnavo med stečajem 

od seštevka zneskov, ki so bili uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo 
dolgov stečajne mase, 2®/»; 

2) v postopku za prisilno poravnavo izven stečaja od seštevka zneskov, s 
katerimi je bila dosežena poravnava, 1 %>. 

Opomba: 

1. Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso mora plačati 
stečajni upravitelj po pravnomočnosti sklepa o razdelitvi. 

2. Ce je med stečajnim postopkom prevzeta sanacija podjetja, se plača 
polovica poprečne takse iz te tar. številke. Ce je imenovana prisilna uprava, 
mora to takso obračunati in plačati prisilni upravitelj. Ce prisilne uprave 
ni, pa mora plačati takso podjetja, za katero je prevzeta sanacija. Taksa se 
odmeri po garantiranom znesku senatorja. 

3. Poprečno takso za prisilno poravnavo plača podjetje oziroma imetnik 
obrti, ki je v njegovo korist potrjena poravnava. 

4. Poprečno takso po tej tar. številki je treba plačati v petnajstih dneh od 
vročitve naloga za plačilo takse po tretjem odstavku 41. člena zakona o sodnih 
taksah. 

V. VPIS V REGISTER GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ 
IN REGISTER ZAVODOV 

1. Vloge 

Tar. št. 22 

Za vlogo za vpis v register gospodarskih organizacij in register zavodov 
se plača 15 dinarjev. 

Opomba: 

1. Taksa po tej tar. številki se ne plača za vlogo, s katero se priglaša vpis 
prisilne uprave ali uvedbe postopka za prisilno poravnavo oziroma uvedbe 
stečajnega postopka. 

2. Ce se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto gospodarsko organizacijo 
ali zavod, se plača ena sama taksa iz te tar. številke. 

3. Za vloge, ki niso omenjene v tej tar. številki, in za priloge k vlogam 
se ne plača taksa. 
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2. Vpis v register 

Tar. št. 23 

1. Za vpis akta o ustanovitvi gospodarske organizacije se plača 
2. Za vpis konstituiranja se plača  
3. Za vpis osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje firme 

gospodarske organizacije, , ne glede na to ali gre za spre- 
membo že vpisanih oseb ali ne, se plača za vsako osebo po 

4. Za vpis spremembe firmie se plača  
5. Za vpis vsake nastale spremembe vpisanih podatkov v 

register se plača  

Opomba: 

Kadar se več gospodarskih organizacij spoji v eno, se plača poleg takse 
za vlogo za vsako spojeno gospodarsko organizacijo tudi taksa za vpis spojitve 
po petem odstavku te tar. številke, za vpis nove gospodarske organizacije pa se 
plača taksa po tar. št. 22 in po prvem do tretjem odstavku te tar. številke. 

2. Kadar premesti gospodarska organizacija svoj sedež na območju istega 
gospodarskega sodišča, plača ustrezno takso iz tar. številke 22 ter takso iz 
petega odstavka te tar. številke. 

Kadar premesti gospodarska organizacija svoj sedež z območja enega na 
območje drugega sodišča, plača pri sodišču novega sedeža enako takso, kot 
se plača pri registraciji nove gospodarske organizacije, 

3. Za vpis prisilne uprave ali uvedbe postopka za prisilno poravnavo ozi- 
roma uvedbe stečajnega postopka se ne plača taksa. 

4. Ce se zahteva z isto vlogo več vpisov, se plača taksa za vsak vpis 
posebej. 

5. Za vpis spremembe direktorja se plača samo taksa iz petega odstavka 
te tar. številke. 

6. Določbe odstavkov 1 do 5 te tar. štćvilke in opombe v tej tar. številki 
veljajo ustrezno tudi za zavode oziroma poslovna združenja zavodov in skup- 
nosti zavodov. 

3. Vpis organizacij združenega dela v podjetju 

Tar. št. 24 

Za vlogo za vpis in za sam vpis organizacije združenega dela v podjetju 
se plača polovica takse iz tar. številke 22 in 23. 

Opomba: 

1. Ce se zahteva hkrati vpis več organizacij združenega dela, se plača za 
vsako tako organizacijo posebna taksa po tej tar. številki. 

2. Kadar se več gospodarskih organizacij, ki imfejo organizacijo združenega 
dela, spoji v eno, ali kadar se ena ali več takih gospodarskih organizacij 
pripoji k drugi, ali kadar se taka gospodarska organizacija razdeli v več go- 
spodarskih organizacij, se ne plača taksa iz te tar. številke. 

3. Določbe te tar. številke veljajo primerno tudi za vpis organizacij zdru- 
ženega dela zavoda. 

150 din 
15 din 

15 din 
60 din 

15 din. 
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4. Objavljanje 

Tar. št. 25 

Za pošiljatev vpisanih podatkov v objavo v Uradnem listu se plača 15 din. 

Opomba: 

Za objavo podatkov, za katero je bil zahtevan vpis z isto vlogo, se plača 
ena sama taksa iz te tar. številke. 

VI. KAZENSKI POSTOPEK NA ZASEBNO TOŽBO 

1. Vloge 

Tar. št. 26 

1. Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača . . 
2. Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača . . . 
3. Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za pri- 

tožbo zoper sklep, s katerim se izreka sodni opomin, se plača 
4. Za zahtevo za obnovo kazenskega postopka se plača . . . 

Opomba: 

1. Ce teče združen kazenski postopek (31. člen zakona o kazenskem po- 
stopku), ne vpliva na takso okohščina, da se tiče posamezna vloga več zasebnih 
tožilcev ali več obdolžencev ah da vlaga vlogo več zasebnih ah več obdol- 
žencev ali da obsega vloga več kaznivih dejanj posameznega obdolženca. 

2. Za vlogo, s katero se razširi kazenski postopek na druga kazniva dejanja 
istega obdolženca, za katera se storilca preganja na zasebno tožbo, se plača 
taksa po prvem odstavku te tar. številke. 

3. Za vloge, ki niso omenjene v tej tar. številki, teir za priloge k vlogam se 
ne plača taksa. 

2. Odločba 

Tar. št. 27 

Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim' izreče sodišče sodni 
opomin, se plača 45 dinarjev. 

Opomba: 

1. Taksa za sodbo prve stopnje se plača samo enkrat, ne glede na to, 
koliko zasebnih tožilcev in koliko kaznivih dejanj je obseženih s posamezno 
sodbo. 

2. Ce izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca zaradi izlo- 
čitve postopka (32. člen zakona o kazenskem postopku) posebne sodbe, se plača 
taksa za sodbo samo enkrat. 

3. Ce sodišče s sodbo zavrne tožbo zaradi nepristojnosti, se všteje taksa, 
plačana za to sodbo, v takso za sodbo pristojnega sodišča. Ce pa je taksa, ki 

30 din 
20 din 

60 din 
60 din 
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naj se všteje, večja, se presežek ne vrne. Ce se sodba zaradi pritožbe, pred- 
loga za vrnitev v prejšnje stanje ali zaradi obnove kazenskega postopka raz- 
veljavi, se všteje taksa, plačana za razveljavljeno sodbo, v takso za novo 
sodbo prve stopnje. 

4. Za odločbe prve stopnje, ki niso omenjene v tej tar. številki, in za 
odločbe sodišča druge stopnje se ne plača taksa. 

3. Kazenski postopek po zakonu o tisku in drugih oblikah informacij 

Tar. št. 28 

V postopku po zakonu o tisku in drugih oblikah informacij se plačujejo 
dvojne takse iz tar. številke 26 in 27 te tairife. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH 

1. Vloge 

Tar. št. 29 

1. Za tožbo zoper upravno odločbo se plača 25 din 
2. Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača . . 25 din 
3. Za tožbo za obnovo postopka se plača 30 din 

Opomba: 

1. Za predlog, naj se izda sklep, ki nadomestuje upravno odločbo, in za 
druge vloge, ki niso omenjene v tej tar. številki, ter za priloge k vlogam, 
se ne plača taksa. 

2. Po tej tar. številki se plačujejo takse tudi v računskih upravnih sporih. 
3. V sporih o deviznih zadevah se plača taksa, povečana za 50 
4. Taks po tej tar. številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega 

razmerja. 
5. Po odstavku 1 te tar. številke se plačuje taksa tudi na zahtevo po 

20. členu zakona o upravnih sporih. 
6. Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa iz odstavka 2 te tar. številke. 

2. Odločbe 

Tar. št. 30 

Za sodbo sodišča prve ali druge stopnje v postopku v upravnem sporu 
se plača: 

1. če je predmet spora ocenljiv, od vrednosti spornega predmleta 1 %, 
vendar največ 300 dinarjev; 

2. če je predmet spora neocenljiv, 25 dinarjev. 
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Opomba: 

1. Taksa iz točke 1 te tar. številke ne sme biti manjša kot 25 dinarjev. 
2. Ce je sporni predmtet deloma očenljiv, deloma pa neocenljiv, se plača 

taksa, kot da je predmet ocenljiv. 
Ce gre za invalidske zadeve, zadeve socialnega zavarovanja, skrbstva, po- 

svojitve ali socialne podpore, se plača taksa za sodbo kot za predmet, katerega 
vrednost ni ocenljiva. 

3. Po tej tar. številki se plačuje taksa tudi za odločbe v računskih upravnih 
sporih. 

4. Taks po tej tar. številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega 
razmerja. 

5. V sporih o deviznih zadevah se plača taksa za sodbo, povečana za 50 ®/o. 
6. Za odločbo v postopku na zahtevo za sodno varstvo se plača taksa po 

točki 2 te tar. številke. 
7. Za druge odločbe, ki niso ocenjene v tej tar. številki, se ne plača taksa. 

VIII. POSEBNI PRIMERI 

1. Sodna potrdila 

Tar. št. 31 

1. Za vlogo, s katero se zahteva potrdilo, se plača .... 3 din 
2. Za potrdilo se plača 5 din 

Opomb a: 

1. Ce se s posameznim potrdilom izpričuje več'dejstev, lastnosti, razmerij 
ali okoliščin, se plača ena sama taksa. 

2. Za potrdilo o plačani taksi se plača taksa po tej tar. številki. 
3. Ne plača se taksa iz te tar. številke za potrdila, ki jih sodišče izdaja 

strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem., da so bili navzoči na 
naroku, če so morali priti na narok in jim služi to potrdilo samo za to, da 
opravičijo iz»stanek z dela. 

4. Za potrdilo o pravnomočnosti ali izvršljivosti, ki se zapiše na sodnem 
odpravku, se ne plača taksa. 

5. Taksa iz prvega odstavka te tar. številke se plača tudi za telefonske 
vloge ter za vsako poznejšo vlogo, s katero se dopolni ali spremeni prvotna 
vloga. 

6. Taksa za potrdilo se prilepi samo na vlogo, s katero se zahteva potrdilo. 
7. Ce se izda potrdilo v dveh ali več izvodih, se plača za drugi in vsak 

nadaljnji izvod taksa kot za overitev prepisa (drugi odstavek tar. št. 16). 
8. Opomba 4 k tar. št. 16 velja tudi za to tar. številko. 
9. Za vlogo, s katero se zahteva potrdilo za uveljavljanje pravice do 

otroškega dodatka ali za (uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, 'invalid- 
skega ali pokojninskega zavarovanja, kot tudi za samlo potrdilo, se ne plača 
taksa po tej tar. številki. 
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2. Pooblastilo 

Tar. št. 32 

1. Za ustno pooblastilo, dano na zapisnik pred sodiščem, se plača 5 din 
2. Za listni preklic ali odpoved pooblastila pred sodiščem, se plača 5 din 
3. Za sodno sporočilo o preklicu ali odpovedi pooblastila se plača 5 din 

Opomba: 

1. Ce izda več oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje pravne osebe, 
pooblastilo istemu zastopniku, se plača taksa za eno pooblastilo. 

2. Ne plača se taksa za pismeno pooblastilo, ki se predloži sodišču kot 
dokaz o zastopanju. 

3. Ne plača se taksa iz te tar. številke za pismeno pooblastilo, dano na 
zapisnik pred sodiščem v kazenskem postopku za dejanja, za katera se storilec 
preganja po uradna dolžnosti, in ne v postopku o gospodarskih prestopkih. 

4. Taksa po tej tar. številki se prilepi na sodni zapisnik. 
5. Za ustno pooblastilo po prvem odstavku te tar. številke se plača ena 

sama taksa tudi tedaj, kadar da več oseb hkrati pooblastilo eni osebi ali več 
osebam. 

6. Ne plača se taksa za predlog za odpravo dejanj iz te tar. številke. 

3. Pregled spisov 

Tar. št. 33 

Za pregled končanih sodnih spisov se plača 5 dinarjev. 

Opomba: 

1. Ne plača se taksa za pregled spisov, v katerih postopek še teče, če pre- 
gleduje spise stranka ali njen zastopnik oziroma pooblaščenec. 

2. Taksa se prilepi na zaznamek o opravljenem pregledu spisa. 
3. Za pismeno ali ustno zahtevo, naj se dovoli pregled spisov, se ne plača 

taksa. 

4. Prepisi 

Tar. št. 34 

Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov iz zbirke listin, 
ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se plača od polpole izvirnika 10 
dinarjev. 

Za vsak nadaljnji izvod prepisa se plača od .polpole izvirnika polovica 
te takse. 

O po m b a : 

1. Ce se hkrati zahteva, naj se sodni prepis overi, se plača posebej taksa 
za overitev. 
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2. Za pismeno ali ustno zahtevo za prepis se plača taksa po prvem od- 
stavku tar. št. 16. 

3. Opombi 4 in 9 k tar. št. 16 veljata tudi za to tar. številko. 
4. Ce gre za prepis v tujem jeziku, se poveča taksa iz te tar. številke 

za 50 °/o. 
5. Za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen hkrati s samim izvir- 

nikom1 (z indigo), se plača polovica takse iz te tarifne številke, ne plača pa se 
taksa za ustno zahtevo za tak prepis. 

5. Izpiski iz javnih knjig 

Tar. št. 35 

1. Za izpiske iz registra gospodarskih organizacij in zavodov, če se izdajo 
na zahtevo stranke, se plača od polpole 15 dinarjev. 

2. Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki jih vodijo 
sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od polpole 10 dinarjev. 

Opomba: 

1. Ce napravi izpisek sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se 
plača polovica takse iz te tar. številke. 

2. Za pismeno ali ustno zahtevo stranke, naj se ji izda izpisek, se ne 
plača taksa. 

3. Za izpiske iz zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, 
ki se izdajajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega dodatka 
ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega ali pokojninskega zavarovanja, se 
ne plačuje taksa po tej tar. številki. 

6. Sodni polog 

Tar. št. 36 

Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke se 
plača letno od vsakih začetnih 100 dinarjev vrednosti 1 dinar. 

Opomba: 

1. Ta taksa se ne plača za polog, ki se položi na zahtevo državnega organa, 
če se pravočasno dvigne. 

2. Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa takrat, ko se polog 
dvigne. Začeto leto se šteje za celo. 

Ce se prenese polog od enega sodišča k drugemu na zahtevo položnika, se 
plača za prenos enoletna taksa. 

3. Ce vrednosti stvari ni mogoče oceniti po njihovi naravi, jo ocenijo izve- 
denci na stroške položnika. 

4. Za pismeno ali ustno zahtevo, naj se sprejme v hrambo denar, stvari 
ah vrednostne papirje, se ne plača taksa. 
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7. Protesti 

Tar. št. 37 

1. Za prošnjo (ustno ali pismeno), s katero se zahteva protest menice, čeka 
(in drugih listin in pogodb) zaradi neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve, se 
plačajo 3 dinarji. 

2. Za protest se plača po vrednosti: 

do 1000 din 15 dinarjev 
nad 1000 do 5000 din 25 dinarjev 
nad 5000 din 30 dinarjev 

O p o ml b a : 

1. Taksa iz te tar. številke se plača za proteste ter za nadomestitve pro- 
testov po predpisih o menici in čeku. Taksa za protest se prilepi na samo 
prošnjo, s katero je zahtevan protest: če gre za ustno prošnjo, pa na prepis 
protesta, ki ostane pri sodišču. Enako se ravna tudi glede lepljenja takse za 
samo prošnjo. 

2. Ce se zahteva z isto prošnjo več protestov oziroma več nadomestitev 
protestov, se plača ena taksa za prošnjo, vendar se plača tudi v tem primeru 
posebna taksa za vsak protest oziroma za vsako nadomestitev. 

8. Pravna pomoč 

Tar. št. 38 

1. Za sestavo vloge, ki se plača ustno na zapisnik pred sodiščem, se plača 
polovica takse, ki je predpisana za samio vlogo. 

2. Za sestavitev pogodbe v zemljiškoknjižnih zadevah pred sodiščem se 
plača: 

1) po vrednosti: 
do 1000 din 30 dinarjev 

nad 1000 do 5000 din 120 dinarjev 
nad 5000 do 10 000 din 230 dinarjev 

od vsakega dinarja nad 10 000 dinarjev pa še 1 %, vendar največ 400 dinarjev. 
2) če vrednost pogodbe ni ocenljiva — 50 dinarjev. 

Opomba: 

1. V zemljiškoknjižnih zadevah se plača poleg takse iz drugega odstavka 
te tar. številke tudi taksa za zadevno vlogo in za vpis v zemljiško knjigo«, če 
se zahteva hkrati s sestavitvijo pogodbe tudi vpis. 

2. Pri sestavitvi pogodbe po drugem odstavku te tar. številke se ne plača 
posebej taksa za predlog za sestavo pogodbe in tudi ne taksa za overitev pod- 
pisov po tar. št. 16. 
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9. Druge zadeve 

Tar. št. 39 

1. Za predlog stranke, naj sodišče imenuje predsednika arbitražnega sveta 
po 2. odst. 89. člena zakona o patentih in tehničnih izboljšavah, ali razsodnika 
ali predsednika razsodišča (1. in 2. odst. 441. ČL. zakona o pravdnem postopku), 
se plača 15 dinarjev. 

2. Za predlog o izločitvi razsodnika (443. člen zakona o pravdnem po- 
stopku) se plača 15 dinarjev. 

3. Za predlog stranke, naj predsednik okrožnega gospodarskega sodišča 
imenuje mešano arbitražo po 88. členu temeljnega zakona o podjetjih, se plača 
30 dinarjev. 

4. Za potrdilo o -pravnomočnosti in izvršljivosti razsodbe sodišča (drugi 
odstavek 449. člena zakona o pravdnem postopku) se plača 45 dinarjev. 

Opomba: 

Ne plača se taksa iz prvega odstavka te tar. številke, če je predlagal imeno- 
vanje predsednika razsodišča razsodnik (drugi odst. 441. člena zakona o pravd- 
nem postopku). 

Tar. št. 40 

Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo stranke zaradi 
sestave ali overitve listine se plača ne glede na število sodnih delavcev: 

— zaradi overitev — 15 dinarjev, 
— zaradi sestave listine — 30 dinarjev. 

Tar. št. 41 

Za opomin, s katerim se nekdo opominja, naj plača takso*, ki bi jo bil 
dolžan plačati tudi brez opomlina, se plača: 

— pri sodiščih splošne pristojnosti — 5 dinarjev, 
— pri gospodarskih sodiščih — 10 dinarjev. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o sodnih taksah, ki ga je pred- 
ložil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

V načelno, razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
Pri obravnavi po členih je komisija sprejela naslednji amandma: 
K! 5. členu: V tretji in četrti vrsti prvega odstavka naj se črta bese- 

dilo: »ter o delovnih razmerjih«. Zaradi tega naj se tudi črta besedilo 4. točke 
v »opombi« tarifne številke 29 na 24. strani predloga taksne tarife. 

Ta sprememba je potrebna, ker delovna razmerja ne sodijo v okvir uprav- 
nih sporov. 

S tem amandmajem se je strinjal na seji navzoči predstavnik predlagatelja. 

St.: 423-5/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 
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Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko — poročilo z dne 
3. 2. 1972, št. 423-5/72. 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov — poročilo z dne 2. 2. 1972, št. 423-5/72 

PREDLOG ZAKONA 

o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 

1. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše, da se za uporabo mestnega zemljišča 
plačuje prispevek. 

2. člen 

Za mestno zemljišče po tem zakonu se šteje zazidano ali nezazidano zem- 
ljišče, ki leži v mejah območja, zajetega z urbanističnim načrtom ali zazidalnim 
načrtom in ki je komunalno opremljeno. 

Za komunalno opremljeno zemljišče se v smislu prejšnjega odstavka šteje 
zemljišče, na katerem so zgrajene dovozne poti, ki so priključene na cestno 
omrežje in na katerem je urejena preskrba s pitno vodo ter električno energijo. 

3. člen 

Prispevka za uporabo mestnega zemljišča ni mogoče predpisati za mestno 
zemljišče: 

— ki se uporablja v vojaške namene ali na katerem so zaklonišča, 
prostori za pouk in bivanje partizanskih enot in enot civilne zaščite in pro- 
stori, v katerih se hranijo in čuvajo vojaška oprema in druga sredstva oboro- 
žitve, katere določi občinska skupščina in jih zgradijo ali nabavijo delovne 
in druge organizacije, da bi izvršile zadeve in naloge v zvezi s pripravami za 
narodno obrambo, določenimi v zakonu o narodni obrambi, če jih ne uporab- 
ljajo pretežno v poslovne namene: 

— na katerem so stavbe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska 
in konzularna 'predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, ob vzajemnosti; 

— na katerem so stavbe, ki jih uporabljajo mednarodne in meddržavne, 
organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu 
drugače določeno ; 

— na katerem so stavbe in prostori, ki jih uporabljajo verske skupnosti 
za svojo versko dejavnost in so po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in 
gradbenih zemljišč izvzeti iz nacionalizacije; 

— ki se uporablja za socialne, zdravstvene, vzgojnoizobraževalne, kul- 
turne, telesnokulturne in raziskovalne namene; 

— na katerem so komunalni objekti in naprave, javne ceste in železniške 
tirne naprave in z njimi neposredno funkcioalno povezane obratovalne naprave; 

— ki je določeno z urbanističnim dokumentom za perspektivni razvoj 
delovne organizacije (rezervat), če ga delovna organizacija ne uporablja pri 
izvrševanju svoje dejavnosti; 
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— ki ga pooblaščena organizacija za urejanje in oddajanje mestnega zem- 
ljišča pripravlja in opremlja za oddajo; 

— ki je namenjeno po urbanističnem načrtu ali zazidalnem načrtu za kme- 
tijsko proizvodnjo^; 

— ki je del eksploatacijskega območja za mineralne surovine. 
Oprostitev prispevka za uporabo mestnega zemljišča po prejšnjem od- 

stavku ne velja za mestno zemljišče, ki se oddaja v najem. 

4. člen 

Prispevek od zazidanega mestnega zemljišča se določi od kvadratnega 
metra uporabe tlorisne površine stanovanjskih in poslovnih prostorov. 

Prispevek od nezazidanega mestnega zemljišča se določi od kvadratnega 
metra nezazidanega zemljišča, ki je po sprejetem zazidalnem načrtu name- 
njeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni urbanistični organ izdal loka- 
cijsko dovoljenje. 

Za uporabno tlorisno površino stanovanja po prvem odstavku tega člena 
se šteja čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinja, 
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja. 

Za uporabno tlorisno površino poslovnega prostora se šteje čista tlorisna 
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto 
s poslovnim prostorom. 

5. člen 

S predpisom, s katerim občinska skupščina uvede prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča, se lahko določijo ena ali več oon, v katere se uvrstijo 
mestna zemljišča glede na ugodnosti, ki jih zemljišče daje, kot so: lega zemlji- 
šča s komunalnimi napravami in podobno. 

6. člen 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča od površinske enote za poslovni 
prostor ne sme presegati največjega prispevka od površinske enote za stano- 
vanjski prostor na območju občine oziroma mesta. 

Občinska skupščina lahko predpiše za poslovne prostore, ki so v predelih, 
ki so pridobitno posebno ugodni (poslovnih conah), večji prispevek kot je do- 
ločen v prejšnjem odstavku. Znotraj posamezne poslovne cone mora biti 
prispevek določen v enaki višini od merske enote za vse poslovne prostore. 

7. člen 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča mora plačevati tisti, ki ima 
na zemljišču pravico uporabe oziroma ki je lastnik zemljišča ali stavbe ozi- 
roma dela stavbe na njem. 

Imetnik stanovanjske pravice mora plačevati zavezancu iz prvega od- 
stavka tega člena v povračilo ustrezen del prispevka, ki ga je določil občinski 
upravni organ za komunalne zadeve v smislu prvega odstavka 9. člena tega 
zakona, če zavezanec od njega to zahteva. Imetnik stanovanjske pravice, ki 
misli, da mu zavezanec ni pravilno odmeril prispevka, lahko zahteva od ob- 
činskega upravnega organa za komunalne zadeve, naj izda odločbo o tem, 
kolikšen prispevek za uporabo mestnega zemljišča je dolžan plačati. 
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8. člen 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča plačujejo delovne organizacije 
iz dohodka. 

Ce dobiva delovna organizacija, ki ima na zemljišču ali stavbi oziroma 
delu stavbe na njem pravico uporabe, povrnjen ustrezen znesek prispevka po 
7. členu tega zakona, plačuje ustrezen znesek prispevka iz* takega povračila. 

9. člen 

Občinski upravni organ za komunalne zadeve mora z odločbo določiti me- 
sečni znesek prispevka za uporabo mestnega zemljišča, v obrazložitvi odločbe 
pa navesti elemente, na podlagi katerih ga je odmeril. 

Zoper odločbo, s katero je občinski upravni organ odmeril prispevek, je 
dovoljena pritožba. 

10. člen 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča se sme uporabljati samo za 
graditev in rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav kolektivne po- 
trošnje, in sicer: 

— za mestne ceste in ulice, trge, hodnike, pešpoti, dovozne poti, javne 
parkirne prostore in podobno; 

— za zelene površine po zakonu o urejanju in vzdrževanju zelenih površin 
v naseljih (Uradni list SRS, št. 11-105/65); 

— za omrežje javne razsvetljave; 
— za kanalizacijo po odloku občinske skupščine, če v njeni ceni niso 

vsebovani tudi stroški za zgraditev kanalizacijskega omrežja za odplako atmo- 
sferskih in odpadnih voda. 

11. člen 

Na ožjem gradbenem okolišu, za katerega je z odlokom občinske skupščine 
vpeljan prispevek za uporabo mestnega zemljišča, se ne glede na določbe 
prvega odstavka 2. člena tega zakona še naprej plačuje prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča, čeprav zemljišče ni zajeto z urbanističnim in zazidalnim 
načrtom. 

12. člen 

Ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati za območje S.R Slovenije 
temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SFRJ, 
št. 51-645/67, 11-141/69 in 15-151/71). 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42-217/66, 40-308/67 in 20-132/71). 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71) se temeljni 
zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (točka 39) uporablja kot 

43 
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republiški zakon, vendar najpozneje do 31. decembra 1972, do katerega dne 
mora biti usklajen z ustavnimi amandmaji. 

Ker je potrebno, da se čimprej uveljavijo novote in izboljšave, ki so za 
našo republiko specifične, ob tem pa odstranijo dileme, ki so se pojavile 
pri izvajanju omenjenega temeljnega zakona v ustavnih sporih in v upravnem 
postopku, je predlagatelj pripravil predlog zakona o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča,. 

Predlog zakona temelji na osnutku zakona, katerega priprava je potekala 
hkrati s pripravo ustavnih amandmajev in ki sta ga sprejela gospodarski zbor 
skupščine SR Slovenije na 33. seji dne 23. 12. 1971 in republiški zbor skupščine 
SR Slovenije na 35. seji dne 24. 12. 1971. 

Predlog zakona vsebuje tele pomembnejše novote in izboljšave: 
1. Občinski skupščini se omogoča, da vpelje prispevek za uporabo mestnega 

zemljišča v vseh mestih in naseljih, ki se urejajo z urbanističnim načrtom ali 
zazidalnim načrtom. Vpeljava prispevka torej ni več vezana samo na mesta 
in naselja mestnega značaja v smislu zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb 
in gradbenih zemljišč, kakor to sedaj določa veljavni zvezni (sedaj kot repu- 
bliški zakon) in republiški zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. 

2. Opredeljujemo območje mestnega zemljišča s pogojem, da je mestno 
zemljišče komunalno opremljeno. Tak pogoj velja tudi za zemljišča, ki so 
znotraj ožjega gradbenega okoliša. Predpisana je tudi minimalna stopnja ko- 
munalne opremljenosti, ki mora biti podana, da se šteje zemjljišče za komu- 
nalno opremljeno'. Pri tem smo upoštevali stališče, ki se je oblikovalo v začetih 
ustavnih sporih zaradi zakonitosti ustreznih občinskih odlokov. 

3. Predlog zakona povzema smiselno vse tiste oprostitve plačila prispevka, 
ki jih izrecno predvidevata sedaj veljavni zvezni in republiški zakon o pri- 
spevku za uporabo mestnega zemljišča. Novoto predstavljata deveta in deseta 
alinea, katerih namen je, da se ne bi pobiral prispevek na območjih, ki so z 
urbanističnim dokumentom smiselno rezervirana za kmetijsko dejavnost ozi- 
roma za eksploatacijsko območje za mineralne surovine. V celoti odpade po^ 
oblastilo občinski skupščini, da lahko uvede še dodatne oprostitve. Oprostitve 
so namreč že tako široke, da nadaljnje oprostitve niso več utemeljene, 

4. Ohranjen je limit v višini prispevka za poslovne prostore v primerjavi 
s stanovanjskimi, z izjemo poslovnih prostorov glede na ugodnejšo lokacijo. 
Izjema pa ni več vezana na ožji gradbeni okoliš, ker za to ni utemeljenih 
stvarnih razlogov. 

5. Neplačilo prispevka za uporabo mestnega zemljišča s strani imetnika 
stanovanjske pravice ni več predvideno kot razlog za odpoved stanovanjske 
pogodbe. Taka sankcija namreč očitno nima vpliva na disciplino izpolnjevanja 
obveznosti in se tudi težko realizira glede na veljavni zakon o stanovanjskih 
razmerjih. 

6. Pomembna je tudi novota, da pritožbe zoper odločbo o določitvi pri- 
spevka ne rešuje več republiški upravni organ, pač pa organ občinske skup^ 
ščine, ki ga le-ta določi. S tem se daje hitrejša in večja možnost odprave 
zagrešenih napak pri predpisovanju prispevka in pri njegovi, odmeri. 

Pdsebej je treba poudariti, da predlog zakona ne prinaša temeljitejše si- 
stemske rešitve. Za temeljito sistemsko rešitev bo izvršena v letu 1972 posebna 
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analiza, na podlagi katere bo šele možno sprejeti ustrezne republiške predpise, 
zlasti tiste, ki zadevajo probleme zemljiške politike. Zaradi tega tudi predlog 
zakona ne zajema v celovitosti obravnavane problematike. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
je na 53. seji 2. februarja 1972 obravnaval predlog zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil iz- 
vršni svet. 

Odbor je že v poročilu k osnutku zakona idal pripombo, da je treba 
zakon dopolniti s kazenskimi sankcijami. Na občini mora namreč uporabnik 
zemljišča oziroma stavbe prijaviti to uporabljanje, zaradi česar bi prav gotovo 
morala biti kazenska sankcija za tistega, ki tega ne stori. Odbor ugotavlja, 
da v predlogu zakona pripomba odbora ni upoštevana. 

V obravnavi po členih predloga zakona odbor ni imel pripomb in pred- 
laga zboru, da predlagani zakon sprejme. 

Za poročevalca je odbor na seji določil poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 420-12/72 

Ljubljana, 4. 2. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 54. seji 10. februarja 
1972 ponovno obravnaval predlog zakona in predlaga naslednje spremembe 
oziroma dopolnitve: 

— k 10. členu: V prvi alinei na j se 'besedi »in podobno« zamenjata z 
besedami »in druge mestne površine, namenjene za promet;«; 

— v zadnji alinei naj se v drugi vrsti črta beseda »njeni«. 
Odbor predlaga zboru, da tako dopolnjen oziroma spremenjen predlog 

zakona sprejme. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 420-12/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na 35. seji odbora dne 1. 2. 1972 
obravnaval predlog zakona o prispevku za uporabo mastnega zemljišča, ki ga 
je skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da je predlagatelj sprejel pripombe odbora 
ob obravnavi osnutka zakona. 

V načelni obravnavi odbor ni imel pripomb. 
V obravnavi po členih pa je odbor sprejel naslednje pripombe in predloge 

za dopolnitev oziromla spremembe: 
k 10. členu: V prvi alinei se besedi »in podobno« zamenjata z besedami 

»in druge mestne površine, namenjene za promet;« 
43* 
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Pripomba je redakcijskega značaja. 
— V zadnji alinei se izpusti beseda »njeni«, tabo da se alinea glasi: 
— »za. kanalizacijo po odloku občinske skupščine, če v ceni niso vsebovani 

tudi stroški za zgraditev kanalizacijskega omrežja za odplako atmosferskih 
in odpadnih voda.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. Z obema spremembama se je pred- 
stavnik predlagatelja strinjal. 

Na pripombo odbora, da v zakonu niso vsebovane določbe glede obveznosti 
prijave plačevanja prispevka za uporabo mestnega zemljišča, kakor tudi ne 
sankcije, v primeru, da se ne prijavi obveznost plačevanja prispevka za upo- 
rabo mestnega zemljišča, je predstavnik predlagatelja izjavil, da bo v novem 
zakonu, ki bo pripravljen na podlagi posebne analize v letu 1972, rešeno tudi 
vprašanje sankcij. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona o pri- 
spevku za uporabo mestnega zemljišča v besedilu, kot ga je predložil izvršni 
svet in s spremembami k 10. členu, kot jiih predlaga odbor. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Otmarja Se- 
kavčnika. 

St.: 420-12/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 

Zakonodajno- pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča, ki ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih je komisija sprejela amandma: 
k 4. č 1 e n u : V prvi vrsti tretjega odstavka se za besedo »prostora« doda 

besedilo »po prvem odstavku tega člena«. 
Gre le za dopolnitev redakcijskega značaja. 
Komisija ni im|ela pripomb k amandmajem odbora gospodarskega zbora 

za finance k 10. členu predloga zakona. 
Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je z amandmajem komisije 

strinjal. 

St.: 420-12/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbeno-političnih 
skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971 

1. člen 

Veljavnost zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 39-221/70) 
se podaljša za leto 1972. 
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2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Zakon, ki naj se s tem skladom podaljša, določa dve vrsti družbene 
pomoči skladom zdravstvenega zavarovanja kmetov, in to: 

a) SR Slovenija odstopa temu zavarovanju svoja sredstva, ki jih zbere z 
republiškim prispevkom od kmetijske dejavnosti, ki ga po stopnji 12fl/o pla- 
čujejo kmetje-delavci; 

b) občine prispevajo k stroškom za socialno ogrožene v višini, določeni 
s pogodbo med občino in skupnostjo zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

K stroškom za socialno ogrožene prispeva tudi republika, toda ne nepo- 
sredno skladom, temveč kot dotacijo določenim občinam, tako da znaša ta 
prispevek občin, ki jih republika dotira, vsoto zneska, ki ga določi občina iz 
svojega proračuna, in znesek republiške dotacije. 

Delež republike k stroškom za socialno ogrožene kmiete, ki ga porazdeli 
med občine, znaša 10'% skupnih stroškov v preteklem letu. 

2. Republika je svoj delež že porazdelila med občine (glej sklep izvršnega 
sveta — Uradni list SRS, št. 43-235/70); po tem sklepu je republika porazdelila 
7,5 mio; republika svoj delež izplačuje občinam po dvanajstinah. 

Zakon sicer določa kriterije za določanje višine občinskega prispevka (šte- 
vilo socialno ogroženih, poprečni stroški, poprečna obremenitev zavarovancev), 
konkretno pa se višina tega prispevka določa s pogodbo, sklenjeno med 
občino in skupnostjo. 

Zbiranje podatkov o prispevkih občin, zlasti pa obdelava teh podatkov, 
bo možna v začetku leta 1972. 

3. Ker pa sedanji zakon velja samo za leto 1970, ta družbena intervencija 
avtomatsko s koncem 1971. leta ugasne, če republika ne sprejme novega 
zakona o tej intervenciji. 

Ce bi sprejeli nov zakon, bi ga morali opreti na izkušnje iz leta 1971. 
Kler pa bo te mogoče ugotoviti in analizirati šele v začetku 1972, bi to po- 
menilo, da bi skladi te pomoči v letu 1972 ne imjeli. 

Glede na to predlagamo, da se za leto 1972 samo podaljša veljavnost tega 
zakona. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na 
svojem 18. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 1. 2. 1972 obravnavali 
predlog zakona o> podaljšanju veljavnosti ziakona o prispevkih družbeno- 
političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971. 

Delegati občin niso imeli k osnutku zakona nobenih pripomb in predlogov. 

St.: 420-33/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 
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POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji 31. 
januarja 1972 obravnaval predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o 
prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom, zdravstvenega, zavaro- 
vanja kmetov za leto 1971, ki ga je skupščini predložil njen izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor sicer soglasno podprl predlog zakona, vendar 
je ponovno izrazil mnenje, da bi bilo treba pripraviti nov zakon. Pri sestavi 
novega zakona bi bilo treba proučiti možnost, naj se 6°/o prispevek iz osebnega 
dohodka iz kmetijstva, ki ga plačujejo kmetje, predvidi kot dohodek neposredno 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Odbor je ugotovil, da ostaja še nerešen problem ugotavljanja dejanskega 
dohodka kmetov glede na to, da katastrski dohodek ne kaže dejanske eko- 
nomske moči posameznega kmeta. Tega problema s tem zakonom ni mogoče 
rešiti, marveč je mogoče rešiti to vprašanje le v okviru splošne davčne politike. 

Po minenju odbora je treba ponovno proučiti prispevek republike v višini 
10 %>. Ta prispevek je sedaj zgolj administrativno določen ne glede na dejansko 
pokrivanje potreb socialno ogroženih kmetov za njihovo zdravstveno zavaro- 
vanje. S .=+Tani predstavnika izvršnega sveta so bile sprejete te sugestije odbora. 

Odboru je bilo pojasnjeno, da novega zakona, ki naj bi veljal za letos, ni 
bilo mogoče pripraviti kljuib odločnim zahtevam pristojnih skupščinskih teles. 
Izdelana namreč še ni analiza o tem, kakšna je bila ta pomoč v letu 1971 
in kakšni so bili kriteriji, ki so jih predpisale občinske skupščine za pode- 
ljevanje pomoči socialno ogroženim kmetom za njihovo zdravstveno zavaro- 
vanje. Te analize se sedaj pripravljajo in tako bo omogočeno, da se za drugo 
leto pripravi nov zadevni zakon. 

Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slo- 
venije kot zakonski predlog. 

V obravnavi posameznih členov je odbor sprejel naslednje spreminje- 
valne in dopolnilne predloge: 

K naslovu zakona: Naslov zakona naj se glasi: »Zakon o prispevkih 
družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov 
za leto 1972«. 

K 1. členu : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Družbenopolitične skupnosti imajo v letu 1972 glede kritja stroškov zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov enake obveznosti, kot so bile določene z zakonom 
o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 39-221/70).« 

Spremembi sta potrebni, ker je zakon, ki je veljal za leto 1971, prenehal 
veljati 31. 12. 1971, ta zakon pa bo začel veljati šele sredi februarja 1972. leta. 
Predlagana rešitev je sprejemljivejša s pravno-tehničnega stališča. 

K 2. č 1 e n u : Na koncu stavka naj se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo: »uporablja pa se od 1. 1. 1972«. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z zgoraj na- 
vedenimi amandmaji, s katerimi se je strinjal tudi predstavnik izvršnega sveta. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca 
Rada Pušenjaka. 

St: 420-33/72 
Ljubljana, 1. 2. 1972 
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Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročila z dne 4. 2. 
1972, št. 420-33/72 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. februarja 1972 obravnaval pred- 
log zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbenopolitičnih 
skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo opozorjeno, da so bile v letu 1971 z uveljavljenimi 
kriteriji za delitev republiških sredstev prizadete nekatere občine (Cerknica, 
Grosuplje, Idrija itd.), kar bi bilo treba upoštevati pri delitvi sredstev za leto 
1972. Izvršni svet naj bi zato ponovno proučil lani uveljavljene kriterije in 
jih po možnosti spremenil ali dopolnil tako, da bi namenska dopolnilna sred- 
stva dobile tudi občine, ki so bile doslej najbolj prizadete. V tej zvezi je 
bilo poudarjeno, da bo za leto 1972 težko spreminjati že uveljavljene kriterije 
za delitev sredstev, ker natančnejših analiz o realizaciji zakona za leto 1971 
še ni na razpolago. Točni podatki bodo namlreč znani šele po zaključnih računih 
za leto 1971. Razen tega bi bilo treba podrobneje analizirati vsebino in učinek 
pogodb, ki so jih občine sklenile s skupnostmi zdravstvenega zavarovanja 
kmetov glede financiranja zdravstvenega varstva socialno ogroženih kmetov. 
Kljub navedenim pojasnilom je bilo v razpravi izraženo mnenje, naj bi izvršni 
svet pri razdelitvi sredstev za leto 1972 nekoliko ugodneje obravnaval neka- 
tere najbolj prizadete občine, kar bi bilo izvedljivo spričo povečanja sredstev 
za ta namen v letošnjem letu. 

Dan je bil predlog, naj bi republika sredstva za financiranje zdravstvenega 
varstva socialno ogroženih kmetov direktno prelila v sklade zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, ne pa posredno prek občin. 

Odbor je končno predlagal, naj se naslov in vsebina zakona iz pravno- 
tehničnih razlogov spremenita, ker februarja 1972 ni mogoče podaljšati veljav- 
nosti zakona, ki je prenehal veljati 31. decembra 1971. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje 
amiandmaje: 

K naslovu zakona: Naslov zakona naj se spremeni tako, da se 
glasi: »Zakon o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov za leto 1972«. 

K 1. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»•Družbenopolitične skupnosti imajo v letu 1972 glede kritja stroškov zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov enake obveznosti, kot so bile določene z zakonom 
o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov za leto 1971 (Uradni list SRS, št. 39-221/70)«. 

Spremembi sta potrebni, ker je zakon, ki je veljal za leto 1971', prenehal 
veljati 31. 12. 1971; ta zakon pa bi začel veljati sredi februarja 1972. 

K 2. členu: Na koncu naj se pika nadomesti z vejico in doda besedilo 
»uporablja pa se od prvega februarja 1972.« 

Odbor predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da predloženi zakon obrav- 
nava po skrajšanem postopku ter ga sprejme s predlaganimi amandmaji. 
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Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganimi amandmaji strinjal. 
Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil po- 

slanca Franca Kosmača. 

St.: 420-33/72 

Ljubljana, 1. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona 
o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov za leto 1971, ki ga je skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo 
izvršni- svet in amandmaje k predlogu zakona. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je zakon o prispevkih druž- 
benopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za 
leto 1971 (Ur. list SRS, št. 39/70), katerega veljavnost naj bi s predlogom zakona 
podaljšali za eno leto-, prenehal veljati 31. 12. 1971. Zato po mnenju komisije 
predlagana rešitev s pravnega vidika ni sprejemljiva. Komisija se je strinjala 
z rešitvijo, kot sta jo predlagala odbor republiškega zbora za socialno politiko 
in zdravstvo ter odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje. 

Glede na navedeno se je komisija pri podrobni obravnavi besedila pred- 
loga zakona strinjala z amandmaji omenjenih odborov k naslovu zakona ter 
k 1, ion 2. členu, ki so razvidni iz njunih poročil. 

St.: 420-33/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 

1. člen 

Stopnje prispevkov za otroško varstvo zavezancev po 4. in 6. členu zakona 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega 
varstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 43-335/67) določijo za leto 1972 
skupščina SR Slovenije in občinske skupščine. 

2. člen 

Prispevek za otroško varstvo, ki se steka v sklad republiške skupnosti otro- 
škega varstva za otroški dodatek in za dopolnjevanje potreb varstva otrok, se 
plačuje v letu 1972 po stopnji 1,44 % od sredstev, namenjenih za osebne do- 
hodke, in po stopnji 1,2 % od čistega mesečnega zneska pokojnin. 

3. člen 

Stopnjo prispevka za dnevno varstvo otrok za potrebe temeljnih skupnosti 
otroškega varstva iz 4. in 6. člena zakona o skupnostih otroškega varstva in 
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o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji določijo ob- 
činske skupščine, in sicer najpozneje do 29. februarja 1972. 

Obveznost plačevanja prispevka po prejšnjem odstavku velja od 1. ja- 
nuarja 1972. 

4. člen 

Prispevek za dnevno varstvo otrok po 5. členu zakona o skupnostih otro- 
škega varstva in o financiranj/u nekaterih oblik otroškega varstva v SR 
Sloveniji se v letu 1972 plačuje po stopnji 0,45 %>. 

5. člen 

Prispevki iz 2. člena tega zakona se odvajajo v sklad republiške skupnosti 
otroškega varstva, prispevki iz 3. in 4. člena tega zakona pa v sklade temelj- 
nih skupnosti otroškega varstva oziroma na poseben račun temeljnih izobra- 
ževalnih skupnosti, če opravljajo naloge skupnosti otroškega varstva, in sicer 
ob vsakem izplačilu osebnih dohodkov pri banki oziroma ob izplačilu pokojnin 
in invalidskih prejemkov pri republiških skupnostih pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja delavcev. 

Prispevki za otroško varstvo, ki jih plačujejo zasebni delodajalci in po- 
godbeni zavarovanci, se plačujejo hkrati s plačilom prispevkov za socialno 
zavarovanje. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 iz- 
haja iz politike, začrtane v poročilu republiške skupnosti otroškega varstva 
o izvajanju politike na področju otroškega varstva v letu 1971 in predlogih za 
njeno usmeritev v letu 1972. 

Predlog politike na področju otroškega varstva za leto 1972 izhaja iz po- 
trebe po uresničevanju zastavljenih ciljev v predlogu srednjeročnega načrta 
razvoja SR Slovenije, v programski usmeritvi otroškega varstva v SR Sloveniji 
v obdobju 1971—1975 in v družbenem dogovoru o izhodiščih za razvoj, izva- 
janje in financiranje otroškega varstva, upoštevajoč pri tem tudi stališča 3. 
seje konference ZKS o socialni diferenciaciji. 

Kot že v letu 1971, bi tudi v prihodnje v republiki zadržali le sredstva, ki 
so potrebna za financiranje denarnih dajatev, in potrebna intervencijska sred- 
stva za pospeševanje raznih oblik otroškega varstva, zlasti na mlanj razvitih 
območjih. Glede na to naj bi republika predpisala stopnje prispevka za otro^ 
ško varstvo v višini 1,44 °/o od sredstev, namenjenih za osebne dohodke, in 
l,2fl/o od čistega mesečnega zneska pokojnin; prispevek za dnevno varstvo 
otrok vojaških oseb pa v višini 0,45 fl/o; občine pa naj v ustrezni, to je vsaj 
letošnji višini, same predpišejo prispevek za razvoj neposrednega otroškega 
varstva na svojem območju. 
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ii. 

Dohodki in izdatki skladov otroškega varstva v letu 1971 

Iz prispevkov za otroško varstvo se bodo v letu 1971 zbrala v občinskih 
in republiškem skladu predvidoma (ocena upošteva, da se bodo OD dvignili 
za 25,5 Vo in da so se pokojnine s 1. 7. 1971 dvignile za 5 '"/o) naslednja sredstva: 

predvidena realizacija 
v milijonih din 

— iz prispevka od izplačanega osebnega dohodka 294,3 
— iz prispevka od izplačanih pokojnin 31,9 

Skupaj 326,2 

Republiški sklad otroškega varstva bo v letu 1971 predvidoma imel na- 
slednje dohodke: 

v 000 din 
°/» 

realizacija 
nasproti 
načrtu 

°/» 
realizacija 
nasproti 

realizaciji 
v 1970 

Iz prispevka za otroško varstvo: 
— od izplačanih osebnih dohodkov 214 540 109,1 117,0 
— od izplačanih pokojnin 23 920 105,3 121,7 
Iz prenosa presežka iz leta 1970 9 543 100,0 63,8 
Iz drugih dohodkov 1 440 100,0 80,7 
Skupaj 249 443 108,4 116,8 
Dohodek iz republiškega proračuna za izredni 
otroški dodatek 15 000 —■ — 

Skupni dohodki 264 443 

V občinske sklade otroškega varstva se bodo poleg sredstev iz prispevka za 
otroško varstvo' stekala tudi sredstva iz samoprispevkov in prispevkov delovnih 
organizacij. Ocene vseh pričakovanih sredstev teh skladov v letu 1971 še ni 
mogoče podati, iz polletne realizacije pa se da sklepati, da bodo sredstva iz 
dodatnih virov precej večja kot lani. Občinski skladi otroškega varstva bodo 
zbrana sredstva uporabili za gradnjo novih varstveno^vzgojnih zmogljivosti 
in za njihovo subvencioniranje. 

Sredstva republiškega sklada otroškega varstva bodo uporabljena takole: 

«/o 
  nasproti v 000 din finančnemu 

načrtu 

za otroški dodatek 
za opremo novorojencev 
za stroške postopka denarnih dajatev 
za neposredno otroško varstvo 
imobilizirana sredstva 

202 300 102,5 
6 600 100,0 
5 180 100,0 

27 793 129,0 
7 570 

Izdatki za izredni otroški dodatek bodo znašali 11 000 000 din. 
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III. 

Politika otroškega varstva v letu 1972 in potrebna sredstva 

Politika na področju otroškega varstva za leto 1972 je zasnovana tako, 
da se bo bolj poudaril socialni vidik družbene pomoči otrokom. 

Predlog politike Za leto 1972 zasleduje zlasti naslednje cilje: 
— v razne oblike organiziranega varstva in vzgoje zajeti še 8000 pred- 

šolskih in šolskih otrok; 
— povišati otroški dodatek posebej še družinam, ki z lastnimi dohodki 

ne pokrivajo minimalnih življenjskih stroškov; bolj pomagati staršem pri vzdr- 
ževanju težje telesno in duševno prizadetih otrok in zagotoviti družbeno 
pomoč tudi otrokom iz socialno ogroženih kmečkih družin; 

— šolsko malico zagotoviti vsaj 90'°/o šolarjev; 
—• sistematično zdravstveno pregledati vse otroke, stare 3 leta. 
Tako začrtano usmeritev bo mogoče izpeljati, če se bodo zanjo zavzemali 

vsi družbeni in samoupravni dejavniki v krajevni skupnosti, občini in re- 
publiki. 

Na nivoju republike je potrebno neposredno zagotoviti realizacijo začrtane 
politike z naslednjimi ukrepi: 

1. z izpopolnitvijo sistema denarnih dajatev po predlogu zakona o dolo- 
čitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega varstva in 
višine otroškega dodatka v letu 1972 in po predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka; 

2. s pospeševanjem razvoja raznih oblik otroškega varstva, posebno na 
manj razvitih območjih, z ukrepi in finančno intervencijo republiške skupnosti 
otroškega varstva. 

A. Predvideni izdatki 

Za uresničitev zastavljenih nalog so potrebna naslednja sredstva: 

v 000 din 

1. za otroški dodatek  334 000 
2. za povišani otroški dodatek za težje telesno in duševno 

prizadete otroke  4 200 
3. za povišani otroški dodatek za otroke samohranilcev ... 9 900 
4. za opremo novorojenčkov  9 500 
5. za pomoč otrokom iz socialno ogroženih kmečkih družin . . 5 760 
6. stroški službe denarnih dajatev  6 200 

Skupaj za denarne dajatve  369 560 
7. Sredstva za razvoj dnevnega varstva  19 200 

SKUPNO POTREBNA SREDSTVA  388 760 

B. Predvideni dohodki v qqq 

1. prispevki od osebnih dohodkov po stopnji 1,44 °/o . . . . 276 000 
2. prispevek od izplačanih pokojnin po stopnji 1,2 °/o .... 29 260 
3. dohodek od davka na kreditne sklade poslovnih bank . . 66 000 
4. presežek sredstev nad načrtovanimi izdatki sklada RSOV 7 000 
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5. del rezervnega sklada RSOV  5 000 
6. presežek sredstev od izrednega dodatka  4 000 
7. drugi dohodki sklada RSOV (povračila, obresti itd.) ... 1 500 

SKUPAJ DOHODKI ... 388 760 

V 4. členu predloga zakona je stopnja prispevka za dnevno varstvo otrok, 
ki ga plačujejo vojaške osebe na območju SR Slovenije, izenačena s stopnjo 
.prispevka za dnevno varstvo, kot so ga občinske skupščine predpisale v 1. 1971. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svo- 
jem 18. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 1. 2. 1972 obravnavali predlog 
zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972. 

V razpravi je sodeloval delegat občine Lenart. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 

časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvo- 
ljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja 
kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje stališče. 

Predlagano je bilo, da se v prvem odstavku 3. člena predloga zakona 
datum »29. februar 1972« zamenja z datumom »31. marec 1972-«. Plri tem je 
bilo poudarjeno, da bo sicer onemogočena široka demokratična razprava v ob- 
činah, zlasti v neugodni situaciji pa bodo dopolnjevane občine, ki jim prak- 
tično ne bo ostalo nič časa za razpravo na zborih volivcev o stopnjah prispevkov 
in o proračunih. 

Hkrati je bilo iz istih razlogov predlagano, da se ustrezno spremeni tudi 
259. člen predloga zakona o davkih občanov. 

Delegati občin so glasovali o obeh predlogih. Za predlog je bilo 57 dele- 
gatov, 3 so bili poroti, 1 delegat pa se je vzdržal. 

St.: 420-23/72 

Ljubljana, dne 3. 2. 1972 

MNENJE 
SOCIALNO-ZDRAVSTVENEGAZBORA 

Socialno zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 13. člena 
odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije na seji dne 10. 
februarja 1972 obravnaval predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško 
varstvo v letu 1972, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Zbor je podprl predlog zakona, predlagal pa je naslednji amandma: 
k 5. č 1 e n u : Besedilo v 7., 8. in 9. vrsti »ob izplačilu pokojnin in invalid- 

skih prejemkov pri republiških skupnostih pokojninskega in invalidskega za- 
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varovanja delavcev« naj se nadomesti z besedilom »ob izplačilu .pokojnin pri 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji«. 

Pri sprejemu tega amandmaja je zbor upošteval dejstvo, da se prispevki 
za otroško varstvo ne plačujejo od vseh invalidskih prejemkov, pač pa le od 
invalidskih pokojnin, ki so v zakonu že zajete pod pojmom »pokojnine«. Na- 
dalje je zbor upošteval, da s predloženim zakonom ni mogoče zavezovati drugih 
republiških skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za plačilo 
prispevka. Zato je treba uporabiti edninsko obliko in točen uradni naziv 
skupnosti. 

St.: 420-23/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 53. seji 2. februarja 
1972 obravnaval predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo 
v letu 1972, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet 
s predlogom, da ga v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog glede na to, da je 
predložen v smislu stališč in sklepov zborov skupščine SR Slovenije, sprejetih 
v razpravi o predlogu družbenoekonomskih izhodišč za financiranje splošne 
in kolektivne porabe v letu 1972. 

Odbor se strinja s predlogom obravnave po skrajšanem; postopku. 
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da se sredstva za otroško varstvo 

v letu 1972 bistveno povečujejo v primerjavi s sredstvi v letu 1971. Stopnja 
prispevka za otroško varstvo se sicer ne poveča bistveno (od 1,35 na 1,44 fl/o), 
vendar se sredstva za otroško varstvo dopolnjujejo z nesistemskim zakonom, 
ki se predlaga le za eno leto, in sicer z davkom na kreditne sklade bank 
v letu 1972. To pomeni vzdrževanje prispevnih stopenj na nižji ravni, večja 
poraba pa se zagotovi s sredstvi iz vira, iz katerega se je doslej napajala 
neproračunska bilanca federacije. S prenosom sredstev, pravic in obveznosti 
federacije na republike in avtonomni pokrajini republika odloča, ah zadrži to 
obliko davka kot republiški davek ah ne, vsekakor pa je veljavnost tega zakona 
le eno leto. 

Odbor za finance in proračun se strinja z amandmajem odbora za socialno 
politiko in zdravstvo republiškega zbora in odbora za socialno in otroško var- 
stvo socialno-zdravstvenega zbora. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predloženi zakon. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Jenka. 

St.: 420-23/72 
Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbor so- 
cialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo sta na skupni seji 
dne 31. januarja 1972 obravnaval predlog zakona o stopnjah prispevkov za 
otroško varstvo v letu 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 
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V načelni obravnavi sta odbora podprla predlog zakona. Opozorila pa sta, 
da je bilo v izhodiščih za kritje potreb splošne in. kolektivne porabe v letu 
1972 predvideno, da bo stopnja prispevka za otroško varstvo povečana od 1,35 
na 1,9 %>. V tej zvezi je bilo pojasnjeno, da je bila stopnja prispevka iz oseb- 
nega dohodka le malenkostno povečana (od 1,35 na 1,44 '°/a), manjkajoča razlika 
pa se republiški skupnosti otroškega varstva nadoknadi z novim virom dohodka 
in sicer z davkom na kreditne sklade bank v letu 1972. Ta zakon je bil skupščini 
že predložen. Dohodek na tej osnovi bo v letu 1972 znašal 66 milijonov dinarjev. 

Odbora sta se tudi strinjala s predlogom izvršnega sveta, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR 
Slovenije kot zakonski predlog. 

V podrobni obravnavi posameznih členov sta odbora sprejela naslednji 
amandma: 

K 5. členu : Besedilo v 7., 8. in 9. vrsti »ob izplačilu pokojnin in inva- 
lidskih prejemkov pri republiških skupnostih pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja delavcev« naj se nadomesti z besedilom: »ob izplačilu pokojnin 
pri skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji«. 

Prispevki za otroško varstvo se ne plačujejo od vseh invalidskih pre- 
jemkov, pač pa le od invalidskih pokojnin, ki so že zajete z zakonom pod 
pojmom »pokojnine«. Enaka dikcija je uporabljena tudi v 2. členu tega zakona. 
S tem zakonom tudi ni mogoče zavezovati drugih republiških skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja za plačilo tega prispevka. Zato je 
treba uporabiti edninsko obliko in točen uraden naziv skupnosti. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmieta predlog zakona z 
navedenim amandmajem, s katerim se je strinjal tudi predstavnik izvršnega 
sveta. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bila določena poslanka dr. 
Majda Benedik, na seji socialno-zdravstvenega zbora pa poslanec Jože Pra- 
tengrazer. 

St.: 420-23/72 

Ljubljana, 1. 2. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 2. 2. 1972, št. 
420-23/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SB Slovenije je na svoje seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o stopnjah prispevkov za otro- 
ško varstvo v letu 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona komisija ni imela pri- 

pomb k amandmaju k 5. členu, ki sta ga predložila odbor za socialno politiko 
in zdravstvo republiškega zbora in odbor za socialno politiko in otroško varstvo 
socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije. 

St.: 420-23/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala amandma zasedanja delegatov občin v skupščini 
SR Slovenije k predlogu zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo 
v letu 1972. 

Zasedanje delegatov občin je predlagalo, da se v prvem odstavku 3. člena 
predlaga zakona datum »29. februar 1972« zamenja z datumom »31. marec 
1972«. Ker zakon o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov prispevkov 
in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic (Uradni 
list SRS, št. 51/71) določa, da bodo predpisi in splošni akti o določitvi stopenj 
prispevkov in davkov sprejeti najkasneje do 29. februarja 1972, predlaga komi- 
sija predlagatelju, naj zaradi kratkega roka, ki ga imajo občinske skupščine, 
da ustrezni amandma. 

St.: 420-23/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do 
otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972 

1. člen 

V letu 1972 znaša cenzus po 51. členu zakona o skupnostih otroškega varstva 
in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 43-335/67): 

1. — 900 dinarjev mesečno na <čLana gospodinjstva, če gre za osebni do- 
hodek iz delovnega razmerja ali drugi dohodek, razen če gre za dohodek iz 
druge ah tretje alinee te točke; 

— 1080 dinarjev letno na člana gospodinjstva, če gre za dohodek iz kme- 
tijske dejavnosti; 

—• 300 dinarjev mesečno na člana gospodinjstva, če gre za dohodek od 
samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti. 

2. za otroški dodatek v višjem znesku: 
— 600 dinarjev mesečno na člana gospodinjstva, če gre za osebni dohodek 

iz delovnega razmerja aH dirugi dohodek, razen če gre za dohodek iz druge ah 
tretje alinee te točke; 

— 720 dinarjev letno na člana gospodinjstva, če gre za dohodek iz kme- 
tijske dejavnosti; 

— 200 dinarjev mesečno na člana gospodinjstva, če gre za dohodek od 
samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti. 

Mesečni znesek dohodka iz delovnega razmerja se ugotavlja na podlagi 
izplačil, ki so jih upravičenec in člani njihovega gospodinjstva prejeli v prejš- 
njem letu. 

Ce imajo upravičenci in člani njihovega gospodinjstva hkrati dohodek iz 
dveh ah več osnov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, se cenzus 
skupnega dohodka ugotovi tako-, da se dohodki iz 1. točke prve alinee delijo 
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z 9, iz druge alinee z 10,8, iz tretje alinee s 3; dohodki iz 2. točke prve 
alinee s 6, iz druge alinee s 7,2, iz tretje alinee z 2. Otroški dodatek gre upra- 
vičencem, če vsota z deljenjem dobljenih izidov (količnikov) ne presega 100. 

2. člen 

Otroški dodatek v letu 1972 znaša mesečno: 
1. za upravičence iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena: 
— za enega otroka 85 din, 
— za vsakega naslednjega otroka pa po 115 din. 
2. za upravičence iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena: 
— za enega otroka 140 din, 
—■ za vsakega naslednjega otroka pa po 180 din. 

3. člen 

Otroški dodatek iz 2. člena tega zakona se poviša za 50 odstotkov za otroke, 
ki so težje telesno in duševno prizadeti. 

Natančnejše pogoje in način izvajanja tega člena predpiše republiški se- 
kretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiško skupnostjo 
otroškega varstva. 

4. člen 

Otroški dodatek iz 2. člena tega zakona se poviša za 30 odstotkov za otroke 
upravičencev, ki sc edini hranilci svojih otrok. 

5. člen 

Družbena pomoč se daje tudi otrokom iz socialno ogroženih kmečkih 
družin. 

Sredstva v ta namen zagotovi republiška skupnost otroškega varstva v 
svojem finančnem načrtu. 

Natančnejše pogoje in način izvajanja tega člena določi republiška skup- 
nost otroškega varstva po poprejšnjem soglasju izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije, 

6. člen 

Upravičenci, ki so uveljavili pravico do otroškega dodatka po dosedanjih 
predpisih, morajo predložiti dokazila o upravičenosti do otroškega dodatka po 
tem zakonu najpozneje do 31. januarja 1972, sicer se jim s 1. marcem 1972 
ustavi izplačevanje otroškega dodatka. 

Upravičenci iz prejšnjega odstavka tega člena prejemajo otroški dodatek 
do 28. februarja 1972 po predpisih, ki so veljali na dan 31. decembra 1971, 
ne glede na to, ah imajo pravico do otroškega dodatka po tem zakonu. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. januarja 1972. 
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OBRAZLOŽITEV 

Otroški dodatek je pomembna oblika družbene pomoči družinam z otroki. 
Pri nas prejemajo otroški dodatek praviloma zaposleni kot pravico iz dela 
za svoje otroke ob nekaterih pogojih glede celotnega dohodka gospodinjstva 
in predhodne delovne dobe. 

Ta oblika denarne pomoči družinam je potmemlbna in potrebna zaradi go- 
spodarskega in socialnega stanja pri nas, za katero je med drugim značilna 
močna socialna diferenciacija, dokaj težak socialnoekonomski položaj velikega 
števila družin, zlasti tistih z večjim številom otrok, ter dejstva, da je le manjši 
del naših otrok zajet v organizirano varstvo (11,6 '%> predšolskih otrok in 5,45 %> 
šolarjev) in še to so večinoma otroci socialno bolje situiranih staršev. 

Kljub temu, da je pred leti uvedba cenzusa precejšnjemu številu otrok 
odvzela pravioo do otroškega dodatka, je ta oblika pomoči družini še vedno 
zelo množična, saj prejema otroški dodatek v Sloveniji 105 600 upravičencev 
za 202 000 otrok, kar je okoli 42 *Vo otrok, starih do 15 let, oziroma 35 %> družin. 
V večini so to družine z nizkimi dohodki, saj je 52 000 oziroma 49 ®/o teh družin 
z 118 000 otroci imelo v letu 1970 dohodek na družinskega člana nižji od 500 
din mesečno. Med upravičenci do otroškega dodatka je 50 000 oziroma skoraj 
polovica takih, kjer je zaposlen samo eden izmed staršev, več kot 14 000 pa je 
samohranileev. Iz tega sledi, da je potrebno to obliko pomoči družini še na- 
dalje izpopolnjevati in ji dati večjo socialno vlogo. Pri tem se kaže potreba 
zlasti po tem, da se okrepi pomoč družinam' z nizkimi dohodki in večjim šte- 
vilom otrok ter da se vsaj bistveno ne zmanjšuje krog upravičencev. 

Te cilje zasleduje predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot 
pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 
1972 in sicer z -naslednjimi ukrepi: 

1. Višina otroškega dodatka na,j bo diferencirana glede na socialni položaj 
oz. dohodke družine s tem, da se zlasti poviša dodatek družinam, ki s svojimi 
dohodki ne pokrivajo minimalnih življenjskih stroškov. 

V letu 1971 znaša otroški dodatek za enega otroka 70 din, za vsakega na- 
slednjega otroka pa po 95 din. Od 1. 4. 1971 pa se po družbenem dogovoru 
izplačuje poleg otroškega dodatka še izredni dodatek po 10 din mesečno za 
otroke, če je mesečni osebni dohodek na družinskega člana nižji od 500 din. 

Po predlogu zakona naj bi se otroški dodatek pri zgornji dohodkovni sku- 
pini povečal za enega otroka na 85 din oziroma za 20®/»; pri spodnji pa na 140 
din oz. za 75 %; za vsakega naslednjega otroka pa naj bi se dodatek povečal 
še za 35 %> in bi tako znašal 115 oz. 180 din. Taka valorizacija višine otroškega 
dodatka izhaja iz ocene dviga življenjskih stroškov nasploh (16 °/o), iz porasta 
cen elementarnim življenjskim potrebščinam in iz ugotovitve, da so se življenj- 
ski stroški za otroka dvignili (od maja 1970 do avgusta 1971) v poprečju 
še za 20 °/o. 

2. Število otrok, ki so upravičeni do otroškega dodatka, naj se ne zniža. 
Zato smo zgornji cenzus valorizirali z dvigom osebnih dohodkov in naj bi 

v letu 1972 znašal 900 din dohodka iz delovnega razmerja mesečno na člana 
gospodinjstva. Zaradi potrebe po večji pomoči otrokom in družinam, ki s 
svojimi dohodki ne pokrivajo minimalnih življenjskih stroškov, naj bi se otro- 
kom, če znaša mesečni osebni dohodek na družinskega člana manj kot 600 din 
(ocenjena višina minimalnih življenjskih stroškov), izplačeval otroški dodatek 
v znatno višjem znesku kot upravičencem z višjimi dohodki. 

44 
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3. Otroški dodatek za težje duševno im telesno prizadete otroke naj se po- 
viša za 50'%. Analize namreč kažejo, da so stroški družin za preživljanje otrok 
težje motenih v razvoju precej večji in da za te otroke znatno počasneje raz- 
vijamo razne oblike vzgojnovarstvenih dejavnosti kot za driuge otroke. To 
narekuje, da družba tudi direktno bolj pomaga staršem pri vzdrževanju teh 
otrok. Po oceni bi ta dodatek prejemalo v Sloveniji okoli 6000 otrok. 

Natančnejše pogoje in način izvajanja te pomoči naj predpiše republiški 
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiško' skupnostjo 
otroškega varstva. 

4. Upravičencem do otroškega dodatka, ki so edini hranilci svojih otrok, 
naj se otroški dodatek poviša za 30%. Analize so pokazale, da med družniami 
z najnižjimi dohodki izstopajo samohranilci otrok. Med upravičenci do otro- 
škega dodatka jih je 14'%. Zato so potrebni ukrepi, da se izboljša materialni 
položaj teh družin. Po oceni bi ta dodatek prejemalo 14 000 upravičencev do 
otroškega dodatka za 20 000 otrok. 

5. Družbena pomoč naj se razširi tudi na otroke iz socialno šibkih kmečkih 
družin. Denarno pomoč naj bi prejemalo okoli 7®/o kmečkih otrok do 15 let. 

Pogoje in način za izvajanje te pomoči naj bi določila republiška skupnost 
otroškega varstva v soglasju z izvršnim svetom skupščine SRS. 

Predlog zakona prinaša še nekatere spremembe glede ugotavljanja dohodka 
oz. premoženjskega cenzusa, in sicer: 

a) Del dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se v primerjavi z osebnim 
dohodkom iz delovnega razmerja sedaj vrednoti v razmerju 66 : 1, naj bi se 
po predlogu zakona vrednotil v razmerju 10 : 1, saj je sedanji faktor povsem 
nerealen in nepravičen. Predlagani faktor se dokaj približuje realnemu raz- 
merju in faktorjem', ki se uporabljajo pri drugih socialnih dajatvah, upo- 
števa pa tudi dejstvo, da so na splošno mešana gospodinjstva v relativno ugod- 
nejšem materialnem položaju. 

Zaradi spremenjenega vrednotenja dohodka iz kmetijstva bo po oceni pri- 
dobilo pravico do otroškega dodatka okoli 2600 upravičencev za 5000 otrok. 

b) Del dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodar- 
skih dejavnosti, ki se sedaj vrednoti v primerjavi z osebnim dohodkom iz de- 
lovnega razmerja v razmerju 5,5 : 1, naj bi se v prihodnje vrednotil v raz- 
merju 3 : 1. S to spremembo bi po oceni pridobilo pravico do otroškega dodatka 
razmeroma majhno število otrok (največ nekaj sto) iz družin, kjer se eden izmed 
družinskih članov ukvarja s kakšno malo donosno obrtno ali podobno de- 
javnostjo. 

c) Del dohodkov od intelektualnih storitev naj se vrednoti enako kot osebni 
dohodek iz delovnega razmerja. Ta sprememba ne bo znatno povečala števila 
upravičencev do otroškega dodatka. 

č) Pri ugotavljanju osebnega dohodka iz delovnega razmerja naj bi se 
upošteval dohodek, prejet v prejšnjem letu (ne za prejšnje leto), da ne bi bilo 
treba čakati na zaključne račune delovnih organizacij, kar zelo zavleče postopek 
za uveljavitev otroškega dodatka po novih cenzusih in v novih zneskih. V 
skladu s spremenjenim načinom ugotavljanja osebnega dohodka se predlaga 
tudi skrajšanje rokov iz 74. člena zakona o skupnostih otroškega varsitva in o 
financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SRS za en mesec. 

Finančni prikaz predlaganih sprememb v sistemu otroškega dodatka je 
razviden iz obrazložitve k predlogu zakona o stopnjah prispevkov za otroško 
varstvo v letu 1972. 
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POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbor 
socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo sta na skupni seji 
dne 31. januarja 1972 obravnavala predlog zakona o določitvi premoženjskega 
cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka 
v letu 1972, ki ga je skupščini SR Sloveniji predložil izvršni svet. 

Odbora sta se v načelni obravnavi strinjala z zakonskim predlogom, ven- 
dar sta izrazila nekaj tehtnih pripomb. Menila sta, da bi bilo treba proučiti 
možnost za omilitev tistih predpisov, kd delilo omejujejo pravico do otroškega 
dodatka tistim mladim družinam, ki so prisiljeni živeti s starši ali z drugimi 
sorodniki v skupnem gospodinjstvu. Po mnenju odborov bi bilo treba to vpra- 
šanje temeljito proučiti že do uveljavitve novih sistemskih rešitev na tem 
področju v skladu z ustavnimi amandmaji. 

V zakonu predvideni cenzusi so ustrezno prilagojeni porastu življenjskih 
stroškov in pomenijo v primerjavi z lanskimi mnogo večjo ublažitev. Po mne- 
nju odborov bi bilo treba še proučiti možnosti, da bi v prihodnje prejemali 
določen otroški dodatek oziroma določeno družbeno pomoč tudi tisti starši, 
ki jim v smislu zakona sicer ne pripada osnovnii otroški dodatek, vendar 
vzdržujejo težje telesno aH duševno prizadete otroke, oziroma tisti upravičenci, 
ki so edini hranilci svojih otrok (samohranilci). Tli starši so namreč v smislu 
predloženega zakona izvzeti iz te družbene pomoči, ker jim ne pripada pra- 
vica do otroškega dodatka v smlislu 1. člena zakona, pravica iz 3. oziroma 4. člena 
pa je pogojena s 1. členom zakona. Ker ne prejemajo torej otroškega dodatka, 
nimfajo ti starši oziroma samohranilci pravico do dodatka družbene pomoči v 
višini 50 oziroma 30'% od otroškega dodatka. 

Odbora sta bila v načelni razpravi tudi mnenja, da bi bilo treba v smislu 
amandmaja XLIII, točka 4 urediti za celotno področje otroškega varstva z 
republiškim zakonom le temeljna načela, podrobnejšo ureditev pa prepustiti 
skupnostim otroškega varstva. Taka rešitev bo prispevala k temu, da vsako 
leto ne bi sprejemali oziroma spreminjali parcialnih zakonov. 

Posebno pozornost sta odbora posvetila vprašanju organizacije službe soci- 
alnega varstva tako na nivoju republike kot tudi občin. Dobro organizirana in 
kadrovsko okrepljena služba socialnega varstva bi uspešno sledila dogajanjem 
na terenu, jih analizirala in predlagala ustrezne ukrepe. Sklenjeno je bilo, naj 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo predloži skupščini in- 
formacijo o organiziranosti socialnih služb s predlogom konkretnih ukrepov. 

Odbora sta končno menila, da je treba zlasti v novih pogojih, ko se pove- 
čuje prispevek družbe za oskrbo otrok, zasledovati uporabo teh sredstev s strani 
družin. Zagotoviti namreč mloramo, da se bodo ta sredstva dejansko tudi na- 
mensko uporabljala. 

Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku v smislu 294. člena poslovnika 'skupščine SR Slovenije 
kot zakonski predlog. 

V obravnavi posameznih členov zakonskega predloga sta odbora sprejela 
naslednje amandmaje: 

K 1. členu: V drugem odstavku naj se v drugi vrsti beseda »upravi- 
čenec« nadomesti z besedo »upravičenci«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
44* 
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K 3. in 4. členu: Besedilo členov naj se združi v en člen, tako da 
se novo besedilo glasi: 

»■Otroški dodatek iz 2. člena tega zakona se poviša: 
1. za 50 °/o za otroke, ki so težje telesno ali duševno prizadeti; 
2. za 30 % za otroke upravičencev, ki so edini hranilci svojih otrok. 
Natančnejše pogoje za pridobitev pravice iz prvega odstavka tega člena 

in za njihovo uveljavljianje predpiše republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo v soglasju z republiško skupnostjo 'otroškega varstva.« 

Združitev obeh sedanjih členov je smotrna, ker gre za povišanje otroškega 
dodatka od iste osnove (2. člen). Ker je po oceni obeh odborov potreben tudi 
glede natančnejše opredelitve samohranilcev izvršilni predpis republiškega 
sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo-, je združitev obeh členov toliko bolj 
primarna, saj se tako izognemb ponavljanju enakih določb. 

K 5. členu: Besedilo tretjega odstavka naj se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Republiška skupnost otroškega varstva v soglasju z izvršnim svetom 
skupščine SR Slovenije določi kriterije za razdelitev sredstev iz drugega od- 
stavka tega člena.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 6. členu : V prvem odstavku naj se datum »31. januarja 1972« 

spremeni v datum »29. februarja 1972« in »1. marcem 1972« v datum »1. apri- 
lom 1972«. 

V drugem odstavku naj se datum »28. februarja 1972« nadomesti z datu- 
mom »31. mjarca 1972«. 

Spremembe datumov so potrebne zaradi tega, ker bo zakon začel veljati 
šele sredi februarja 1972. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona z 
zgoraj navedenimi amandmaji, s katerimi se je strinjal tudi predstavnik izvrš- 
nega sveta. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bila določena poslanka dr. 
Majda Benedik, za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora pa posla- 
nec Jože Pratengrazer. 

St.: 193-5/72 

Ljubljana, 1. 2. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 3. 2. 1972, 
št. 193-5/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o določitvi premoženjskega cen- 
zusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v 
letu 1972, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komlisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona se je komisija strinjala 

z amandmaji odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter 
odbora socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo k 1., 2., 3., 
4. in 5. členu predloga zakona, ki so razvidni iz njunega skupnega poročila. 
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Komisija je, upoštevajoč amandma omenjenih odborov k 5. členu, sprejela 
naslednji amadrna: 

K 5. členu : Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiška skupnost otroškega varstva v soglasju z izvršnim svetom skup- 

ščine SR Slovenije določi pogoje za dodelitev družbene pomoči.« 
Po mnenju komisije je predlagana sprememba utemeljena, ker amandma, 

ki ga predlagata odbora, ni dovolj jasen. Besedilo »določi kriterije za razdelitev 
sredstev iz drugega odstavka tega člena« je razumeti tako, da bosta republiška 
skupnost otroškega varstva in izvršni svet dotočila kriterije za razdelitev sred- 
stev, ki jih bo v svojem finančnem načrtu občinam zagotovila republiška 
skupnost otroškega varstva občinam. Po mnenju komisije pa je treba določiti 
pogoje za dodelitev družbene pomoči otrokom iz socialno ogroženih kmečkih 
družin, sicer bi lahko občine določile različne pogoje, kar bi imelo za posledico 
neenakopravno obravnavanje otrok iz socialno ogroženih kmečkih družin. 

Nekateri člani komisije so izrazili pomislek o primernosti rešitve v 5. členu. 
Ker zakon ne določa pogojev, pod katerimi se otrokom iz socialno ogroženih 
kmečkih družin daje družbena pomoč, niti ne določa, kdo to pomoč daje in 
kolikšna je, gre v bistvu za abstraktno pravico, ki jo bo v praksi težko uresničiti. 
Nadalje je bil izražen pomislek, ali ta določba sodi v okvir tega zakona, ki 
ureja, kot to izhaja iz naslova, le premoženjski cenzus kot pogoja za pravico 
do otroškega dodatka in višino otroškega dodatka v letu 1972. 

Po pojasnilu predstavnika predlagatelja, da .pomeni predlagana rešitev 
prvi korak reševanja problematike otrok iz socialno ogroženih kmečkih družin, 
je komisija sprejela omenjeni amandma k 5. členu. 

St.: 193-5/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči za opremo 
novorojenega otroka 

1. čLetn 

V zakonu o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka (Uradni list 
SRS, št. 46-253/70) se 3. člen spremeni in se glasi: 

»Denarna pomoč za opremo novorojenega otroka znaša: 
1. 500 din 
— za otroke upravičencev iz druge točke prvega odstavka 1. člena zakona 

o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravice do otroškega dodatka 
in višine otroškega dodatka v letu 1972 (Uradni list SRS, št. ...); 

— za otroke, kadar znaša dohodek iz kmetijske dejavnosti na -člana gospo- 
dinjstva do 1200 din letno; 

— za otroke, kadar znaša dohodek od samostojnega opravljanja obrtnih 
in drugih gospodarskih dejavnosti na člana gospodinjstva do 300 din mesečno. 

2. 250 din za ostale otroke iz 2. člena zakona o denarni pomoči za opremo 
novorojenega otroka.« 
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2. člen 

6. člen zakona se spremeni in se glasi: 
»•Pravico do denarne pombiči je mogoče uveljaviti v šestih mesecih od 

dineva rojstva otroka.« 
3. člen, 

.Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka (Ur. 1. SRS, 
št. 46-253/1970) je bila denarna pomoč za opremo novorojenega otoka uzako- 
njena kot pravica vsakega otroka, katerega mati .ima stalno prebivališče ozi- 
roma katerega roditelj je stalno zaposlen na območju SR Slovenije. Pomoč za 
opremo v višini 200 din bo v letu 1971 predvidoma izplačana za 30 000 otrok. 

S predlaganim zakonom v osnovi ohranjamo ureditev, ki je bila uzakonjena 
s 1. 1. 1971, le da predlagamo za leto 1972 različno višino pomoči glede na 
dohodek na člane družine. Pomoč v višini 500 din za otroka naj bi prejeli 
starši, če znašajo mesečni dohodki na člana gospodinjstva do 600 din oziroma, 
če znaša dohodek iz kmetijske dejavnosti do 1200 din letno oziroma dohodek 
od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih dejavnosti do 300 din mesečno. 
Za vse ostale otroke pa bi starši dobili pomoč v višini 250 din. 

Pri določitvi cenzusa so drugi dohodki v primerjavi z dohodki iz delovnega 
razmerja upoštevani takole: iz kmetijstva v razmerju 1 : 6, iz obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti pa 1 : 2. 

Predvidevamo, da bi bila v letu 1972 pomoč izplačana tudi okoli 30 000 
novorojencem in za polovico od njih v višini 500 din. Za to je potrebno v 
1972. letu 9 500 000 din. 

S spremembo zakona naj bi se tudi podaljšal rok za uveljavljanje pravice 
do denarne pomoči od sedanjih 3 na 6 mesecev, ker je precej primerov opra- 
vičljive zamude sedanjega roka. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbor 
socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo sta na skupni seji 
dne 31. januarja 1972 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka. Omenjeni za- 
konski predlog je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi sta odbora soglasno podprla predlog zakona in so- 
glašala s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku v smislu 294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije kot zakonski 
predlog. 

V obravnavi po posameznih členih sta odbora sprejela naslednje spremi- 
njevalne in dopolnilne predloge: 
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K 1. členu: VI. točki v drugi alinei naj se besedi »za otroke«, nado- 
mestita z besedami »za otroke kmetov«. V tretji alinei naj se sedanje besedilo 
nadomesti z naslednjim besedilom: »za otroke oseb, ki samostojno opravljajo 
obrtne in druge gospodarske dejavnosti, kadar znaša dohodek od teh dejav- 
nosti na člana gospodinjstva do 300 din mesečno.« 

V 2. točki naj se beseda v prvi vrsti »ostale« nadomesti z besedo »druge«. 
Spremembe so redakcijskega značaja. 
Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona z 

zgoraj navedenimi spremembami, s katerimi se je strinjal tudi predstavnik 
izvršnega sveta. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bila določena poslanka 
dr. Majda Benedik, za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora pa 
poslanec Jože Pratengrazer. . 

St. 554-2/72 

Ljubljana, 1. 2. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora —> poročilo z dne 3. 2. 
1972, št. 554-2/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka, ki ga je predložil 
izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po -členih je komisija sprejela naslednji amandma: 
K 1. členu: VI. točki naj se v prvi alinei beseda »upravičencev« nado- 

mesti z besedilom »oseb, ki izpolnjujejo pogoje«. 
Ta spremlenKba je potrebna, ker 2. točka prvega odstavka 1. člena v pred- 

logu zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do 
otroškega dodatka v letu 1972 določa le cenzus za otroški dodatek v višjem 
znesku, ne določa pa, kdo . so upravičenci za denarno pomoč za opremo novo- 
rojenega otroka. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem odborov republiškega in sooial- 
no-zdravs.tvenega zbora za socialno politiko in zdravstvo ter za socialno in 
otroško varstvo k 1. členu. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z amandmajem 
komisije. 

Sit. 554-2/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči družinskim članom, 
katerih hranilec je v obvezni vojaški službi 

1. člen 

V zakonu o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški 
službi (Uradni list SRS, št. 42-222/66), se 2. člen spremeni in se glasi: 

»Šteje se, da je hranilec preživljal družinskega člana: 
1. ki je do odhoda v obvezno vojaško službo živel z njim v skupnem gospo- 

dinjstvu, če osnova prispevka od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti 
(katastrski dohodek) njegove družine ne presega zneska 600 dinarjev letno na 
družinskega člana ali če drugi redni dohodki ne znašajo več kot 300 dinarjev 
mesečno na družinskega člana in če je družinski član popolnoma nezmožen 
za pridobivanje; 

2. ki do njegovega odhoda v obvezno vojaško službo ni živel v njegovem 
gospodinjstvu, če mu je najmanj šest mesecev pred odhodom v obvezno vojaško 
službo redno dajal materialna sredstva za preživljanje v poprečnem znesku 
najmanj 100 dinarjev mesečno, če drugi dohodki tega družinskega člana ne 
presegajo višine dohodka iz prejšnje točke in če je popolnoma nezmožen 
za pridobivanje.« 

2. člen 

V 3. členu se drugi odstavek spremeni in se glasi: 
»Če imajo hranilec in njegovi družinski člani katastrski dohodek in druge 

dohodke, se znesek letnega katastrskega dohodka deli s številom 6, vsi drugi 
dohodki pa se v višini, ki pride mesečno na družinskega člana, delijo s šte- 
vilom 3. Družinski člani imajo pravico do pomoči, če vsota obeh z deljenjem 
dobljenih izidov (količnikov) ne presega. 100.« 

3. člen 
5. člen se spremeni in se glasi: 
»Oblike pomoči po tem zakonu so denarna pomoč, zdravstveno varstvo in 

otroški dodatek.« 
4. člen 

6. člen se spremeni in se glasi: 
»Denarna pomoč za družinske člane, katerih hranilec je bil pred nastopom 

obvezne vojaške službe v delovnem razmerju, znaša: 
1. 600 dinarjev mesečno za enega družinskega člana in po 150 dinarjev me- 

sečno za vsakega nadaljnjega družinskega člana, če gospodinjstvo nima ne 
osebnih dohodkov iz kmetijske dejavnosti ne drugih dohodkov; 

2. 400 dinarjev mesečno za enega družinskega člana in po 100 dinarjev 
mesečno za vsakega nadaljnjega družinskega člana, če osebni dohodek iz kme- 
tijske dejavnosti ne znaša več kot 300 dinarjev letno ali če drugi dohodki ne 
znašajo več kot 200 dinarjev mesečno na družinskega člana; 

3. 250 dinarjev mesečno za enega družinskega člana in po 60 dinarjev 
mesečno za vsakega nadaljnjega družinskega člana, če osebni dohodek iz kme- 
tijske dejavnosti znaša od 300 do 600 dinarjev letno ali če drugi dohodki zna- 
šajo od 200 do 300 dinarjev mesečno na družinskega člana.« 
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5. člen 
7. člen se črta. 

6. člen 
9. člen se spremeni in se glasi: 
»Družinskim članom, ki imajo pravico do pomoči, se zagotavlja zdravstveno 

varstvo na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 26-147/70) na enak način 
in v enakem obsegu kot uživalcem stalnih priznavalnin oziroma stalne družbene 
denarne pomoči .« 

7. člen 

Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se glasi: 
»Pravica do otroškega dodatka pripada družinskim članom, ki imajo pra- 

vico do pomoči, pod pogoji, določenimi v zakonu o skupnostih otroškega varstva 
in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva (Ur. 1. SRS, št. 43-335/67). 

Pri odločanju o pravici do otroškega dodatka se denarni prejemki po tem 
zakonu ne upoštevajo pri ugotavljanju gmotnega stanja gospodinjstva.« 

8. člen 

Za 9. a členom se doda nov 9. b člen, ki se glasi: 
»Denarna pomoč po tem zakonu (3. in 4. člen) se vsako leto usklajuje z gi- 

banjem poprečnih življenjskih stroškov, če so se ti stroški v prejšnjem letu 
povečali najmanj za 3 odstotke. 

Cenzus za osebne dohodke iz kmetijske dejavnosti in cenzus za druge do- 
hodke po tem zakonu (1. člen) se usklajuje glede na gibanje teh dohodkov z na- 
menom, da se ohrani realna vrednost teh cenzusov. 

O usklajevanju po določbah tega člena odloča izvršni svet skupščine 
SR Slovenije.« 

9. člen 

V 10. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: 
»razen finančnih sredstev za izplačilo otroškega dodatka, ki jih zagotovi re- 
publiška skupnost otroškega varstva.« 

10. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Družinski člani, katerih hranilec služi vojaški rok ali je v kakšni drugi 
obvezni vojaški službi v Jugoslovanski ljudski armadi, imajo pravico do de- 
narne pomoči po temeljnem zakonu o pomoči družinskim članom, katerih hrani- 
lec je v obvezni vojaški službi (Ur. 1. SFRJ, št. 13-255/1965). Na podlagi temelj- 
nega zakona je bila z zakonom o pomoči družinskim članom, katerih hranilec 
je v obvezni vojaški službi (Ur. 1. SRS, št. 42-222/1966), določena višina denarne 
pomoči kot tudi pogoji, pod katerimi se šteje, da hranilec preživlja družinskega 
člana. 
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Višina denarne pomoči in dohodkovni cenzusi za priznanje svojstva hranilca 
družine se od sprejetja zakona, to je od leta 1966, niso spremenili oz. usklajevali 
s stalno naraščajočimi življenjskimi stroški. 

Zaradi zelo ostrih dohodkovnih cenzusov precejšnje število družinskih čla- 
nov, četudi živijo v težkih socialnih prilikah, pomoči sploh ne dobivajo; v zelo 
težkem socialnem položaju pa so tudi družine, ki pomoč sicer prejemajo, vendar 
jini nizki zneski pomoči nikakor ne omogočajo dostojnega preživljanja. Naj- 
višji znesek denarne pomoči, če gospodinjstvo nima nobenih dohodkov, je sedaj 
po zakonu 250 din mesečno za enega in po 50 din za vsakega nadaljnjega dru- 
žinskega člana. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je zaprosil občine za 
podatke in predloge glede denarnih pomoči družinskim članom, katerih hrani- 
lec je v obvezni vojaški službi. Od 44 občin, ki so odgovorile, menijo vse razen 
ene, da je nujno potrebno zvišati pomoč in tudi realneje določiti cenzus dohod- 
kov. Po podatkih občin je v zadnjih treh letih 

Prejemalo pomoč V poprečni višini Porabljena 
na mesec sredstva 

1. 1968 332 197 din 784 938 din 
1. 1969 308 187 din 690 858 din 
1. 1970 256 225 din 662 188 din 

Poprečna denarna pomoč je znašala tedaj v teh 3 letih okoli 200 din mesečno. 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo zakona naj bi se višina denarne 

pomoči prilagodila sedanjim življenjskim stroškom, ker je nemogoče, da zaradi 
izpolnjevanja ene osnovnih državljanskih dolžnosti puščamo družine teh obča- 
nov tako slabo preskrbljene. Denarna pomoč, če gospodinjstvo nima dohodka 
iz kmetijstva ali drugih dohodkov, naj bi v letu 1972 znašala 600 din za enega 
družinskega člana (ocenjena višina minimalnih življenjskih stroškov) in 150 din 
mesečno za vsakega nadaljnjega družinskega člana. Iz teh zneskov se ustrezno 
izpeljujejo zneski pomoči za družinske člane, ki imajo določen dohodek. 

S spremembo in dppolnitvijo zakona naj bi se ustrezno spremenili oz. ubla- 
žili tudi dohodkovni cenzusi, pod katerimi se šteje, da je hranilec preživljal 
družinskega člana. Predlagani cenzusi so povzeti iz odloka zveznega izvršnega 
sveta o premoženjskih pogojih za priznavanje svojstva edinega hranilca dru- 
žine (Ur. 1. SFRJ, št. 23-250/1971), ker je tudi temu predpisu podlaga obvezna 
vojaška služba in kaže zato v obeh primerih upoštevati enake kriterije, ki pa 
so tudi sicer ustrezni. Dohodek iz kmetijske dejavnosti se vrednoti proti dru- 
gim dohodkom v razmerju 1:6. 

Dosedanji zakon nima določb o usklajevanju denarnih pomoči in cenzusov 
z naraščanjem življenjskih stroškov in zato z dopolnitvijo zakona odpravljamo 
tudi to vrzel. Ustrezno novim predpisom prilagajamo tudi določbo o zdravstve- 
nem varstvu upravičencev. 

Po oceni bi predlagane spremembe in dopolnitve zakona zahtevale v 1. 1972 
dodatnih 800 do 900 000 din sredstev v občinskih proračunih. Mnoge občine 
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dodatnih sredstev ne bodo mogle same zagotoyiti, posebno še, ker je število 
primerov po občinah zelo različno in se giblje od nič do 30 primerov letno. 
Zato bi bilo primerno potrebo po dodatnih sredstvih za te' namene upoštevati 
pri določanju in dodeljevanju dopolnilnih sredstev občinam. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. februarja 1972 obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči družinskim članom, 
katerih hranilec je v obvezni vojaški službi, ki ga je skupščini poslal izvršni 
svet. 

V načelni razpravi je odbor v celoti podprl predlog zakona, saj leta bistveno 
povišuje denarne pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni voja- 
ški službi. 

Člani odbora so se strinjali s predlogom izvršnega sveta, da se zakon obrav- 
nava po skrajšanem postopku, pri tem pa so poudarili, da se s takim predlogom 
strinjajo samo zaradi tega, ker bi zavrnitev takega predloga škodovala samo 
prizadetim občanom. V prihodnje je treba pravočasno zbrati potrebne podatke 
in skupščini predložiti osnutek zakona. Tak način sprejemanja zakona ni spre- 
jemljiv tudi zaradi tega, ker finančno obremenjuje občine. Predlagatelj tudi 
ni obrazložil kvantifikacije obremenitev občinskih proračunov. V prihodnje 
bo treba občinam zagotoviti za take primere ustrezna sredstva iz republiškega 
proračuna. 

V razpravi o posameznih določbah predloga zakona člani odbora niso 
imeli pripomb. 

Kot poročevalec na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Stane 
Petek. 

Št.: 55-2/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora — poro- 
čilo z dne 1. 2. 1972, št. 55-2/72. 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
3. 2. 1972, št. 55-2/72. 
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PREDLOG ZAKONA 

o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga 
in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971 

1. člen 

Organizacijam združenega dela in temeljnim organizacijam združenega 
dela, ki so vpisane v register kot pravne osebe s sedežem v SR Sloveniji 
(v nadaljnjem besedilu: organizacije združenega dela), daje SR Slovenija nado- 
mestilo za del obresti pri kreditih, ki so jih v času od 1. julija do 26. no- 
vembra 1971 najele za izvoz blaga in storitev, ki se plačujejo v devizah, 
pomembnih za ohranitev likvidnosti v mednarodnem plačevanju. 

Nadomestilo za del obresti iz prejšnjega odstavka znaša 4% na leto od 
dela reeskontnega oziroma dokumentarnega kredita. 

2. člen 

Nadomestilo za del obresti se daje pri kreditih za izvoz blaga, proizvedenega 
na območju SR Slovenije, in za izvoz blaga, ki ga organizacije združenega 
dela izvažajo v svojem imenu in za svoj račun. 

3. člen 

Sredstva za nadomestilo za del obresti se zagotavljajo v finančnem načrtu 
računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševa- 
nje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972. 

4. člen 

Nadomestilo za del obresti bodo organizacije združenega dela dobile najpoz- 
neje do 30. septembra 1972, in sicer prek bank, ki so jim dale kredit. 

5. člen 

Republiški sekretar za finance izda najpozneje do 31. 3. 1972 v soglasju 
z republiškim sekretarjem za gospodarstvo na predlog Narodne banke SR Slo- 
venije podrobnejše predpise o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila 
za del obresti po določbah tega zakona. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu za obresti in o dodat- 
nih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije je federacija do 30. ju- 
nija 1971 zagotavljala za izvoz .blaga in za zaloge blaga, pripravljenega za izvoz 
na konvertibilna področja, nadomestilo za del obresti (3!%> za razliko med 
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pogodbeno obrestno mero in reeskontno obrestno mero ter 1 % za stimulacijo 
poslovnih bank). Z uveljavitvijo zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti 
federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomne pokrajine (Urad- 
ni list SFRJ, št. 29/71) je bila navedena obveznost federacije odpravljena 
s 1. julijem 1971. 

S tem ukrepom se je za izvoznike blaga na konvertibilna področja zvišala 
obrestna mera za kratkoročne kredite za izvoz blaga in za zaloge blaga, priprav- 
ljenega za izvoz na konvertibilna področja, od 3 °/o na 7 %>. Odpravljena so 
bila tudi določila, ki so zagotavljala nadomestilo dela obresti za kredite, ki jih 
dajejo poslovne banke gospodarskim organizacijam za kreditiranje izvoza 
opreme in ladij na kredit. Ze tako težki pogoji pri izvozu blaga za konvertibilne 
devize so se s tem še zaostrili. 

V takšnih razmerah je izvršni svet SR Slovenije sprejel obvezo, da pro- 
uči možnosti za razbremenitev izvoznega gospodarstva. 

Republiška sekretariata za gospodarstvo in finance sta takoj začela priprav- 
ljati osnutek zakona, ki bi zagotavljal nadomestilo za omenjeni del obresti za 
kredite za izvoz iz republiških sredstev. Konec novembra je zvezni izvršni svet 
ponovno znižal obrestno mero za reeskontne kredite, ki jih daje Narodna banka 
Jugoslavije poslovnim bankam za kreditiranje izvoza blaga in storitev na kon- 
vertibilna področja od 6 3/o na S10/® pod pogojem, da poslovne banke odobravajo 
izvoznikom te kredite po obrestni meri 4 %. S tem so se izboljšali pogoji za 
kratkoročne izvozne kredite. 

V času od 1. julija do 26. novembra 1971 gospodarske organizacije niso dobi- 
vale nadomestila za obresti pri kreditih za izvoz. V skladu z obvezami, spreje- 
timi v razpravah v lanskem letu, zagotavlja izvršni svet skupščine SR Slovenije 
v finančnem načrtu račune sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodar- 
stvu in za pospeševanje nekaterih dejavnosti za leto 1972, sredstva za nado- 
mestitev dela obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija 
do 26. novembra 1971. 

Veljavnost tega ukrepa je omejena na tisto obdobje, v katerem je izostalo 
nadomestilo za del obresti za izvozne kredite na ravni federacjie. 

Pogoji kreditiranja in spodbujanje izvoza v letu 1972 na ravni federacije 
še niso določeni niti še niso znani. Z doslej sprejetimi ukrepi se spodbude izvoza 
ohranjajo in tudi širijo. Ko bodo znani ukrepi ekonomske politike za leto 1972 
na ravni federacije, bo izvršni svet skupščine SR Slovenije proučil položaj 
izvoznih dejavnosti in po potrebi predlagal dodatne ukrepe za pospeševanje 
izvoza SR Slovenije. 

POROČILA 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega in gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o 
nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 
1. julija do 26. novembra 1971, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet s predlogom, da se v smislu 296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni obravnavi predloga zakona je bilo predvsem ugotovljeno, da 
predlog zakona ni izdelan v skladu z osnutkom zakona, ki sta ga sprejela 
republiški in gospodarski zbor na svojih sejah dne 23. 12. 1971. 
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Bistvena razlika glede na osnutek zakona je v tem, da predlog zakona 
rešuje vprašanje nadomestila za kredite za izvoz le za čas od 1. julija do 
26. novembra 1971, to je za nazaj, dočim je osnutek zakona vprašanje nadome- 
stila urejal dolgoročno in za neomejen čas. Predlog zakona je glede na osnutek 
tudi glede upravičencev do nadomestila bistveno ožji, saj predvideva nadome- 
stilo le za izvoz blaga in storitev, ne pa tudi za zaloge blaga, pripravljenega 
za izvoz, s čimer so delovne organizacije pri najemanju takšnih kreditov glede 
obrestnih mer postavljene v drugačen položaj, kot so ga imele pred 30. juni- 
jem 1971. leta. 

Razprava je opozorila, da predlagane rešitve niso v skladu s sprejetimi 
stališči glede spodbujanja izvoza ter da ne uresničujejo stališč, izraženih ob 
sprejemu osnutka tega zakona. Po mnenju odborov je potrebno ne glede na to, 
da pogoji kreditiranja za leto 1972 na ravni federacije še niso povsem znani, 
obdržati vsaj tiste spodbude, ki so jih delovne organizacije v zvezi z benefi- 
ciranjem dela obresti imele pred 1. julijem 1971. Takšen položaj izvoznikov glede 
nadomestila za del obresti za kredite za izvoz naj bi se. obdržal vse dotlej, dokler 
ne bi bili uveljavljeni ustrezni zvezni predpisi, ki so v pripravi, katerih spre- 
jem pa ne more oteževati že tako težke pogoje pri izvozu blaga za konvertibilne 
valute. 

V skladu z načelno razpravo in s sprejetimi stališči ob obravnavi osnutka 
zakona predlagata odbora k posameznim členom naslednje dopolnilne in spre- 
minjevalne predloge: 

K naslovu zakona: Naslov zakona naj se spremeni tako, da se 
glasi: »Zakon o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz«. 

K 1. členu: V 6. vrsti tega člena se črtata besedi »in storitev« ter 
nadomestita z besedilom »in za žaloge blaga, pripravljenega za izvoz . . .« 

— V drugem odstavku tega člena se za besedo »leto« postavi pika, pre- 
ostali del ibesedila pa se črta. 

K 4. členu: V prvi vrsti tega člena se za besedo »obresti« vstavi bese- 
dilo »iz prvega člena tega zakona«. 

Nov 4. a člen: Za 4. členom zakona se doda nov 4. a člen, ki se 
glasi: »Organizacijam združenega dela se prizna nadomestilo za del obresti za 
kredite za izvoz blaga in storitev ter za zaloge blaga, pripravljenega za izvoz, 
tudi po 26. novembru 1971, če znaša obrestna mera poslovnih bank več 
kot 4 %>. 

Nadomestilo ne more znašati več kot 3 °/o na leto.« 
Odbora za proizvodnjo in blagovni promet predlagata republiškemu ozi- 

roma gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejmeta predlog 
zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času 
od 1. julija do 26. novembra 1971 skupaj s predloženimi amandmaji. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je za svojega 
poročevalca določil poslanca Karla Forteja, odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet gospodarskega zbora pa poslanca Jožeta Kneza. 

St.: 402-171/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
3. 2. 1972, št. 402-171/72. 
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PREDLOG ZAKONA 

o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih 
kreditov na področju turizma v SR Sloveniji 

1. člen 

Socialistična republika Slovenija daje uporabnikom investicijskih kreditov 
za graditev novih primarnih in sekundarnih turističnih zmogljivosti v SR Slo- 
veniji, ki so namenjeni tujim turistom, nadomestilo za del obresti, ki jih morajo 
plačati dajalcem kredita (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo). 

2. člen 

Primarni turistični objekti po tem zakonu so: 
— družbeni gostinski objekti za prenočevanje in prehrano: hoteli, moteli, 

turistična naselja, penzioni, prenočišča, kampi in restavracije; 
— objekti zdravstvenega turizma v naravnih zdraviliških krajih; 
— objekti mladinskega turizma; 
— planinski domovi in koče; 
— penzionski objekti zasebnih gostincev in kmetov. 
Sekundarni turistični objekti po tem zakonu so: 
— plaže, kopališča (odprta ali zaprta), športne naprave in drugi 1 objekti 

za aktivno rekreacijo in razvedrilo turistov, če dopolnjujejo primarne objekte; 
— parkirni prostori in garaže v sestavi primarnih objektov; 
— žičnice za prevoz turistov; 
— pristanišča in zgradbe za sprejem, namestitev, prezimovanje in popra- 

vilo jaht in drugih manjših turističnih plovnih objektov; 
— objekti komunalnega in cestnega omrežja za medsebojno povezavo pri- 

marnih in sekundarnih turističnih objektov in za povezavo teh objektov s sploš- 
nim komunalnim in cestnim omrežjem. 

3. člen 

Nadomestilo daje SR Slovenija uporabnikom kreditov v višini zneska obre- 
sti, izračunanih na podlagi vračilnega roka, dogovorjenega v kreditni pogodbi, 
vendar največ 15 let, na podlagi 5-odstotne obrestne mere na leto in na podlagi 
polletnih enakih anuitet. 

Uporabniki investicijskih kreditov lahko dobijo izjemoma nadomestilo tudi 
za obnovo prenočitvenih zmogljivosti v naravnih zdraviliških krajih v višini 
zneska obresti po 2,5-odstotni obrestni meri na leto ob odplačilni dobi največ 
15 liet. 

4. člen 

Nadomestilo vplača SR Slovenija kot nepreklicni obrestovani depozit po- 
slovnim bankam in drugim organizacijam združenega dela, ki so dale kredit; ta 
depozit se uporabi za odplačilo prvih anuitet. 

Poslovna banka ali druga organizacija združenega dela, ki je dala kredit, 
obrestuje depozit po obrestni meri, ki bo dogovorjena s pogodbo o nadomestilu 
po 7. členu tega zakona. Te obresti se pripisujejo depozitu. 
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5. člen 

Če uporabnik investicijskega kredita odobrenega kredita ne izčrpa v celoti, 
mora poslovna banka SR Sloveniji takoj vrniti sorazmerni del nadomestila sku- 
paj s pripadajočimi obrestmi. 

6. člen 

Ce uporabnik investicijskega kredita uporabi ves odobreni kredit ali nje- 
gov del nenamensko, mora poslovna banka takoj vrniti SR Sloveniji celotno 
nadomestilo ali sorazmerni del nadomestila skupaj s pripadajočimi obrestmi. 

Ce uporabnik kredita pred potekom amortizacijske dobe brez pristanka 
SR Slovenije spremeni namembnost objekta, za katerega je prejel nadomestilo, 
mora vrniti SR Sloveniji sorazmerni del nadomestila skupaj s pripadajočimi 
obrestmi. 

7. člen 

SR Slovenija bo vplačala nadomestilo kot depozit pri poslovni banki ali 
organizaciji združenega dela, ki je dala kredit v letu, za katerega je bil razpisan 
javni natečaj po 12. členu tega zakona. 

8. člen 

SR Slovenija, poslovna banka in uporabnik investicijskega kredita skle- 
nejo pogodbo, s katero se natančneje dogovorijo o višini, načinu črpanja in upo- 
rabi nadomestila. 

Uporabnik investicijskega kredita in poslovna banka sta dolžna SR Slove- 
niji omogočiti vpogled v vse svoje evidence, ki se nanašajo na investicijo, za 
katero je bilo dano nadomestilo. 

9. člen 

Uporabnik investicijskega kredita lahko dobi pod enakimi pogoji nadome- 
stilo tudi pri kreditu, ki mu ga da tuja fizična ali pravna oseba. 

Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se vplača kot depozit pri poslovni 
banki, ki tujemu dajalcu kredita jamči za uporabnika investicijskega kredita. 

10. člen 

Sredstva za nadomestila se ob upoštevanju srednjeročnega oziroma dol- 
goročnega načrta razvoja gospodarstva SR Slovenije zagotovijo vsako leto 
v finančnem načrtu sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (zakon o sredstvih SR Slove- 
nije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti. Uradni list SRS, št. 46/70). 

Neporabljena sredstva za nadomestila se prenesejo v naslednje leto. 

11. člen 

Uporabniki investicijskih kreditov ne morejo dobiti nadomestila pri tistih 
kreditih, ki so bili najeti zaradi poznejših sprememb projekta ali za podražitve, 
in ne za tisti del sredstev, ki ustreza višini vročenih sredstev uporabnika, ter 
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tudi ne za tiste kredite, za katere so priznana uporabnikom ali poslovnim 
bankam in drugim organizacijam združenega dela, ki so dale kredite, nadome- 
stila po drugih predpisih. 

12. člen 

Nadomestila odobrava posebna komisija po vsakoletnem javnem natečaju 
v okviru sredstev, ki so v ta namen določena za posamezno leto v finančnem 
načrtu sredstev SR Slovenije za izravnavanja v. gospodarstvu in pospeševanju 
nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Komisija iz prejšnjega odstavka ima predsednika in osem članov. 
Predsednika in dva člana komisije imenuje izvršni svet skupščine SR Slo- 

venje, po dva člana komisije pa imenujejo združenje poslovnih bank Slove- 
nije, gospodarska zbornica SR Slovenije in Turistična zveza Slovenije. 

Predsednik in člani komisije se imenujejo za pet let in sicer iz vrst stro- 
kovnjakov s področja turizma, financ in urbanizma. 

13. člen 

Pri odločanju o zahtevkih za nadomestilo upošteva komisija naslednja 
merila: 

— odstotek tujih nočitev v preteklem letu v kraju, kjer naj bi bila inve- 
sticija uresničena; 

— število turističnih ležišč v kraju, kjer naj bi bila investicija uresničena 
in odstotek turističnih ležišč v primerjavi s številom stalnega prebivalstva; 

— turistična naselja, zajeta v enotnem investicijskem programu; 
— primarne objekte z več pripadajočimi različnimi sekundarnimi turi- 

stičnimi objekti; 
— kraje z ibolje urejeno splošno infrastrukturo; 
— kraje ali širša območja, kjer gospodarske organizacije udeležence v turi- 

stičnem prometu, poslovno sodelujejo; 
— projekte, ki so na enoto cenejši in ki glede na opremljenost ustrezajo 

strukturi turistične ponudbe kraja; 
— večjo lastno udeležbo investitorja. 
Prednost imajo zahtevki za nadomestila, ki izkazujejo boljše pogoje po 

merilih iz prejšnjega odstavka. 
Zahtevke za nadomestila pri gradnji turističnih naselij razvršča komisija 

tako, da obravnava celoten investicijski program turističnega naselja, nadome- 
stila pa odobrava postopoma za posamezne objekte ali skupine objektov. 
Objekti tega turističnega naselja imajo torej v naslednjih letih prednost 
pred drugimi zahtevki. 

Komisija poroča o svojem delu vsako leto izvršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije. 

14. člen 

Republiški sekretar za gospodarstvo predpiše v soglasju z republiškim 
sekretarjem za finance podrobnejši postopek za odobravanje nadomestila. 

Strokovno in administrativno delo za komisijo opravlja republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo, nadomestila pa izplačuje republiški sekretariat za 
finance. 

45 
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15. člen 

SR Slovenija zagotavlja plačilo dodatnih in povečanih dodatnih obresti 
še naprej v enakem obsegu in na način, kot je bilo to zagotovljeno s predpisi 
v letu 1970 (zakon o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu za obresti 
in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije, Uradni list 
SFRJ, št. 28/66, 17/67, 42/67, 24/68, 5/69) vsem uporabnikom kreditov, poslovnim 
bankam in drugim organizacijam združenega dela, ki so dale kredite, in so 
z republiškim sekretariatom za gospodarstvo do dneva uveljavitve tega zakona 
sklenile pogodbo, in sicer na osnovi kreditnih pogodb za gradnjo turističnih 
objektov iz 2. člena tega zakona, vendar ob pogoju, da so bile osnovne kreditne 
pogodbe sklenjene najpozneje do 30. 6. 1971. 

16. člen 

Objekti, ki dobijo nadomestilo po tem zakonu, so oproščeni obveznega zdru- 
ževanja sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov po zakonu o zdru- 
ževanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje eletroener- 
getskih objektov (Uradni list SRS, št. 28/71). 

17. člen 

Nadomestila pri kreditnih za objekte zunaj območja SR Slovenije se lahko 
dajo le, če se s tem strinja izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

18. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o povračilu dela 
obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma (Uradni list 
SRS, št. 37-231/69). 

Organizacije, in občani, ki so do dne, ko začne veljati ta zakon, že pridobili 
pravico do povračila obresti po zakonu iz prejšnjega odstavka, obdržijo to 
pravico. 

19. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z zakonom o spremembah zakona o nižjih obrestnih merah ter o nadome- 
stilu za obresti in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije 
(Uradni list SFRJ, št. 60/70) je prenehalo veljati določilo, s katerim je federa- 
cija zagotovila bankam pod določenimi pogoji za turistične kredite povečane 
dodatne obresti, izplačane vnaprej za vso dobo odplačevanja (anticipirane obre- 
sti). Druge določbe citiranega zveznega zakona so ostale v veljavi do 30. 6. 1971. 
S tem dnem je stopil v veljavo zakon o prenosu sredstev, pravic in obveznosti 
federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini 
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(Uradni list SFRJ, št. 29/71), ki je v 15. členu zgoraj citirani zvezni zakon o niž- 
jih obrestnih merah v celoti razveljavil. 

Republiški zakon o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kre- 
ditov na področju turizma (Uradni list SRS, št. 37/65) je sicer še v veljavi, ker 
pa se nanaša na ukinjeni zvezni zakon in ker je bil le del bivšega mehanizma 
benefikacije obrestne mere, postaja tak, kot je, nekoristen. 

Dejstvo je, da je navedena ukinitev na eni strani povzročila močan zastoj 
v nadaljnji gradnji turističnih objektov, kar še povečuje — v primerjavi s so- 
sednjimi turističnimi deželami — turistično nerazvitost Slovenije, po drugi 
strani pa sklepi in priporočila skupščine SR Slovenije narekujejo pospešen razvoj 
te gospodarske panoge, ki sama z lastnimi sredstvi ne zmore niti enostavne 
reprodukcije. Ta dejstva so tudi dovolj tehten razlog za izdajo novega republi- 
škega zakona o nadomestilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov, 
ki bo ponovno uredil režim beneficiran j a oziroma režim stimulacije in s tem 
pospešil razvoj investicijske gradnje v turizmu. 

II. VSEBINA ZAKONA 

Na osnovi sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj turizma skupščine 
SR Slovenije in predlogov, ki so bili dani v prvi in drugi fazi razprav o tem 
zakonu na izvršnem svetu in skupščini SR Slovenije, je izdelan predlog zakona, 
katerega osnovni namen je, da uveljavlja republiško politiko v razvoju turizma 
tako, da ob določenih pogojih stimulira v prvi vrsti investitorje ter v dokajšnji 
meri tudi kreditodajalce. Gradnja primarnih in sekundarnih turističnih zmoglji- 
vosti je usmerjena v tiste vrste objektov in v tiste kraje, kjer je pričakovati naj- 
boljše poslovne rezultate. V primerjavi z dosedanjo zakonodajo so iz seznama 
objektov, ki imajo možnost pridobiti nadomestilo, izločeni tisti objekti, ki na 
nadaljnji razvoj turizma bistveno ne vplivajo. Obenem pa je možnost pridobitve 
nadomestila razširjena na objekte, ki lahko hitro in poceni izpolnijo našo 
turistično ponudbo (npr. penzionski objekti zasebnih gostincev). 

S predlaganim sistemom je zahtevana polna odgovornost in riziko kredito- 
dajalcev in investitorjev za pravilnost poslovne odločitve pri sklepanju kreditne 
pogodbe, posebno glede vrste investicije, rentabilnosti naložbe, kadrovskih vpra- 
šanj in finančnih zmogljivosti investitorja. Še posebej pa se zahteva dokumen- 
tacijska zrelost projektov, ker ni dovoljena uporaba nadomestila za podražitve, 
prekoračitve in druge naknadne spremembe. 

V želji, da bi bila sredstva SR Slovenije uporabljena samo za večanje turi- 
stičnih zmogljivosti, po predlaganem zakonu ni možno dobiti nadomestila za 
adaptacijo obstoječih turističnih objektov z edino izjemo naravnih zdravilišč, 
kjer je možna adaptacija prenočitvenih zmogljivosti ob zmanjšanem nado- 
mestilu. Ta izjema je utemeljena zaradi do nedavnega obstoječega statuta zdra- 
vilišč, ki kot zavodi niso mogla poslovati pod tržnimi pogoji in so ostala brez 
vsakršnih sredstev za svojo reprodukcijo. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo in republiški sekretariat za finance 
v predlogu zakona nista upoštevala predloga Ljubljanske banke, ki ga je ta 
predložila skupščini SR Slovenije, da naj bi se SR Slovenija z investitorjem 
pogodila o naložbi svojih sredstev'pri določeni investicijski naložbi, h kateri 

45» 
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bi dala banka manjakjoči del sredstev kot srednjeročni kredit pod tržnimi pogoji. 
Ta predlog je bil odklonjen, čeprav pomeni v določenem smislu pocenitev inve- 
sticije. Bistvena slabost tega načina je namreč v tem, da se banka praktično 
izključi kot poslovi partner pri investiciji in se le z delom sredstev pridruži 
sredstvom investitorja in SR Slovenije. Sistemsko je taka rešitev nesprejem- 
ljiva, ker postavlja SR Slovenijo v vlogo poslovnega partnerja investitorju. 

Posebna določba v predlogu zakona podaljšuje sistem stimuliranja inve- 
sticij na področju turizma iz prejšnjih let do 30. 6. 1971, s čimer odpravlja 
možnost obstoja posebnega vmesnega režima med sistemom, ki je veljal do 
konca leta 1970, in novim, ki ga uvaja ta predlog zakona. 

III. POSLEDICE ZAKONA 

Pod predpostavko, da bi znašal znesek investicijskih kreditov za gradnjo 
turističnih objektov letno 200 milijonov din, kar je nujno za realizacijo srednje- 
ročnega oziroma razvojnega programa turizma Slovenije, bi del obresti v višini 
5 odstotkov, ki bi jih pri tem zagotovila republika, znašal pri odplačilni dobi 

din 
15 let  86,600.000 
10 let  56,600.000 

8 let  45,200.000 
5 let  28,400.000 

S tem bi republika poravnala za investitorje naslednje letne anuitete ob 
predpostavki, da bo redna obrestna mera za najeti kredit znašala 8 odstotkov: 

•Skupni znesek Število 
_ , . x , , anuit. pri 8°/o _ , , pokritih Odplač. doba obrest. meri Letna anuiteta letnih 

(obresti + glavnica) anuitet 

15 let 346 000 000 23 000 000 3,7 
10 let 294 200 000 29 420 000 1,9 

8 let 274 400 000 34 300 000 1,3 
5 let 246 800 000 4 9 300 000 0,6 

Število pokritih letnih anuitet lahko zaokrožimo navzgor, ker bo depozit 
obrestovan. 

Gornji izračun je pripravljen za realizacijo investicij v turizmu v višini 
200 milijonov dinarjev in ob predpostavki, da se daje nadomestilo za del obresti 
za vse investicije na področju turizma. V 12. členu pa smo zapisali, da bo 
posebna komisija pa vsakoletnem javnem natečaju odobrila nadomestilo za del 
obresti samo v okviru sredstev, ki so v ta namen določena za posamezno leto 
v finančnem načrtu Socialistične republike Slovenije za izravnavanje v gospo- 
darstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. Tako bomo vsako 
leto znova določili potreben znesek za nadomestilo za del obresti uporabnikom 
investicijskih kreditov na področju turizma v Socialistični republiki Sloveniji. 
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POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora in odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 
2. 2. 1972 obravnavala predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom 
investicijskih kreditov na področju turizma v SR Slovenji, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava v smislu 
296. člena poslovnika skupščine SR Slovenije. 

V uvodni obrazložitvi je predstavnik izvršnega sveta poudaril, da se predlog 
zakona razlikuje od osnutka v glavnem v tem, da zmanjšuje beneficije, ki so 
jih deležni investitorji v turistične objekte in sicer tako, da je zmanjšana 
obrestna mera, ki se beneficira in da je skrajšana odplačilna doba od 20 na 15 
let. Predlog zakona je tudi delno upošteval dosedanje razprave in omogočil 
benefikacijo tudi za investicije za obnovo prenočitvenih zmogljivosti v naravnih 
zdraviliščih, čeprav pod manj ugodnimi pogoji. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da je zlasti za leto 1972 predvi- 
deno malo sredstev za pospeševanje turizma. Zaradi tega sta se ogrevala za 
tako politiko beneficiran j a obresti, ki bi omogočila čim širšemu krogu upo- 
rabnikov družbenih sredstev v SR Sloveniji, da izkoristi te ugodnosti. Skladno 
s tem bi morali vztrajati, da investitorji obvezno sodelujejo pri investicijah 
tudi z lastnimi sredstvi, po drugi strani pa bi le izjemoma smeli beneficirati 
investicije zunaj Slovenje, kot to predvideva 17. člen predloga zakona. 

Odbora sta sprejela stališče in razloge predlagatelja, ki je zavrnil predlog 
Ljubljanske banke, da SR Slovenija s svojimi sredstvi direktno sodeluje v inve- 
sticijskih naložbah. 

V obravnavi zakona po členih odbora nista imela dopolnilnih in spreminje- 
valnih predlogov ter predlagata svojima zboroma, da predlog zakona sprejmeta 
v predlaganem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor za proizvodnjo in blagovni promet re- 
publiškega zbora predlagal poslanca Franca lica, odbor za proizvodnjo in bla- 
govni promet gospodarskega zbora pa poslanca Ferda Papiča. 

Št.: 44-23/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
2. 2. 1972 in dodatno poročilo z dne 10. 2. 1972, št. 44-23/72. 
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PREDLOG ZAKONA 

o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih 
kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Pri kratkoročnih kreditih, ki jih najemajo organizacije združenega dela 
oziroma temeljne organizacije združenega dela, ki so vpisane v register kot 
pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: organizacije združenega dela) s sedežem 
v SR Sloveniji za nekatere namene v kmetijstvu in v živilski industriji, daje 
SR Slovenija nadomestilo za del obresti (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) 
po določbah tega zakona. 

V okviru sredstev, ki se za to vsako leto posebej določijo, daje SR Slove- 
nija tudi nadomestilo za del obresti (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) in 
udeležbo k proračunski vrednosti investicije (v nadaljnjem besedilu: udeležba) 
pri investicijskih kreditih. 

2. člen 

Sredstva za nadomestilo in udeležbo se zagotavljajo iz sredstev SR Slove- 
nije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti v skladu s programom razvoja kmetijstva po srednjeročnem družbe- 
nem načrtu SR Slovenije. 

II. Nadomestilo pri kratkoročnih kreditih 

3. člen 

Banke, ki dajejo organizacijam združenega dela kratkoročne kredite za 
pridelovanje kmetijskih pridelkov v lastni ali kooperacijski proizvodnji po 
nižji obrestni meri, kot je obrestna mera, po kateri dajejo banke po medse- 
bojnem sporazumu kredite v te namene, dobijo iz sredstev SR Slovenije nado- 
mestilo, ki lahko znaša največ 6% na leto. 

Pri kratkoročnih kreditih, za katere dobijo banke reeskontne kredite, je 
nadomestilo iz prejšnjega odstavka enako razliki med 3-odstotno obrestno 
mero in reeskontno obrestno mero, povečani za 0,5 %. 

4. člen 

Nadomestilo iz prejšnjega člena se daje tudi za kratkoročne kredite za 
proizvodnjo vina do donegovanja in za dozorevanje sadja v hladilnicah. 

Šteje se, da je za donegovanje vina potrebno največ 11 mesecev, za dozo- 
revanje sadja pa največ 6 mesecev. 

To nadomestilo se daje le pri kreditih, danih za pridelek z območja SR 
Slovenije. 
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5. člen 

Za kooperacijo po tem zakonu se šteje pogodbeno proizvodno in poslovno 
sodelovanje med organizacijami združenega dela in kmeti kooperanti, s kate- 
rim je zagotovljena organizirana in usmerjena proizvodnja ter optimalno 
vlaganje. 

III. Nadomestilo za investicijske kredite in udeležba k predračunski 
vrednosti investicije 

6. člen 

Organizacije združenega dela, ki najamejo pri banki investicijske kredite 
za lastne potrebe ali za potrebe svojih kooperantov, dobijo iz sredstev SR Slo- 
venije nadomestilo za del obresti, ki lahko znaša največ 5 % na leto. 

Organizacije združenega dela dobijo nadomestilo iz prejšnjega odstavka, 
če so investicijski krediti odobreni za naslednje namene in ob naslednjih po- 
gojih: 

1. za kmetijsko mehanizacijo, opremo in plemensko živino, če je rok 
za vračilo kredita največ 6 let in če prva polletna anuiteta zapade v plačilo 
eno leto po izčrpanju kredita; 

2. za nasade hmelja in jagodičevja, če je rok za vračilo kredita največ 8 let 
in če prva polletna anuiteta zapade v plačilo ob koncu tretjega leta po osno- 
vanju nasada; 

3. za vinograde, če je rok za vračilo kredita največ 9 let in če prva polletna 
anuiteta zapade v plačilo ob koncu četrtega leta po osnovanju nasada; 

4. za sadovnjake, če je rok za vračilo kredita največ 10 let in če prva pol- 
letna anuiteta zapade v plačilo ob koncu petega leta po osnovanju nasada; 

5. za preureditev živinorejskih proizvodnih objektov za mleko in meso, 
ureditev in razširitev obdelovalnih površin, če je rok za vračilo kredita največ 
10 let in če prva polletna anuiteta zapade v plačilo eno leto po izčrpanju kredita; 

6. za graditev in preureditev objektov za osnovno predelavo mleka, grozdja, 
sadja in vrtnin ter hladilnic, sušilnic in skladišč za kmetijske pridelke domače 
pridelave, če je rok za vračilo kredita največ 7 let in če prva polletna anuiteta 
zapade v plačilo eno leto po izčrpanju kredita; 

7. za trajna obratna sredstva, če je rok za vračilo kredita največ 10 let in 
če prva polletna anuiteta zapade v plačilo pol leta po izčrpnju kredita. 

Za izračun nadomestila po prejšnjem odstavku se upoštevajo vračilni roki in 
zapadlost anuitet, dogovorjeni v kreditni pogodbi med banko in organizacijo 
združenega dela v skladu z določbami prejšnjega odstavka. 

7. člen 

Nadomestilo iz 6. člena tega zakona dobijo organizacije združenega dela: 
— v času do začetka odplačevanja kredita — ob zapadlosti obresti; 
— v času odplačevanja kredita — ob zapadlosti anuitete. 
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8. člen 

Skupščina SR Slovenije določi s posebnim odlokom obseg, do katerega 
lahko SR Slovenija prevzame obveznosti v zvezi z nadomestilom po 6. členu 
tega zakona v posameznih letih. 

9. člen 

Organizacijam združenega dela, ki najamejo pri banki investicijske kredite 
ob pogojih iz 6. člena tega zakona, daje SR Slovenija po bankah udeležbo 
k predračunski vrednosti investicije. 

Udeležba po prejšnjem odstavku znaša: 
1. za kmetijsko mehanizacijo, opremo in plemensko živino — največ do 

10% predračunske vrednosti investicije; 
2. za nasade hmelja in jagodičevja — največ do 20 % predračunske vred- 

nosti investicije; 
3. za vinograde — največ do 25% predračunske vrednosti investicije; 
4. za sadovnjake — največ do 25% predračunske vrednosti investicije; 
5. za graditev ter preureditev živinorejskih proizvodnih objektov za mleko 

in meso, ureditev in razširitev obdelovalnih površin — največ do 20 % pred- 
računske vrednosti investicije. 

Udeležbo po prejšnjem odstavku za kreditiranje kmetov kooperantov daje 
SR Slovenija tudi hranilno-^kreditnim službam kmetijskih in gozdarskih delov- 
nih organizacij (zakon o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb 
kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij, Uradni list SRS, št. 22/89 in 26/70 
— v nadaljnjem besedilu: hranilno-kreditna služba) po zvezi hranilno-kreditnih 
služb SR Slovenije, in sicer ob smiselno enakih pogojih za namene, kot je dolo- 
čeno v prejšnjem odstavku. 

10. člen 

Udeležba po prejšnjih členih se daje bankam in hranilno-kreditnim služ- 
bam kot kredit po obrestni meri 1 % na leto, če dajo banke oziroma hranilno- 
kreditne službe iz teh sredstev organizacijam združenega dela oziroma kmetom 
kooperantom kredit po obrestni meri 1,5% na leto. 

Obresti iz prejšnjega odstavka se letno pripisujejo k udeležbi do začetka 
njenega odplačevanja. 

11. člen 

Banka oz. hranilno-kreditna služba vrne SR Sloveniji njeno udeležbo v na- 
slednjih rokih: 

1. v dveh polletnih anuitetah, če udeležba ni večja od 10 %; 
2. v štirih polletnih anuitetah, če je udeležba večja od 10%, pa ne pre- 

sega 20 % ; 
3. v šestih polletnih anuitetah, če je udeležba večja od 20%, pa ne pre- 

sega 25 %. 
Prva anuiteta zapade v odplačilo pol leta po zapadlosti zadnje anuitete 

kredita, ki ga je odobrila banka oziroma hranilno-kreditna služba. 

12. člen 

Banke in hranilno-kreditne službe, ki bodo dale investicijske kredite, pri- 
glasijo najpozneje v treh mesecih po objavi finančnega načrta računa SR Slo- 



Priloge 713 

venije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti republiškemu sekretariatu za finance medsebojni sporazum 
o obsegu in namenih investicijskih kreditov po določbah 6. in 9. člena tega za- 
kona. 

Sporazum iz prejšnjega odstavka mora temeljiti na usklajenih predlogih 
organizacij združenega dela za odobritev investicijskih kreditov. V imenu orga- 
nizacij združenega dela sopodpiše sporazum gospodarska zbornica SR Slovenije. 

13. člen 

Z bankami, ki so sklenile sporazum po prejšnjem členu, in z zvezo hra- 
nilno-kreditnih služb SR Slovenije sklene republiški sekretariat za finance v so- 
glasju z republiškim sekretariatom za kmetijstvo in gozdarstvo posebno po- 
godbo o obsegu sredstev za nadomestila in udeležbo po 6. in 9. členu tega 
zakona. 

Ce med bankami ne pride do sporazuma po 1. odstavku prejšnjega člena, 
sklene republiški sekretariat za finance v soglasju z republiškim sekretariatom 
za kmetijstvo in gozdarstvo pogodbo v smislu prejšnjega odstavka z banko, 
ki jo določi izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

Obseg sredstev za nadomestila in udeležbo po prejšnjih odstavkih se določa 
v skladu s programom razvoja kmetijstva po srednjeročnem družbenem načrtu 
SR Slovenije in v skladu z odlokom skupščine SR Slovenije iz 8. člena tega 
zakona. 

14. člen 

Če organizacija združenega dela odobrenega kredita ne izkoristi v celoti, 
mora banka SR Slovenije takoj vrniti sorazmerni del nadomestila oz. udeležbe. 

15. člen 

Če organizacija združenega dela uporabi ves odobreni kredit ah njegov 
del v nasprotju s tem zakonom oz. s kreditno pogodbo, mora banka SR Slove- 
nije takoj vrniti nadomestilo oz. udeležbo skupaj z dogovorjenimi obrestmi. 

IV. Prehodne in končne določbe 

16. člen 

Nadomestilo po 3. in 4. členu tega zakona za čas od 1. julija do 31. de- 
cembra 1971 pripada organizacijam združenega dela, ki so pri bankah najele 
kredit. 

Nadomestilo po prejšnjem odstavku bo SR Slovenija plačala v letu 1972 
prek bank, ki so dale kredit. 

17. člen 

Določbe 3., 4. in 16. člena tega zakona se uporabljajo od 1. julija 1971. 

18. člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije lahko podrobneje opredeli namene 
in pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila po 3., 4., 6. in 16. členu tega 
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zakona ter namene, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do udeležbe 
po 9. in 12. členu tega zakona. 

19. člen 

Republiški sekretar za finance izda najpozneje do 3.1. 3. 1972 v so- 
glasju z republiškim sekretarjem za kmetijstvo in gozdarstvo na predlog službe 
družbenega knjigovodstva — centrala za Slovenijo, podrobnejše predpise o po- 
stopku za uveljavljanje pravic do nadomestila po 3., 4. in 16. členu tega zakona. 

20. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Z zakonom o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodar- 
ske investicije na republike in avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29/71) 
je 1. 7. 1971 prenehal veljati zakon o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu 
za obresti in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije. Z na- 
vedenim zakonom je bilo med drugim zagotovljeno tudi nadomestilo- poslovnim 
bankam za del obresti pri kratkoročnih kreditih, pa tudi za dodatne obresti 
pri investicijskih kreditih za določene namene v kmetijstvu. 

Po prenosu funkcij federacije na republiko je IS Skupščine SRS predložil 
v mesecu decembru skupščini osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri 
nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov. 
Položaj kmetijstva namreč zahteva sprejem posebnih ukrepov, ki naj bi uredili 
funkcije republike na področju, kjer se je federacija umaknila. Skupščina SRS 
je osnutek sprejela in naložila IS SRS, da upoštevajoč dodatne predloge in raz- 
pravo v zborih, do 31. 1. 1972 pripravi predlog zakona. 

Osnova, na kateri je zgrajen predlog zakona, je srednjeročni program raz- 
voja kmetijstva, ki predvideva v obdobju 1972—76 naslednja vlaganja: 

Leto 1972 1973 1974 1975 1976 Skupaj 

V mio din 283,70 379,30 475 572 &55 2365 

Predlog zakona izhaja iz predpostavke, da je potrebno položaj kmetijstva 
olajšati tako na področju kratkoročnih vlaganj v proizvodnjo kot tudi na pod- 
ročju novih investicij. Pri tem pa predlog upošteva položaj republike v luči 
trenutnih in perspektivnih možnosti. 

Predlog zakona ureja pogoje in daje olajšave za kratkoročno kreditiranje 
kmetijske proizvodnje pri kmetijskih delovnih organizacijah in kmetih — koope- 
rantih ter ureja pogoje, na osnovi katerih uživajo nekatere investicije v kme- 
tijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov olajšave pri odplačevanju 
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kreditov in obresti od teh kreditov. Hkrati pa ureja način, namen in dobo 
ekonomskih posegov SR Slovenije na omenjenem področju. 

V predlogu je predvideno, naj bi SR Slovenija iz sredstev računa za izrav- 
navanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 
omogočala organizacijam združenega dela, ki same ali v sodelovanju s kmeti 
pridelujejo kmetijske pridelke oz. skrbijo za donegovanje vina ali dozorevanje 
sadja iz lastnih proizvodnih obratov pri odplačevanju kratkoročnih kreditov za 
to proizvodnjo benefecirane obrestne mere v znesku največ 6'% na leto v korist 
banke. Bankam je tako dana možnost, da organizacijam združenega dela odobra- 
vajo kratkoročne kredite po nižji obrestni meri kot je obrestna mera, po kateri 
dajejo banke po medsebojnem sporazumu kredite za te namene. Pri kratko- 
ročnih kreditih, za katere odobrava NB reeskontne kredite, pa naj ,bi bilo nado- 
mestilo v korist banke, enako razliki med reeskontno in 3°/o obrestno mero. 
Hkrati pa je predvideno, da daje SR Slovenija banki tudi povračilo v znesku 
0,51% na leto za pokritje stroškov pri posredovanju reeskontnih kreditov. 

V predlogu so ostala tudi tista določila osnutka zakona, ki določajo, da 
SR Slovenija povrne organizacijam združenega dela prek bank razliko obresti v 
višini do 6l0/o na leto, če so najele kratkoročne kredite za namene iz predloga 
zakona v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 1971 leta. 

Dalje je predlagano, da IS skupščine SRS lahko s posebnim odlokom po- 
drobneje opredeli namene in pogoje, pod katerimi organizacija združenega dela 
in kmeti — kooperanti uživajo ugodnosti, ki so omogočene z zakonom. To je 
posebej pomembno, da se glede na vsakoletni položaj kmetijstva in republike 
na drugi strani ekonomske intervencije na področju olajševanja kreditnih pogo- 
jev fleksibilno prilagajajo tako potrebam kmetijstva kot tudi možnostim re- 
publike. 

Na področju investicij v kmetijstvu predlog izhaja iz potreb kmetijstva po 
programu za obdobje 1972—76 in prilagaja namene in pogoje kreditnih olajšav 
tako, da je mogoče zajeti čim večji obseg investicij ob upoštevanju novega 
položaja SR Slovenije. 

Kreditnih olajšav naj bi bile deležne naložbe v: 
1. kmetijsko mehanizacijo, opremo in plemensko živino, 
2. nasade hmelja in jagodičevja, 
3. vinograde, 
4. sadovnjake, 
5. graditev in preureditev živinorejskih proizvodnih objektov ter ureditev 

in razširitev proizvodnih površin, 
6. graditev in preureditev objektov za osnovno predelavo mleka, grozdja, 

sadja in vrtnin ter hladilnic, sušilnic in skladišč za kmetijske pridelke domače 
pridelave, 

7. trajna obratna sredstva. 
Predlog zakona predvideva, da dobijo pod pogoji iz 6. člena organizacije 

združenega dela iz sredstev SRS nadomestilo za obresti v znesku največ 5fl/o 
na leto za določene investicijske namene in pod pogojem, da banka odobri za 
določeno dobo odlog vračila kredita: Nadomestilo se plača v času od začetka 
odplačevanja kredita ob zapadlosti obresti za poravnavo dela obveznosti iz 
tega naslova, v času odplačevanja kredita pa ob zapadlosti anuitet. Sredstva za 
nadomestilo obresti se izračunavajo na podlagi vračilnega roka in zapadlosti, 
anuitet, kot je to določeno v kreditni pogodbi med banko in organizacijo zdru- 
ženega dela. Ker se nadomestilo po predlogu zakona izplačuje delovni organi- 
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zaciji prek banke, dokler kreditni odnos obstaja, so obveznosti SR Slovenije 
glede na obseg letnih vlaganj manjše v začetni dobi, naraščajo pa kasneje. 
Vsekakor pa so obveznosti, izračunane na osnovi primerjave z anticipativno 
metodo obračunavanja nadomestil za obresti, sorazmerno manjše v obdobju, 
ko ima SR Slovenija velike obveznosti iz drugih naslovov. 

Po tej metodi obračunavanja nadomestil za obresti sežejo obveznosti SR Slo- 
venije tudi v obdobje po koncu sedanjega srednjeročnega programa. Zato bi 
v primeru, da se predlog zakona sprejme, skupščina SRS morala sprejeti 
ustrezen odlok, na osnovi katerega sme SR Slovenija sprejemati določene letne 
fiksne obveznosti tudi po letu 1976, kolikor se le-te nanašajo na določila pred- 
loga tega zakona. Glede na dolgoročni značaj kmetijske proizvodnje in naložb 
na tem področju je seveda razumljivo, da mora biti tudi prisotnost gospodar- 
skih posegov dolgoročna in dovolj fleksibilna, kar pa predlog zakona v celoti 
omogoča. 

Poleg opisanega načina obračunavanja obresti je osnovna novost predloga 
zakona v tem, da predvideva, da republika prek bank in zveze hranilno-kredit- 
nih služb omogoča organizacijam združenega dela in kmetom, da dobijo iz 
sredstev SR Slovenije tudi udeležbo v kreditih za določene namene iz 6. člena 
v različnih odstotkih, ki so omejeni. To udeležbo republike je mogoče prilaga- 
jati glede na akumulativnost kmetijstva v različnih obdobjih in glede na 
razpoložljiva sredstva. Na ta način ta varianta zagotavlja bolj zanesljivo uresni- 
čevanje srednjeročnega programa. 

V tem se zamisel, ki je predložena v zakonu, tudi razlikuje od predloga 
Ljubljanske banke, ki želi neposredno in nepovratno udeležbo SR Slovenije pri 
investicijah v kmetijstvu, pri tem pa premalo upošteva nujnost odloga vračila 
in ustrezno ročnost kreditov, kar je bil eden glavnih razlogov, da se predlaga 
poseben zakon za kmetijstvo. Kombinacija dveh elementov — nadomestila za 
del obresti in kreditne udeležbe prek bank in hranilno-kreditne službe —• pa 
seveda omogoča tudi zelo fleksibilno uravnavanje posegov republike na pod- 
ročju kmetijstva, odvisno od razpoložljivih sredstev in položaja kmetijstva. 

Izračun zahtevkov za nadomestilo za del obresti pri kratkoročnih kreditih 
za leto 1972 je napravljen po podatkih in ocenah vseh poslovnih bank v SR 
Sloveniji in Jugoslovanske kmetijske banke. Po teh ocenah bi znašale obvezno- 
sti republike: 

Obveznosti republike, ki izhajajo iz 6. in 9. člena predloga zakona ter po 
v I. poglavju navedenih investicijskih vlaganjih v letih od 1972 do vključno 
1976, bi ibile naslednje: 

1. a) Za nadomestilo dela obresti po 6. členu (razen točke 7) nastajajo za 
republiko obveznosti po naslednji dinamiki: 

1. za drugo polovico 1971. leta 
2. za leto 1972 pa .... 

5 000 000 din 
12 400 000 din 

Skupaj ... 17 400 000 din 

Leto 1972 1973 1974 1975 1976 

V mio din 2,00 14,89 22,31 31,90 42,26 
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Leto 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

V mio din 38,36 31,00 23,36 15,85 9,94 4,39 1,75 1,45 0,6 

b) Za nadomestila dela obresti po 7. točki 6. člena, to je za kredite za 
trajna obratna sredstva, bi znašale obveznosti: 

Leto 1972 1973 1974 1975 1976 

V mio din 0,50 1,71 2,36 3,20 3,94 

Leto 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

V mio din 3,60 3,22 2,81 2,37 1,87 1,36 0,75 0,41 0,14 

2. Upoštevajoč porast reprodukcijske sposobnosti kmetijstva, bi bilo 
potrebno za srednjeročno obdobje predvidoma zagotoviti kreditno udeležbo 
SR Slovenije po 9. členu predloga zakona: 

Leto 1972 1973 1974 1975 1976 

V mio din 28,4 48,0 55,0 60,0 60,0 

3. Sredstva, ki bi se dajala kot udeležba k predračunski vrednosti investi- 
cije iz prejšnje točke, (bi se vračale republiki od leta 1978 do 1986. 

Predlog zakona tudi predpostavlja, da se bodo banke in HKS sporazumele 
o medsebojni razdelitvi sredstev, s katerimi republika želi olajšati naložbe 
v kmetijstvu, da bo torej zagotovljena razdelitev v skladu s potrebami in mož- 
nostmi v posamezni regiji. Sopodpisnik pri medsebojnem sporazumu je po 
predlogu zakona tudi gospodarska zbornica SR Slovenije, ki naj bi skrbela za 
skladnost naložb s srednjeročnim programom razvoja kmetijstva. Ker so orga- 
nizacije združenega dela s področja kmetijstva same dale pobudo, da prek 
gospodarske zbornice usklajujejo namene in smotrnost naložb oz. preprečujejo 
gradnjo neracionalnih ali celo podvojenih kapacitet, je mogoče pričakovati, da 
bodo finančna sredstva, ki jih SR Slovenija daje za uresničitev srednjeročnega 
programa, tako tudi koristno uporabljena. 

POROČILA 

Odbora za proizvodnjo m blagovni promet republiškega in gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 2. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o 
nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih 
v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da se v smislu 296. člena poslov- 
nika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 
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V obravnavi zakonskega predloga v načelu sta se odbora strinjala s potrebo, 
da se delovnim organizacijam v kmetijstvu z republiškim zakonom zagotovi 
nadomestilo za del obresti pri najemanju kratkoročnih kreditov, nadomestilo 
za del obresti za investicijske kredite, kakor tudi udeležbo, ki jo daje SR Slove- 
nija k predračunski vrednosti investicije v kmetijstvu. Poudarjeno je bilo, da 
predlog zakona temelji na resoluciji o stanju in problematiki na področju kme- 
tijstva, da upošteva posebnosti kmetijske proizvodnje ter da pomeni konti- 
nuiteto zveznih zakonov, ki so prenehali s 1. julijem 1971. 

Pred prehodom na obravnavo zakonskega predloga v podrobnostih sta 
odbora ugotovila, da je predlagatelj upošteval mnenje in pripombe, ki sta jih 
odbora dala k osnutku zakona, razen glede kreditiranja dodelave semenskega 
krompirja. 

V obravnavi zakonskega predloga v podrobnostih sta dala odbora naslednji 
dopolnilni in spreminjevalni predlog: 

K 4. členu: — Prvi odstavek tega člena se dopolni tako, da se v celoti 
glasi: 

»Nadomestilo iz prejšnjega člena se daje tudi za kratkoročne kredite za pro- 
izvodnjo vina do donegovanja, za dozorevanje sadja v hladilnicah in za dodelavo 
semenskega krompirja.« 

— Drugi odstavek tega člena se dopolni tako, da se v celoti glasi: 
»Šteje se, da je za donegovanje vina potrebno največ 11 mesecev, za dozo- 

revanje sadja in dodelavo semenskega krompirja pa največ 6 mesecev.« 
Dopolnitev je potrebna zaradi neenotnega tolmačenja predpisov, ki veljajo 

za semenski krompir s strani poslovnih bank. Navedeno določilo glede semen- 
skega krompirja bi olajšalo najemanje kreditov glavnim proizvajalcem semen- 
skega krompirja, katerih število v SR Sloveniji ni veliko, skupna obremenitev 
posebnega računa za izravnavanja v gospodarstvu pa bi znašala komaj 10 mili- 
jonov S dinarjev. 

K 13. č 1 e n u : Odbora predlagata zakonodajno-pravni komisiji skupščine 
SR Slovenije, da prouči ustreznost drugega odstavka tega člena, po katerem 
lahko upravni organ sam sklene pogodbo z banko, ki jo določi izvršni svet, če 
med bankami ne pride do sporazuma po prvem odstavku tega člena. 

Odbora za proizvodnjo in blagovni promet predlagata republiškemu ozi- 
roma gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejmeta predlog 
zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih 
kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov skupaj s pred- 
loženim amandmajem. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je za svojega 
poročevalca določil poslanca Štefana Sambta, odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet gospodarskega zbora pa poslanca Jožeta Javornika. 

Št.: 402-172/72 .. 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
3. 2. 1972, št. 402-172/72. 



Priloge 719 

PREDLOG ODLOKA 

o obveznostih, ki jih SR Slovenija prevzame v letu 1972 za obdobje 
1972—1982 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite 

v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov 

I. 

Obveznosti SR Slovenije za nadomestilo dela obresti pri nekaterih investi- 
cijskih kreditih, danih v letu 1972 po določbah 6. člena zakona o nadomestilu 
za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu 
in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (v nadaljnjem besedilu: zakon; Ur. 
list. SRS, št. . ..), smejo znašati v naslednjih letih največ: 

v letu 1972  1973 1974 1975 1976 

Mio din 2,00 9,82 6,27 5,32 4,23 

v letu 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Mio din 3,00 2,18 1,03 0,65 0,29 0,17 

II. 

Sredstva iz prejšnje točke se zagotovijo vsako leto v finančnem načrtu 
računa SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti. 

III. 

Za izvajanje tega odloka skrbita republiški sekretariat za finance ter repu- 
bliški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. 

OBRAZLOŽITEV 

V 6. členu zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije 
pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov 
je predvideno, da dobijo organizacije združenega dela iz sredstev SR Slovenije 
nadomestilo dela obresti za nekatere investicije v kmetijstvu in osnovni prede- 
lavi kmetijskih pridelkov. Nadomestilo se izplačuje v času do začetka odpla- 
čevanja kredita ob zapadlosti obresti, v času odplačevanja kredita pa ob zapad- 
losti anuitete. 

Pri takšni metodi obračuna dela obresti nastanejo na osnovi zakona za SR 
Slovenijo obveznosti, ki segajo na osnovi kreditov iz leta 1972 do 1982. leta. 
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Zato je po 8. členu omenjenega zakona predvideno, da se vsako leto sprejme 
poseben skupščinski odlok, ki dovoljuje prevzem obveznosti, ki izhajajo iz 
navedenega zakona v naslednjem obdobju. Hkrati pa odlok tudi limitira obseg, 
do katerega se lahko na osnovi kreditov v tem letu SR Slovenija zaveže, da bo 
poravnala nastale obveznosti v obdobju 1972—1982. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala predlog odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija 
prevzame v letu 1972 za obdobje 1972—1982 za nadomestilo dela obresti za 
nekatere investicijske kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pri- 
delkov, ki ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi o podrobnostih je komisija sprejela naslednji amandma: 

Doda naj se nova IV. točka z naslednjim besedilom: 
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.« 
Ta dopolnitev je v skladu z določbo drugega odstavka 216. člena ustave 

SR Slovenije. 
Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z amandmajem 

komisije. 

St.: 402-172/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora in odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora —poročilo z dne 3. 2. 1972, 
št. 402-172/72. 

PREDLOG ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1972 

1. člen 

Skupni dohodki republiškega proračuna za leto 1972 znašajo 1 793 919 000 din 
Od tega: 

— za razporeditev po posebnem delu tega proračuna ... 1 786 119 000 din 
— za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo  7 800 000 din 

2. člen 

Če bo zaostajalo pritekanje proračunskih dohodkov v taki meri, da ne 
bodo doseženi v višini 1. člena tega zakona, bo izvršni svet skupščine SR Slove- 
nije, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjšal zneske sredstev, 
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ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržal upo- 
rabo sredstev, ki so v proračunu razporejena za posebne namene. O takem 
ukrepu mora izvršni svet obvestiti skupščino SR Slovenije in ji predlagati 
ustrezno spremembo proračuna. 

Ce bodo proračunski dohodki presegli v 1. členu tega zakona predvideni 
znesek, se bo presežek vložil na poseben račun, o uporabi teh sredstev pa bo 
odločala skupščina SR Slovenije. 

3. člen 

Izvršni svet se pooblašča, da lahko spremeni namen in višino sredstev 
za redno dejavnost, posameznih republiških organov, če bi se izkazalo, da so 
jim v tem proračunu zagotovljena sredstva v višjem ali nižjem znesku, kot bi 
jim pripadala po načelih samoupravnih sporazumov. 

Republiški sekretariat za finance opravlja v soglasju z uradom izvršnega 
sveta za proučevanje organizacije delovnih metod v javni upravi med letom 
poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v zasedbi odobrenih delovnih 
mest organov. 

4. člen 

Če se med letom ustanovi nov republiški upravni organ, potrdi njegov 
predračun izvršni svet skupščine SR Slovenije. Sredstva za delo takega organa 
se zagotovijo iz nerazporejenih dohodkov (proračunske rezerve). 

Ce se med letom odpravi republiški upravni organ, se preostala sredstva 
prenesejo na nerazporejene dohodke (proračunsko rezervo). 

5. člen 

Republiški organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna za 
leto 1972 morajo organizirati izvrševanje zadev in nalog iz svojega delovnega 
področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. 

Organi ne morejo porabiti sredstev za osebne dohodke, ki jim ostanejo, 
če se delovno mesto med letom izprazni. 

Za izvajanje določb 1. in 2. odstavka tega člena ter za zakonito, smotrno 
in primerno uporabo sredstev, ki so organu odobrena v republiškem proračunu, 
je odgovoren predstojnik organa kot odredbodajalec, vodja računovodstva pa 
je odgovoren za zakonito uporabo sredstev. 

Republiški organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna za 
leto 1972 morajo izvrševati sklepe in priporočila skupščine SR Slovenije in 
njenih organov, ki so povezana s finančnimi izdatki, v okviru in obsegu s tem 
proračunom določenih finančnih postavk. 

Republiški organi ne smejo prevzemati na račun republiškega proračuna 
obveznosti, ki bi presegale zneske, določene za leto 1972, in tudi ne ustvarjati 
obveznosti za republiške proračune naslednjih let, če niso take obveznosti dolo- 
čene z republiškim zakonom ali s kakšnim drugim, aktom skupščine SR Slove- 
nije oziroma z aktom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, izdanim na pod- 
lagi zakona. 

Obveznosti iz petega odstavka tega člena je dovoljeno prevzemati oziroma 
ustvarjati le, če so v aktu, s katerim take obveznosti nastajajo, zagotovljeni tudi 
viri dohodkov zanje. 
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6. člen 

Če se med izvrševanjem proračuna ugotovi, da za posebne namene razpo- 
rejena sredstva ne bodo porabljena ali ne bodo porabljena v celoti, lahko 
izvršni svet skupščine SR Slovenije prenese neporabljena sredstva v proračun- 
sko rezervo. 

7. člen 

Vsi dohodki, ki jih republiški organi dosežejo s svojo dejavnostjo, in tisti 
dohodki, ki jih organi dobe od federacije na podlagi predpisov in drugih določb 
za izvršitev posebnih lnalog, so dohodek republiškega proračuna, če ni S tem 
zakonom drugače določeno. 

8. člen 

Zavod za šolstvo SRS za izvedbo določenih nalog (za izobraževalno in založ- 
niško dejavnost) lahko dobiva in uporabi sredstva od drugih organizacij. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo uporabi dohodke 
iz dejavnosti sanitarnega inšpektorata, ki jih ta doseže s svojimi tehničnimi 
storitvami za nabavo in vzdrževanje opreme ter za redno dejavnost. 

Hidrometeorološki zavod SR Slovenije in Geodetska uprava SR Slovenije 
uporabita dohodke, ki jih dosežeta s prodajo svojih uslug in iz naslova prodaje 
geodetskih izdelkov za pokrivanje stroškov redne dejavnosti, nabavo in vzdrže- 
vanje opreme in za reprodukcijo geodetskih izdelkov. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve lahko uporablja dohodke, ki jih 
pridobi s prodajo tiskovin in podobno za posebne namene. 

Zavod za mednarodno tehnično sodelovanje uporabi dohodke iz naslova 
svoje dejavnosti in od istoimenskega zveznega zavoda za redno dejavnost. 

Zavod za vodno gospodarstvo SRS in luška kapitanija Koper uporabita 
svoje dohodke za redno dejavnost in posebne namene. 

9. člen 

Dohodki od upravnih in poslovnih stavb, ki jih upravlja republiški sekre- 
tariat za pravosodje in občo upravo, se stekajo na poseben račun in se uporab- 
ljajo za delno kritje izdatkov, ki nastanejo pri upravljanju teh stavb. 

10. člen 

Dohodki, s katerimi razpolaga zavod SR Slovenije za statistiko po posebnih 
predpisih prek posebnega računa, se uporabljajo še nadalje za namene in na 
način, ki je določen s temi predpis. 

11. člen 

Zavod SR Slovenije za rezervo 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). 

12. člen 

Organi iz 8. do 11. člena tega zakona predložijo republiškemu sekretariatu 
za finance finančne načrte o uporabi sredstev, ki jih neposredno uporabljajo na 
podlagi tega zakona oziroma na podlagi posebnih predpisov. 
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13. člen 

Od dohodkov po 1. členu tega zakona, razporejenih po posebnem delu pro- 
računa, se vlaga v rezervni sklad SR Slovenije 1 %>. 

14. člen 

Nosilci sredstev, razporejenih: 
— v razdelku »sredstva za splošne republiške potrebe«, so : 
1. Izvršni svet skupščine SR Slovenije po postavkah: Sklad Borisa Krai- 

gherja, protokolarni stroški, sredstva za upravljanje reprezentančnih zgradb, 
volitve, nadomestila funkcionarjev v službi v organih federacije, nadomestila 
za pripravnike in štipendije zveznega sekretariata za zunanje zadeve, dinarsko 
kritje za nakup deviz, prispevek republike za zdravljenje socialno ogroženih 
kmetov, elektronski center in svet za narodno obrambo. 

2. Republiški sekretariat za finance po postavkah: regres za skupinska 
potovanja otrok in mladine, preživnine babicam in odškodnine za prevzeta 
premoženja, odškodnine po sodnih sklepih, bančni stroški in obresti, stroški 
dvojezičnega poslovanja, razlike za socialno zavarovanje duhovnikov, sredstva 
za proslave republiškega pomena. 

3. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo po postavkah: raz- 
like v pokojninah borcev NOV in delavcev organov za notranje zadeve, dodatek 
zaposlenim borcem NOV, zdravstveno zavarovanje kmetov borcev — NOV, 
priznavalnine, invalidsko varstvo, žrtve fašističnega nasilja — izdatki za var- 
stvo, varstvo borcev za severno mejo, ter komisija po 195. členu temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju. 

4. Komisija za varnost v prometu po postavki z istim namenom. 
5. Republiški sekretariat za delo po postavki: izjemne upokojitve rudarjev 

in dimnikarjev in prispevek republike za obvezno starostno zavarovanje kmetov. 
6. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo po postavki: socialno zava- 

rovanje umetnikov. 
7. Štab za splošni ljudski odpor SR Slovenije po postavki z istim name- 

nom in po postavki, sklad za financiranje enot in služb teritorialne obrambe. 
— V razdelku »Sredstva za negospodarske investicije in za plačilo anui- 

tet« so: 
1. Izvršni svet skupščine SR Slovenije po postavki: investicijsko vzdrže- 

vanje zgradb. 
2. Republiški sekretariat za gospodarstvo po postavki: sredstva za vojne 

zveze. 
3. Republiški sekretariat za finance po postavki: tekoče naloge, odplačilo 

anuitet. 
15. člen 

Sredstva, ki so predvidena v proračunu za dejavnost zavodov družbenih 
služb na podlagi pogodb, smejo republiški organi uporabljati le na podlagi 
konkretno sklenjenih pogodb. 

16. člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da odloča: 
— o uporabi sredstev rezervnega sklada, in sicer do višine 300 000 dinarjev 

v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. in 3. točke 96. člena 
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zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 36-196/64, št. 43-334/67 in št. 40-302/68), 

i— o razdelitvi sredstev, razporejenih v razdelku: »Namenska dopolnilna 
sredstva občinam«, 

— o dodelitvi sredstev, razporejenih v razdelku »Sredstva za nove name- 
stitve in nagrade delavcem v državnih organih«. 

17. člen 

Republiški sekretariat za finance izvršuje proračunsko kontrolo finančnega, 
materialnega in računovodskega poslovanja republiških organov, skladov in 
organizacij, katerih sredstva se zagotavljajo iz republiškega proračuna, ter 
kontrolo investicij, ki se financirajo neposredno iz republiškega proračuna ali 
na podlagi odlokov o finančnih programih. 

18. člen 

Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1972 in njihova razpore- 
ditev sta zajeta v bilanci republiškega proračuna za leto 1972, ki je sestavni del 
splošnega dela tega proračuna. 

19. člen 

Ta zakon velja z dnem objave v Uradnem listu SRS, uporablja pa se od 
1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

V predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republi- 
škem proračunu) za leto 1972 prevzemamo^ večino določb iz zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1971. Vsebinska sprememba je le v prvem členu zakona. 

V letu 1971 je republika izločala iz svojih dohodkov sredstva računu za 
izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejav- 
nosti v višini stopnje 0,87 iz prispevka iz delovnega razmerja. Glede na to, 
da se za leto 1972 predlaga znižanje zbirne prispevne stopnje iz delovnega 
razmerja za 0,62, to je od 31.87 veljavne stopnje v letu 1971 na 31.25 predvidene 
za leto 1972, se ta sprememba v celoti odraža prav na stopnji, ki je doslej 
pripadala republiškemu proračunu. 

Po republiškem zakonu bi morala republika odstopati računu za izravna- 
vanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 
sredstva v višini 0,87 iz delovnega razmerja, kar pa iz navedenega razloga ni 
več izvedljivo. Zato bodo temu računu zagotovljena sredstva iz republiškega 
proračuna kot dotacija. Tudi sicer s stopnjo 0,87 ne bi bile v celoti krite potrebe 
tega računa. S stopnjo 0,87 bi pokrili le okrog 148,6 milijona, medtem ko bi 
ostanek do 409,9 milijona morali zagotoviti z dotacijo. 

Prav zaradi spremembe v zagotavljanju sredstev računa za izravnavanja 
v gospodarstvu in zaradi povečanja teh sredstev za te namene se global republi- 
škega proračuna in njegova razporeditev za leto 1972 znatneje povečuje in 
spreminja nasproti letu 1971. 
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A. DOHODKI 

Predvideni dohodki republiškega proračuna za leto 1972 znašajo 
1 793 919 000, medtem ko realizirani dohodki za leto 1971 znašajo 1 364 700 000. 
Pri tem pa je potrebno naglasiti, da višina sredstev po vrstah dohodkov ni 
primerljiva. Na neprimerljivost vplivajo predvsem naslednji momenti: 

— prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja se je v letu 1971 
realiziral na osnovi stopnje 1,47, medtem ko se za leto 1972 predvideva le še 
stopnja v višini 0,76; 

— v letu 1971 je bil glede pripadnosti zveznega prometnega davka kombi- 
niran sistem in sicer v prvih 9 mesecih je republiki pripadala na tem dohodku 
udeležba, v zadnjem trimesečju pa je postal zvezni prometni davek v celoti 
republiški dohodek. Iz tega dohodka je republika plačevala federaciji kotizacijo. 
V letu 1972 pripada celotni zvezni prometni davek republiki. Iz prometnega 
davka se izloča 68,0/o zvezi na račun kotizacije, vse dokler se ne doseže 
1963,5 milijona, kolikor znaša obveznost za republiko Slovenijo za leto 1972; 

— dotacija iz zveznega proračuna za financiranje beneficiranih pokojnin 
in za invalidsko varstvo je pripadala republiki le za zadnje trimesečje 1971, 
medtem ko v letu 1972 federacija zagotavlja ta sredstva v svojem proračunu 
in dodeljuje republikam namensko dotacijo. 

— med dohodke republiškega proračuna se na novo vključuje povišana 
12% stopnja iz prispevka od kmetijske dejavnosti, ki jo bodo plačah nekmet je. 

Kolikor bi v republiškem proračunu izkazovali v letu 1972 bruto dohodke, 
to je tudi tisti del zveznega prometnega davka, ki ga republika odstopa zvezi 
na račun kotizacije, bi znašali v letu 1972 dohodki 3 889 739 000 din. 

Dogovorjena kotizacija za zvezni proračun za leto 1972 znaša 
1 963 520 000 din. 

Poravnava neizvršene obveznosti do kotizacije za leto 1971 znaša 
132 300 000 din. 

Po odbitku kotizacije ostane za republiški proračun in za račun za izrav- 
navanja v gospodarstvu 1 793 919 000 din. 

Od tega odpade na čisti rep. proračun 1 384 019 000 din. 
— na račun za izravnavanja v gospodarstvu (brez njegovih lastnih dohod- 

kov) 409 900 000 din. 
Prikaz vseh virov in višine sredstev republiškega proračuna za leto 1971 

in 1972 je priložen v posebni prilogi št. 1. 
Pri oceni posameznih oblik dohodkov so upoštevana naslednja izhodišča: 
— Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja je za republiški 

proračun ocenjen na osnovi .porasta osebnih dohodkov v višini 18 % na leto 
1971 in je hkrati upoštevano znižanje republiške stopnje iz delovnega razmerja 
za 0,71, to je od veljavne stopnje v letu 1971 — 1,47 — i>a 0,76. 
  Davek od obrtne dejavnosti se predvideva v višini 32 300 000 din ali 

43% več, kot je znašal v letu 1971. Visok porast se ocenjuje glede na relativno 
visoke zaostanke ob koncu leta 1971 in glede na predvidevanja, da bodo občin- 
ske skupščine v letu 1972 storile potrebne ukrepe, da se doseže realnejše ugo- 
tavljanje dejanskega dohodka. Kolikor bi se občinske davčne inšpekcije izpopol- 
nile v obsegu, kot ga predvideva republiški sekretariat (150 novih inšpektorjev), 
menimo, da je taka, čeprav razmeroma visoka ocena, realna. 

— Davek iz sklada skupne porabe za leto 1972 ocenjujemo s 7% porastom, 
ker je ob nespremenjenem davčnem instrumentariju in ob sprejetih samouprav- 
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nih sporazumih, ki delno omejujejo tovrstna izplačila, realno pričakovati neko- 
liko nižji porast dohodkov iz tega naslova. 

— Davek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se predlaga na 
osnovi uvedbe republiškega davka, ki ga bodo v prihodnje plačevali po zvišani 
stopnji nekmetje. Priliv iz tega naslova ocenjujemo na 10 milijonov. 

— Pri republiškem prometnem davku ocenjujemo porast za okoli 19 °/» 
in sicer računamo predvsem na višji promet, medtem ko so stopnje upoštevane 
enake kot v letu 1971. Tudi za leto 1972 se predvideva udeležba na republiškem 
prometnem davku za republiško izobraževalno skupnost v enakem odstotku kot 
v letu 1971 in odstopanje republiškega prometnega davka v višini stopnje 
0,5 temeljnim kulturnim skupnostim. 

— Zvezni prometni davek je bil v letu 1971 realiziran le s 13'% več kot 
v letu 1970, čeprav so vsi ostali prometni davki, realizirani v letu 1971, znatno 
višji. Za leto 1972 predvidevamo višji porast pri zveznem prometnem davku 
kot pri ostalih prometnih davkih. Za višjo oceno nas navaja predvsem to, 
da je bil v letu 1971 del zveznega davka uporabljen za reguliranje cen nekate- 
rih proizvodov (tekstil itd.), da med dohodke 1971 ni vključen ves prometni 
davek, ker je federacija v letu 1971 podaljšala knjiženje na račun leta 1970, 
in da so bile med letom 1971 nekatere stopnje in tarife zveznega prometnega 
davka povečane, ki pa v realizaciji 1971 niso prišle do izraza za vse leto. Od 
tam ocenjenega prometnega davka odbijamo obveznost, ki jo ima naša republika 
do federacije, in sicer za leto 1972 znaša njena obveznost 1 963 520 000 in 
neporavnani del za leto 1971 v višini 132 300 000. 

Republika Slovenija bi morala v letu 1971 odvesti na račun kotizacije 
682 300 000. Do 31. 12. 1971 je bila ta obveznost izvršena le v višini 
550 000 000 din, tako ostaja dolg do federacije 132 300 000, ki ga moramo zago- 
toviti v letu 1972. 

— Pri vseh ostalih dohodkih republiškega proračuna so upoštevana le 
redna povečanja. Pri republiškem delu sodnih taks pa je upoštevano povečanje 
posameznih tarif, ki se predlagajo z novo tarifo za sodne takse. 

B. RAZPOREDITEV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH JE RAZVIDNA 
IZ PRILOGE 2. 

Obrazložitev k posameznim namenom. 

Ad 1. Znanstvena dejavnost 

Sredstva sklada Borisa Kidriča so zagotovljena v višini, ki jo določa zakon 
o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti. To 
povečanje znaša 21®/® na leto 1971. 

V predlogu proračuna se zagotavlja za Slovensko akademijo znanosti in 
umetnosti znesek 9 000 000, kar pomeni porast 23 "/» na leto 1971. Na novo pa se 
vključuje v sklop akademije glasbeno-narodopisni inštitut, za kar so pred- 
videna sredstva v višini 410 000. V letu 1971 je bil inštitut financiran iz republi- 
ške kulturne skupnosti. 

V okviru te dejavnosti se predvidevajo tudi sredstva za gospodarske 
raziskave v višini 1 000 000. Sredstva za te namene se bodo uporabila po poseb- 
nem programu. 
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Ad 2. Kulturno-prosvetna dejavnost 

Celotna sredstva za to dejavnost so za 38®/» višja kot v letu 1971 in zna- 
šajo 44 197 000. 

Na tako povečanje vplivajo predvsem: 
— prenos nekaterih izdatkov iz zveze, kot so stiki s tujino, sofinanciranje 

nekaterih zveznih institucij, katerim v letu 1972 federacija ne zagotavlja več 
sredstev; 

— povečana dotacija za kritje potreb kulturnih zavodov, katerih ustano- 
vitelj je republika. Čeprav se temeljni kulturni skupnosti Ljubljana odstopajo 
sredstva v višini 0,5 republiškega prometnega davka in republiški prispevek 
od avtorskih pravic, patentov in izboljšav, je potrebno zagotoviti še dotacijo. 

Odstopljena sredstva znašajo 19 712 000, medtem ko je za kritje potreb 
teh zavodov potrebnih okoli 22 milijonov dinarjev, razliko v višini 2 200 000 din 
je potrebno torej dodeliti kot dotacijo; 

— za leto 1971 je bilo računano, da ibodo znašali odstopljeni dohodki iz 
prometnega davka in avtorskih pravic 17 408 000, realizacija teh sredstev pa 
znaša 16 482 000. Za izpadli del dohodkov je torej potrebno zagotoviti prispe- 
vek v višini 926 000; 

— povečujejo se sredstva za spomeniško varstvo, za investicijsko vzdrže- 
vanje in restavriranje za 1 500 000 din; 

— prav tako so povečana sredstva za regres za skupinska potovanja otrok 
in mladine od 1 200 000 na 1 800 000 za leto 1972 zaradi spremenjenih cen, ki 
so se zvišale že v letu 1971; 

— pri republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo so predvi- 
dena sredstva za šolanje paznikov za kazensko poboljševalne zavode in za podi- 
plomski študij; sredstva so minimalna spričo kadrovskih potreb v pravosodni 
stroki, 

Ad 3. Socialno varstvo 

Razčlenitev posameznih postavk je razvidna iz priloge. Na relativno nizek 
porast sredstev v tej dejavnosti vplivajo predvsem postavka za beneficirane 
pokojnine po zveznih predpisih, za kar dodeljuje republikam dotacijo zveza. 
Za te namene je v zveznem proračunu zagotovljenih le 90!%> potrebnih sredstev 
za obseg veljavnih pravic v letu 1971. Sredstva za povečane pravice, ki so že 
uzakonjene, bo federacija morala zagotoviti naknadno, za manjkajoči del pa 
namerava izdati obveznice. 

Prav tako se znižuje postavka »razlike v pokojninah borcev NOV in TNZ«, 
ki sloni na republiških predpisih. Znižanje je pogojeno s tem, da so zvezne raz- 
like ugotovljene na višji ravni, kar omogoča zmanjševanje pokrivanja razlik 
iz republiških sredstev. 

Za vse ostale postavke slonijo izračuni na obstoječih oziroma predlaganih 
spremembah republiških predpisov. 

V zvezi s pripravo republiškega zakona o obveznem starostnem zavarovanju 
kmetov, ki naj bi začel veljati 1. 1. 1973, je potrebno, da družbenopolitične 
skupnosti že v letu 1972 pričnejo zbiranje prispevkov za ta sklad. Za te namene 
se v republiškem proračunu za leto 1972 predvideva znesek 25,000.000 
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Ad 4. Zdravstveno varstvo 

Večje povečanje v okviru te dejavnosti je le pri postavki »prispevek re- 
publike za zdravljenje socialno ogroženih kmetov«. Republiški zakon namreč 
zavezuje, da mora republika prispevati sredstva v višini 10 l0/o> celotnih stroškov 
za zdravstveno zavarovanje kmetov. Ocenjuje se, da bodo ti stroški v letu 1971 
znašali okrog 96,8 milijona, zaradi česar se v republiškem proračunu zagotavlja 
znesek 9,700.000. 

Aid 5 in 5 a Izdatki za državno upravo 

Skupna sredstva za delo državnih organov so v predlogu proračuna za 
leto 1972 predvidena v znesku din 458,984.000, in sicer: 

Sredstva za osebne dohodke po posameznih organih so kalkulirana na 
podlagi samoupravnih sporazumov, vendar tako, da se ti sporazumi realizirajo 
le s 95 !% predvidene vrednosti točke. Predvidena vrednost točke je torej 
8,795 din. Poleg tega je predvideno za sklad skupne porabe po 600 din z ustrez- 
nim odstotkom predpisanega prispevka na zaposlenega. 

Znesek za osebne dohodke je izračunan po dejanski zasedbi delovnih mest 
v republiških organih na dan 1. 1. 1972. Predvideni znesek je za 17,7'% večji 
od izdatkov za osebne dohodke v letu 1971. Del tega zvišanja se nanaša na 
spremenjene osebne dohodke, ki rezultira jo iz samoupravnih sporazumov. 
Ostalo zvišanje pa je rezultat večjega števila delavcev, ki so bili na novo sprejeti 
pretežno v drugi polovici preteklega leta. Število delavcev v državni upravi 
na dan 1. 1. 1972 je za 274 delacev večje od preteklega leta. Za nove delavce 
v letu 1971 niso bila zagotovljena sredstva za vse leto. 

Zaradi prenosa raznih pristojnosti iz federacije na republiko in s tem 
v zvezi povečanje obsega dela je tudi upravičeno povečanje števila delavcev. 
Še vedno v republiški upravi primanjkuje ustreznih delavcev za izvrševanje 
vseh pristojnosti iz federacije, zato se tudi za leto 1972 predvidevajo sredstva 
za nove namestitve. 

Za kritje materialnih izdatkov v letu 1972 je predvidena vsota izračunana 
na podlagi porabe v letu 1971, zvišana v povprečju za 15'%. Zaradi zvišanja 
cen je za leto 1972 potrebno zagotoviti najmanj za 151°/» večja sredstva. 

Skupna vsota, predvidena za kritje izdatkov za posebne namene, je od 
lanske porabe višja za 14'%. Na novo se vključujejo sredstva za potrebe biroja 
za regionalno in prostorsko planiranje, ki so se v letu 1971 krila izven proračuna 
iz ostanka sredstev iz dodeljenega dopolnilnega prometnega davka. 

Pri sredstvih, predvidenih za kritje splošnih republiških potreb, je pred- 
videno povečanje v primerjavi za leto 1971 za 31Povečane so potrebe 
zlasti elektronskega centra za izdelavo programov in izobraževanje kadrov 
zaradi vedno večjega prevzemanja tehnično-operativnega dela v obdelavo na 
elektronski računalnik. Povečana so tudi sredstva komisije za varnost v prometu 

— osebni dohodki . 
— nove namestitve 
— materialni izdatki 
— posebni nameni . 

304,754.000 
8,000.000 

45,950.000 
74,120.000 
26,160.000 — splošne rep. potrebe 
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in sredstva za nadomestila funkcionarjem v službi v organih federacije, ker 
se število teh, ki so zaposleni v zveznih organih, povečuje. 

Zvišanje stroškov za volitve zahteva izvedba kandidacijskih postopkov za 
člane predsedstva skupščine SR Slovenije na osnovi sprejetih ustavnih določil in 
kandidacijske konference za nadomestne volitve za poslance skupščine SR 
Slovenije. 

Vse ostale postavke so v okviru splošnega povečanja cen. 

Ad 6. Namenska dopolnilna sredstva 

Sredstva za priznavalnine borcem NOV se povečujejo v letu 1972 za 16 °/o, 
kar predstavlja porast za kritje višjih življenjskih stroškov. Znatno povečanje 
je pri postavki priznavalnine kmetom borcem NOV, ker se v proračunu za leto 
1972 zagotavljajo ta sredstva za vse leto, medtem ko so bila v letu 1971 
zagotovljena le za pol leta. 

Povečuje se tudi postavka »družbene denarne pomoči« za 3,000.000 din ali 
60 % na leto 1971. Tako povečanje je nujno, ker sicer občine ne bodo zmogle 
povečati socialnih podpor na 250 din tistim občanom, ki nimajo nobenih drugih 
dohodkov. 

Ad 7. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij 

Potrebe družbenopolitičnih organizacij se v globalu krijejo z 38°/o zvišanjem 
sredstev nasproti letu 1971. 

Vsem organizacijam se sredstva zvišujejo za 18 %, razen SZDL Slovenije, 
kateri so sredstva zagotovljena v višini, ki jo določa poseben zakon, in znašajo 
19,5'% več kot v letu 1971. 

Izjemno povečanje je pri Slovenski izseljenski matici, ker pri njej na- 
stajajo večji izdatki v zvezi z delom s tujino. Posebej je predvidena postavka 
za proslave, ki so republiškega pomena. 

Na visoko povečanje globala sredstev za družbenopolitične organizacije 
vpliva zagotovitev sredstev za dinarsko kritje za nakup deviz. Povečanje je 
potrebno zaradi devalvacije iz leta 1971 in 1972. 

Ad 8 in 9. Za nepredvidene izdatke se predvidevajo proračunske rezerve, 
za rezervni sklad pa se izločajo sredstva na osnovi zakona o finaciranju družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Ad 10. Sredstva za negospodarske investicije 

V predlogu republiškega proračuna za leto 1972 so predvidena sredstva za 
negospodarske investicije v višini 155,6 milij. Relativno visoko povečanje 
je predvsem zato, ker v letu 1971 praktično ni bilo zagotovljenih sredstev za 
nove investicije. Medtem pa so se akumulirale neodložljive potrebe predvsem 
na področju visokega, posebnega in srednje strokovnega šolstva, kakor tudi 
na področju zdravstva in socialnih zavodov. V predlogu proračuna se predvi- 
deva za nove investicije le globalna razdelitev po namenih, medtem ko bo 
glede konkretizacije posebna obravnava ob predložitvi finančnih odlokov za po- 
samezne objekte oziroma glede odločitev za izdelavo glavnih projektov za 
posamezne objekte. 
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Od vseh sredstev odpade na: 
V 000 din 

1971 1972 

— Odplačila anuitet za najete kredite 28 757 27 192 
— Obveznosti po sprejetih odlokih 49 142 50 006 
— Ostalo 3 834 4 500 
— Adaptacija in drugo 12 901 — 
Skupaj 94 634 81 698 

Za nove objekte in adaptacije 

— visoko, posebno šolstvo — 27 000 
— srednje strokovno šolstvo — 16 000 
— kulturni zavodi — 8 000 
— zdravstveni in socialni zavodi — 14 833 
— ostalo in za izdelavo projektov — 8 093 

V s e s k u p a j — 155 624 

Zahtevkov po sredstvih za negospodarske investicije je znatno več, zato bo 
potrebno ob odločitvah upoštevati tako prioriteto kakor tudi finančne možnosti 
v naslednjih letih. Gradnja večine objektov traja več kot eno leto, zato bodo 
odločitve vezane na možnosti kritja v posameznih letih. 

Ad 13. Sredstva za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti 

Iz sredstev republiškega proračuna se za ta račun predvideva dotacija 
v višini 409,900.000, kar je za 291,500.000 več, kot je bilo zagotovljenih iz pro- 
računa v letu 1971. V letu 1971 je republiški proračun daial za te namene 
118,4 milij. 

Tako bodo sredstva tega računa skupno z anuitetami iz usmerjenih sredstev 
republike (izvirni dohodek) znašala v letu 1972 okoli 454,400.000 din. Razčle- 
nitev teh sredstev je razvidna iz finančnega načrta računa za izravnavanja 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI 
DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem 
18. zasedanju v skupščini SR Slovenije dne 1. 2. 1972 obravnavali predlog 
zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1972. 

V razpravi sta sodelovala delegata občin Grosuplje in Lendava. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 

časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvo- 
ljena na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delov- 
nih skupnosti skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustav- 
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nega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta do njih svoje 
stališče. 

V zvezi s postavko o negospodarskih investicijah, za katero je v obrazložitvi 
rečeno, da bo po tej globalni razdelitvi med letom omogočena še razprava 
o njeni konkretizaciji, je bilo opozorjeno na problem financiranja investicij na 
področju dvojezičnega šolstva. Konkretno je bilo izraženo mnenje, da naj bi 
republika po več letih razprav opredelila svojo participacijo pri gradnji len- 
davske dvojezične šole (delegat občine Lendava). 

Delegat občine Grosuplje pa je izrazil mnenje, da naj bi republiška izobra- 
ževalna skupnost dovolj zgodaj — vsaj do srede februarja — izdelala kriterije 
za dopolnjevanje sredstev posameznih temeljnih izobraževalnih skupnosti ozi- 
roma občin, da bi bilo tako omogočeno občinskim skupščinam, da pravočasno 
pripravijo in sprejmejo proračune. 

St.: 400-45/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

MNENJE 
SOCIALNO-ZDRAVSTVENEGA ZBORA 

Socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 13. člena 
odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije na seji dne 10. fe- 
bruarja 1972 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1972, ki ga je predložil izvršni svet. 

Zbor podpira predloženi zakon in pozitivno ocenjuje predlagane rešitve, ki 
omogočajo izboljšanje socialne varnosti občanov. Glede tega predlagani re- 
publiški proračun skupaj z nekaterimi drugimi instrumenti financiranja (zlasti 
na področju otroškega varstva) v precejšnji meri realizira stališča tretje konfe- 
rence ZK Slovenije o socialnem razlikovanju. 

Socialno-zdravstveni zbor opozarja, da s proračunom predvidena sredstva 
za pokritje obveznosti republike do starostnega zavarovanja kmetov (25 mili- 
jonov din) verjetno ne bodo zadoščala, zato bo morala republika manjkajoči 
znesek do polnega pokritja svoje letošnje obveznosti nadoknaditi v prihodnjem 
letu. 

Zbor se zavzema za povečanje zneska, namenjenega za družbene denarne 
pomoči, da bi tako izdatneje podprli prizadevanja v občinah za izboljšanje 
socialne varnosti najbolj ogrožene skupine prebivalstva. S tako* rešitvijo bi 
omogočili sprejem in realizacijo družbenega dogovora o izhodiščih za politiko 
in financiranje družbene denarne pomoči ter zagotovili, da bi družbene denarne 
pomoči, ki so edini vir preživljanja, znašale vsaj polovico zneska varstvene 
pokojnine, to je 340 din mesečno. S tako povečanim zneskom bi lahko uvelja- 
vili tudi dodatno družbeno pomoč za socialno ogrožene duševno in telesno pri- 
zadete ali kronično težko bolne osebe, ki potrebujejo tujo pomoč in nego. 

Zbor se zaveda, da s približno 2 milijonoma dinarjev ne bo mogoče v tem 
momentu spremeniti bilance republiškega proračuna. Zato- predlaga, naj se 
izvršni svet ob sklenitvi omenjenega družbenega dogovora prizadeva, da se 
z določenimi finančnimi ukrepi ta cilj čimprej doseže. 

Zbor se zavzema, da izvršni svet čimprej sprejme ustrezne odločitve v zvezi 
s financiranjem novih negospodarskih investicij v letošnjem letu ter predloge 



732 Priloge 

ustreznih odlokov čimprej predloži skupščini. Ob tem je socialno-zdravstveni 
zbor poudaril nujnost sanacije socialnega zavoda v Hrastovcu, zavoda za mlajše 
invalide v Ponikvah in centra za rehabilitacijo in varstvo slepih v Skofji Loki. 
Nadalje je zbor podprl stališča o nujnosti etapne gradnje medicinske fakultete 
v Ljubljani in ustrezne udeležbe republike pri gradnji prednostnih bolnišničnih 
kapacitet v Sloveniji. 

Socialno-zdravstveni zbor se je končno zavzel za čimprejšen sprejem 
republiškega zakona o loteriji, ki inaj omogoči ustrezno financiranje humanitar- 
nih organizacij v SR Sloveniji. 

Št.: 400-45/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 53. seji 2. februarja 
1972 obravnaval predlog zakona o republiškem proračunu, ki ga je skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 
294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem 
postopku. 

Odbor se strinja z obravnavo po skrajšanem postopku, v načelni razpravi 
pa je bilo izraženih več stališč in mnenj k predlogu zakona: 

— Zaradi primerljivosti republiških proračunov naj bi se vsakoletni pro- 
račun z obrazložitvijo in pregledi pripravil po enotni in enaki metodologiji. 
Proračun za leto 1971 znaša 871 800 000 dinarjev, realizacija dohodkov za 1. 1971 
pa je v proračunu računana z 1 364 700 000 dinarjev. 

— Kotizacija republike Slovenije federaciji ni izkazana v nobenem aktu. 
To je poseben račun, za katerega bi verjetno bilo treba imeti ustrezen akt, 
s katerim bi se določilo, kako postopati v primeru večjega oziroma manjšega 
priliva od obveznosti. 

— V proračunu je več razhodkov, ki se nanašajo na plačilo prenesenih 
anuitet za financiranje gospodarskih investicij in za kar imamo sedaj poseben 
račun. Po mnenju odbora bi bilo treba te postavke prenesti na ta poseben račun. 
Navajamo nekatere: 

— gradnje cest in železniških predorov  439 898 din 
— izgr. gospodarskega razstavišča  28 614 din 
— izgradnja in rekonstrukcija cest  890 402 din 
— kritje izgub gospodarskih organizacij  441 783 din 
— izgradnja tovarne na Otiškem vrhu  150 428 din 
— kritje prorač. obveznosti za investicije v gospodarstvu 4 732 940 din 

Ob tem je bilo postavljeno tudi vprašanje financiranja vzdrževanja repre- 
zentančnih stavb ter njihovih dohodkov, ki bi s'e naj vključili v proračun. Za 
leto 1973 naj nam bodo prezentne tudi te zadeve. 

V dokumentacijskem gradivu z dne 26. 3. 1969 je navedena tudi obveznost 
republike Slovenije za EKK Velenje v letu 1972 v višini 3 694 000 dinarjev, za 
katero pa ni razvidno, ali je upoštevana v spisku razhodkov. 
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Za negospodarske investicije je treba izdelati specifikacijo z dinamiko tro- 
šenja sredstev in jo predložiti odboru. 

Po mnenju odbora je premalo časa, da bi se proračun očistil vseh tistih 
postavk razhodkov, ki po svoji vsebini spadajo v financiranje prek posebnega 
računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu. Bilo bi prav, 
da se to pripravi za proračun za leto 1973. 

Brez obširnejše dokumentacije odbor ni mogel razpravljati o višini postavk 
za posamezne udeležence. 

Iz obravnave po podrobnostih predlaga odbor naslednje spremembe pred- 
loga proračuna: 

— K 2. členu: v drugi vrsti drugega odstavka naj se za besedo »račun« 
vnese naslednje besedilo: »za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti«; 

S tem amandmajem je dosežena analogija za izločena sredstva na osnovi 
3. člena zakona o določitvi stopenj prispevkov. Obvezno izločanje presežnih 
sredstev na ta račun, mora veljati tudi za republiški proračun. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da upošteva navedeni predlog in 
sprejme predlagani zakon. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca. 

Št.: 400-45/72 
Ljubljana, dne 4. 2. 1972 

Komisija skupščine Socialistične republike Slovenije za vprašanja borcev 
NOV je na seji dne 3. 2. 1972 obravnavala predlog zakona o proračunu SR Slo- 
venije (republiškem proračunu) za leto 1972. Predlog navedenega zakona je 
skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 

Komisija se je predvsem zadržala pri tistih bilančnih podatkih republiškega 
proračuna, ki zadevajo področje varstva borcev NOV in vojaških vojnih inva- 
lidov. Pozitivno je ocenila pomembne premike, ki so storjeni za izboljšanje 
varstva borcev NOV in VVI ter se v glavnem strinjala s predvidenimi postav- 
kami v predlogu zakona o proračunu. 

V razpravi je komisija ugotovila, da je sprejeto načelo valorizacije pokoj- 
nin borcev NOV na nivo poprečnega OD preteklega leta v republiki, kar je 
komisija predlagala tedaj, ko je razpravljala o predlogu družbenoekonomskih 
in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972. 
Tako naj bi znašala osnova za odmero pokojnine borcem NOV pred 9. 9. 1943 
oziroma 13. 10. 1943 za 1972. leto 1625 dinarjev (za nosilce »spomenice-« 100 °/o 
osnova, to je 1625 dinarjev in za vse druge borce 85 % od osnove, to je 
1381,25 din). 

Komisija je soglasno podprla predlog republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, da se osnova borčevskega dodatka določi na 1917,50 din. 
Ta znesek je izračunan na podlagi poprečnega osebnega dohodka zaposlenih 
v SR Sloveniji v minulem letu, ki znaša po podatkih zavoda SRS za statistiko 
1625 din in se poveča za 18'%, kot znaša povečanje osebnih dohodkov v letu 
1972, ki ga je izračunal zavod SRS za planiranje (1625 din + 18 '°/o je 1917,50 din). 
Ker bi za te namene potrebovali 13 660 000 dinarjev, v predlogu proračuna pa 
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je predvideno 12 675 000 din, bi bilo treba dvigniti to postavko za izkazano 
razliko v višini 660 000 din. 

V obravnavi problematike invalidskega varstva je komisija vztrajala pri 
zahtevi — ta sklep je sprejela že na 18. seji, ko je obravnavala predlog druž- 
benoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne 
porabe v letu 1972 — da je treba nujno povečati varstveni dodatek do višine 
minimalne starostne pokojnine v republiki vsem tistim upravičencem, ki jim 
je varstveni dodatek edini vir dohodkov za preživljanje. Komisija predlaga, 
naj se to vprašanje ponovno temeljito prouči in morda pripravi predlog za 
spremembo oziroma dopolnitev zakona o invalidskem dodatku v tem smislu. To 
zahtevo oziroma predlog komisije podpira tudi republiški odbor ZZB NOV 
Slovenije. 

Komisija ugotavlja, da se sredstva za republiške priznavalnine povečujejo 
letos za 1 220 000 ali za 16°/o>. Zakon o republiških priznavalninah (Uradni list 
SRS št. 27/71) določa v 6. členu, komu se podeli ta priznavalnina, pri čemer 
postavlja tudi določene pogoje. Po mnenju članov komisije prejemajo še danes 
republiško priznavalnino tudi taki občani, ki socialno niso ogroženi oziroma 
ne izpolnjujejo v zakonu predvidenih pogojev; kot primer je bilo navedeno, 
da v neki občini prejema republiško priznavalnino 54 občanov, od katerih je 
23 takšnih, ki živijo v zelo ugodnih materialnih pogojih. Po mnenju komisije 
je posledica tega dejstvo, da izvršni svet skupščine SR Slovenije še ni izdal 
natančnejših navodil za izvrševanje zakona o republiških priznavalninah, 
k čemur ga zavezuje 14. člen. Zato komisija predlaga izvršnemu svetu, da izda 
po predhodnem mnenju republiškega odbora ZZB NOV in republiške konfe- 
rence SZDL natančnejša navodila za izvrševanje tega zakona najkasneje do 
1. aprila 1972, sicer bi bilo treba v nasprotnem primeru ustaviti izplačevanje 
republiških priznavalnin. Bilančni podatki v predlogu proračuna namreč kažejo, 
da revizija še ni bila opravljena, sicer sredstva za te namene v letošnjem letu 
ne bi porasla za zgoraj navedeni znesek. Izvršni svet naj ugotovi vzroke in 
odgovornost, zakaj zadevna navodila še niso bila izdana. Rok za njihovo izdajo 
je namreč že potekel, saj določa 13. člen zakona o republiških, priznavalninah, 
da se morajo dosedanje stalne republiške priznavalnine uskladiti z določbami 
tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Vse ostale oblike varstva borcev NOV in VVI se v predlogu proračuna 
valorizirajo glede na življenjske stroške. 

Št: 400-45/72 

Ljubljana, 4. 2. 1972 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na svoji seji 2. februarja 
1972 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1972 in vlogo Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti za povečanje v proračunu predvidene dotacije. 

Izvršni svet predlaga za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti dota- 
cijo v višini 9 000 000 din, medtem ko je znašal zahtevek Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti 12 144 364 din. SAZU utemeljuje zahtevek predvsem s tem, 
da povečana sredstva niso namenjena za razširjeno dejavnost, marveč za nor- 
malizacijo pogojev dela. Ob nasprotujočih si trditvah predstavnikov SAZU in 
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predstavnikov izvršnega sveta je odbor zavzel stališče, da bi moral izračun 
dotacije upoštevati predvsem načelo, da so osebni dohodki znanstvenih in 
strokovnih delavcev SAZU izenačeni z enakimi profili delavcev, zaposlenih 
v visokem šolstvu oziroma drugih znanstvenih ustanovah. Glede sredstev za 
materialne izdatke naj bi izračun upošteval kriterije, ki veljajo za druge 
raziskovalne organizacije. Tako oblikovani dotaciji je tudi SAZU dolžna prila- 
goditi obseg svojega dela in se s svojimi raziskovalnimi programi potegovati 
tudi za sredstva sklada Borisa Kidriča oziroma sredstva zainteresiranih orga- 
nizacij. 

Odločitev izvršnega sveta, naj se delno ugodi zahtevku SAZU, bi morala 
upoštevati ta izhodišča. 

Odbor je razpravljal tudi o predvidenih sredstvih za investicije na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja. Ker so bile investicije na področju srednjega 
šolstva in domov za učence teh šol dalj časa močno zanemarjene, bi morali 
za sanacijo uvesti podoben sistem kot na področju osnovnega šolstva, to je, 
da bi republika vsako leto prispevala določena sredstva kot soudeležbo k sred- 
stvom, ki bi jih dale občine in delovne organizacije. 

Št.: 400-45/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne 
31. januarja 1972 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične repu- 
blike Slovenije (republiškem proračunu) za leto' 1972, ki ga je skupščini pred- 
ložil njen izvršni svet. 

Odbor je obravnaval predvsem tiste bilančne podatke republiškega prora- 
čuna, ki zadevajo področje socialnega in otroškega varstva ter zdravstva. Pozi- 
tivno je ocenil pomembne premike v smeri izboljšanja socialne varnosti obča- 
nov. Močno se namreč povečujejo sredstva za različne socialne dajatve in uva- 
jajo se nekatere povsem nove obveznosti republike kot npr. sofinanciranje 
starostnega zavarovanja kmetov. Takšno povečanje sredstev je nujno zaradi 
čedalje težjega materialnega položaja socialno ogroženih skupin prebivalstva. 
Na ta problem je še posebej opozorila 3. konferenca ZKS, ko je razpravljala 
o socialnem razlikovanju. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da v predlogu proračuna niso predvidena 
zadostna sredstva za pokritje obveznosti republike do starostnega zavarovanja 
kmetov. Namesto predlaganih 36 milijonov dinarjev je v republiškem prora- 
čunu predvideno le 25 milijonov dinarjev za ta namen. Poslanci so bili mnenja, 
da bi morale republika in občine že letos v celoti izpolniti svoje obveznosti 
do financiranja starostnega zavarovanja kmetov, tako kot bodo to dolžni 
storiti kmetje-zavarovanci sami. Predstavnik izvršnega sveta je na to opozorilo 
pojasnil, da republika v letošnjem letu ne more izločiti za ta namen večjih 
sredstev, kot so predvidena s proračunom. Morebitni manjkajoči znesek do 
polnega pokritja svoje letošnje obveznosti pa bo republika nadoknadila v pri- 
hodnjem letu. 

Se posebej podrobno je odbor razpravljal o negospodarskih investicijah na 
področju socialnega varstva. Poslanci so opozorili, da bi morali dati v letošnjem 
letu prednost sanaciji zavoda za duševno prizadete otroke v Hrastovcu, zavoda 
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za mlajše invalide v Ponikvah na Dolenjskem in centra za rehabilitacijo in 
varstvo slepih v Škofji Loki. Predstavnik izvršnega sveta oziroma republiškega 
sekretariata za finance je pojasnil, da so v proračunu le globalni podatki za 
financiranje novih negospodarskih investicij v letu 1972. Za vse te investicije 
je v proračunu predvideno približno 74 milijonov dinarjev, od katerih odpade 
za investicije na področju zdravstva in socialnega varstva približno 14,8 mili- 
jona dinarjev. V okviru teh sredstev bo moč zagotoviti potrebna sredstva 
tudi za sanacije omenjenih socialnih zavodov, vendar le v okviru nujnih sred- 
stev, ki bi jih bo mogoče angažirati letos glede na priprave investicijske doku- 
mentacije. Zavod v Hrastovcu je že opravil prvo stopnjo sanacije. Letos v drugi 
stopnji bi potreboval sredstva za rušenje dotrajanega gospodarskega poslopja 
in za gradnjo novega. Zadevni glavni projekt je že gotov. Za leto 1973 je pred- 
videna gradnja depandanse na sedanji lokaciji starega gospodarskega poslopja. 

Zavod za mlajše invalide v Ponikvah bo letos potreboval sredstva za 
dokončno izdelavo načrtov in za pričetek gradnje. Center za rehabilitacijo in 
varstvo slepih v Skofji Loki ima že pripravljen glavni projekt, letos pa bi 
potreboval približno 800 000 dinarjev. Skupaj bi za vse tri socialne zavode 
potrebovali približno 4,2 milijona dinarjev, ki bi jih bilo treba vsekakor zago- 
toviti s sprejemom ustreznih finančnih odlokov. 

Na vprašanje člana odbora, katere nove negospodarske investicije bodo 
imele prednost v letošnjem letu, je predstavnik izvršnega sveta pojasnil, da 
bodo končne odločitve sprejete šele s sprejemom ustreznih finančnih odlokov 
za posamezne objekte. Dosedanje razprave pa so pokazale, da bo treba letos 
prednostno obravnavati predvsem medicinsko fakulteto, ekonomsko fakulteto, 
višjo ekonomsko-komercialno šolo v Mariboru in internat za medicinske sestre. 
Približno 10 milijonov dinarjev pa bo na razpolago za gradnjo oziroma za sana- 
cijo bolnišnične mreže v Sloveniji. 

Člane odbora je še posebej zanimalo financiranje gradnje medicinske 
fakultete. Pojasnjeno jim je bilo, da fakulteta dopolnjuje idejni projekt ter 
da bo do avgusta letos pripravila izvedbeni projekt. To pomeni, da bo lahko 
skupščina že jeseni obravnavala ustrezni odlok o gradnji in financiranju medi- 
cinske fakultete univerze v Ljubljani. 

Odbor je podprl predloženi zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1972 in 
predlagal, da izvršni svet čimprej sprejme ustrezne odločitve v zvezi s finan- 
ciranjem novih negospodarskih investicij na področju socialnega varstva in 
zdravstva v letu 1972 ter jih predloži skupščini SR Slovenije. 

Št.: 400-45/72 

Ljubljana, 2. 2. 1972 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 2. februarja 1972 obrav- 
navala predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republi- 
škem proračunu) za leto 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku. Obenem je obrav- 
navala tudi pripombe Slovenske akademije znanosti in umetnosti k predlogu 
zakona. 
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Začasna komisija se je strinjala, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena poslovnika skupščine SR Slo- 
venije. 

Pri obravnavi pripomb SAZU k predlogu zakona je začasna komisija ugo- 
tovila upravičenost njenih zahtev po višji dotaciji v letu 1972. Po izjavi pred- 
stavnika predlagatelja je o njenih zahtevah že razpravljal izvršni svet in bo 
predložil ustrezno rešitev, ki pa ne bo zahtevala spremembe predloga zakona 
o republiškem proračunu. 

V načelni razpravi k predlogu zakona o republiškem proračunu je začasna 
komisija obravnavala mnenje, ki ga je ustno obrazložil predstavnik skupine 
poslancev prosvetno-kulturnega zbora k: 

-—• predlogu zakona o uporabi dohodkov od prispevka od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 
izločeni na posebne račune, in k 

— predlogu zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti 
za posamezne namene splošne in skupne porabe. 

K prvemu zakonskemu predlogu je predstavnik skupine poslancev poudaril, 
da je področje vzgoje in izobraževanja dosledno izpolnjevalo sprejete stabili- 
zacijske ukrepe in da zato pomenijo predlogi za odvzem imobiliziranih sredstev 
te samoupravne skupnosti nesistemsko in nesamoupravno rešitev. Zavzel se je 
za to, da se prekine z administrativnim poseganjem v delo samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, in predlagal, da naj z imobiliziranimi sredstvi — ali vsaj 
z delom — razpolaga republiška izobraževalna skupnost, da bi zagotovila naj- 
nujnejša sredstva za investicije v osnovno in srednje šolstvo. 

Glede vsebine drugega predloga zakona pa je ugotovil, da predstavlja 
dejansko limitiranje dohodkov nekaterih nosilcev splošne porabe (republiški 
proračun, republiška izobraževalna skupnost, republiška skupnost otroškega 
varstva, skupnosti za zaposlovanje) za leto 1972. Menil je, da je tak predlog 
v nasprotju z že sprejetimi dokumenti, ki jih je skupščina SR Slovenije sprejela 
za urejanje posameznih področij splošne in kolektivne porabe, kakor tudi 
z načeli ustavnih dopolnil. Glede limitiran j a zneskov nosilcem splošne in 
kolektivne porabe bi kazalo najprej uporabiti načelo družbenega dogovarjanja 
in samoupravnega sporazumevanja. Po mnenju predstavnika skupine bi se 
moral poleg fiksnih sredstev za zagotavljanje potreb splošne in kolektivne 
porabe upoštevati tudi inflacijski faktor, ker bodo v nasprotnem primeru ta 
področja zmanjševala svojo udeležbo v družbenem proizvodu. 

V nadaljevanju razprave so poslanci sprožili vprašanje presežnih sredstev. 
Menili so, da bi bilo s stališča gospodarstva bolj utemeljeno, da se ob koncu 
polletja na podlagi podatkov o poslovanju nosilcev splošne porabe in gibanja 
njihovih dohodkov sprejme dogovor o znižanju stopenj, če bi gospdarska gibanja 
kazala, da bodo predvidevanja prekoračena. 

Na osnovi razprave je začasna komisija menila: 
— da naj bi se pri določitvi fiksnih zneskov družbenih dajatev gospodar- 

stva, ki pripada posameznim nosilcem sredstev splošne in kolektivne porabe, 
vkalkuliral tudi faktor porasta cen. Obremenitev gospodarstva in poslovanja 
posameznih nosilcev naj bi se ugotovila ob koncu polletja, pri čemer je treba 
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upoštevati gospodarska gibanja; v primeru, da bodo predvidevanja prekoračena, 
naj bi se znižale prispevne stopnje; 

— glede imobilizacije sredstev za področje vzgoje in izobraževanja ni 
razpolagala z nobeno finančno-tehnično dokumentacijo glede stanja osnovnih in 
srednjih šol. Omogočiti bi bilo treba, da se del imobiliziranih sredstev uporabi 
za sanacijo bolnišnic in osnovnih šol predvsem v nerazvitih območjih SR Slo- 
venije. 

Ker začasna komisija ni pristojna za obravnavo teh dveh zakonov, je pred- 
lagala predstavniku skupine poslancev prosvetno-kulturnega zbora, da predloži 
spreminjevalne in dopolnilne predloge pristojnima zboroma skupščine SR Slo- 
venije. 

V podrobni obravnavi ni dala začasna komisija nobenih spremin je valnih 
ali dopolnilnih predlogov. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti skupščine 
SR Slovenije, da sprejme predlog zakona v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Staneta Pun- 
gerčarja. 

Si: 400-45/72 

Ljubljana, dne 3. 2. 1972 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora skupščine 
SR Slovenije je na seji dne 21. januarja 1972 obravnaval predlog zakona o pro- 
računu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1972. 
ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Odbor se je predvsem zadržal pri tistih podatkih bilance republiškega pro- 
računa, ki zadevajo področje socialnega in otroškega varstva ter zdravstva. Pri 
tem je pozitivno ocenil pomembne premike, ki so storjeni za izboljšanje socialne 
varnosti občanov. Bistveno se namreč povečujejo sredstva za različne socialne 
dajatve in uvajajo se nekatere nove obveznosti republike (financiranje strarost- 
nega zavarovanja kmetov). Tak premik je nujen spričo vse težjega materialnega 
položaja socialno ogroženih skupin prebivalstva, na kar je zelo plastično opo- 
zorila 3. konferenca ZKS o socialnem razlikovanju. 

Posebno pozornost je odbor posvetil družbenim denarnim pomočem. Za- 
devna družbena akcija v letu 1971 za izboljšanje materialnega položaja socialno 
ogroženih občanov je dala pozitivne rezultate. Zlasti je bil pomemben premik 
dosežen pri družbenih denarnih pomočeh, ki so edini vir preživljanja. V po- 
vprečju so te pomoči leta 1971 znašale 244,81 dinarja. Tak premik je bil 
v precejšnji meri dosežen z razdelitvijo 5 milijonov namenskih dopolnilnih 
sredstev iz republiškega proračuna 30 občinam. Ugotovljeno pa je hkrati bilo, 
da je bilo povišanje zneska družbenih denarnih pomoči v veliki meri doseženo 
z zmanjšanjem števila prejemnikov spričo ostrih kriterijev za dodeljevanje 
teh pomoči. Odbor se je zato zavzel, naj bi republika v letu 1972 za družbene 
denarne pomoči ne namenila le 8 milijonov dinarjev, kot je to predvideno s pro- 
računom, pač pa 10 milijonov dinarjev, in sicer tako, da bi se razlika v višini 
2 milijonov dinarjev zagotovila s sredstvi, ki so bila v letu 1971 izločena na 
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posebne račune. Zato je odbor predlagal ustrezen amandma k prvemu členu 
zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na 
posebne račune. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da v proračunu niso predvidena zadostna 
sredstva za pokritje obveznosti republike do starostnega zavarovanja kmetov. 
Namesto predlaganih 36 milijonov dinarjev je v proračunu namenjeno le 
25 milijonov dinarjev za ta namen. Poslanci so opozorili, da bi morala tako 
republika kot tudi občine v letošnjem letu v celoti izpolniti svoje obveznosti 
za financiranje starostnega zavarovanja kmetov, tako kot bodo to dolžni storiti 
kmetje sami. Predstavnik izvršnega sveta je v tej zvezi pojasnil, da republika 
v letošnjem letu ne more izločiti za ta namen večjih sredstev, kot so predvi- 
dena s proračunom, da pa bo morebiten manjkajoči znesek do polnega pokritja 
svoje letošnje obveznosti nadoknadila v prihodnjem letu. 

Širša razprava se je razvila v zvezi z negospodarskimi investicijami na 
področju socialnega varstva. Člani odbora so opozorili, da bi morali v letošnjem 
letu vsekakor dati prednost sanaciji socialnega zavoda v Hrastovcu, zavoda za 
mlajše invalide v Ponikvah in centra za rehabilitacijo in varstvo slepih v Škofji 
Loki. Predstavnik izvršnega sveta je pojasnil, da so v proračunu dani le glo- 
balni podatki za financiranje novih negospodarskih investicij v letu 1972. Za 
vse te investicije je v proračunu predvidenih okrog 74 milijonov dinarjev, od 
česar odpade na investicije za zdravstvene in socialne zavode okrog 14,8 mili- 
jona dinarjev. V okviru teh sredstev bo mogoče zagotoviti potrebna sredstva 
tudi za sanacijo omenjenih socialnih zavodov, vendar le v okviru nujnih sred- 
stev, ki jih bo mogoče letos angažirati glede na dinamiko priprav investicijske 
dokumentacij e. 

Zavod v Hrastovcu je že končal prvo fazo sanacije in bo letos v drugi fazi 
potreboval sredstva za rušenje starega gospodarskega poslopja in za gradnjo 
novega gospodarskega poslopja na drugi lokaciji. Zadevni glavni projekt je že 
gotov. V letu 1973 je predvidena gradnja depandanse na sedanji lokaciji starega 
gospodarskega poslopja. Zavod za mlajše invalide v Ponikvah bo letos potre- 
boval sredstva za dokončno izdelavo načrtov in za pričetek gradnje. Center za 
rehabilitacijo in varstvo slepih v Škofji Loki ima že pripravljen glavni projekt, 
letos pa bi potreboval okrog 800 000 din. Skupno bi za vse tri objekte letos 
potrebovali okrog 4,2 milijona dinarjev, kar bi bilo treba vsekakor zagotoviti 
s sprejemom ustreznih finančnih odlokov. 

Na vprašanja članov odbora, katere nove negospodarske investicije bodo 
še imele prednost v letošnjem letu, je predstavnik izvršnega sveta pojasnil, da 
bodo končne odločitve sprejete šele s sprejemom ustreznih finančnih odlokov 
za posamezne objekte, vendar so dosedanje razprave pokazale, da bo letos treba 
prednostno obravnavati predvsem naslednje: medicinsko fakulteto, ekonomsko 
fakulteto, višjo ekonomsko-komercialno šolo v Mariboru in internat za medi- 
cinske sestre. Okrog 10 milijonov dinarjev pa bo na voljo za gradnjo oziroma 
sanacijo bolnišnične mreže v Sloveniji. Poslance je posebej zanimalo financi- 
ranje gradnje medicinske fakultete. Pojasnjeno je bilo, da fakulteta popravlja 
idejni projekt ter da bo do avgusta letos pripravila izvedbeni projekt, kar 
pomeni, da bo lahko skupščina že jeseni obravnavala ustrezen odlok o gradnji 
in financiranju medicinske fakultete v Ljubljani. 

47« 
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Odbor je podprl predloženi zakon, predlagal pa je, da izvršni svet čimprej 
sprejme ustrezne odločitve v zvezi s financiranjem novih negospodarskih inve- 
sticij v letošnjem letu ter jih predloži skupščini SR Slovenije. 

Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil 
poslanca dr. Štefana Vargo. 

Št.: 400-45/72 

Ljubljana, 1. 2. 1972 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in odbor za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdravstvenega zbora 
skupščine SR Slovenije sta na skupini seji dne 1. februarja 1972 obravnavala 
predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1972, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Posebno pozornost sta odbora posvetila financiranju negospodarskih inve- 
sticij. Najprej je bilo sproženo vprašanje gradnje medicinske fakultete. Pojas- 
njeno je bilo, da je sedaj v zadnji fazi priprava idejnega projekta za prvo fazo 
gradnje ter da bo fakulteta v letošnjem letu potrebovala predvsem sredstva za 
izdelavo izvedbenega projekta. Ce bo ta končan do avgusta letos, bo lahko 
izvršni svet že jeseni predlagal skupščini ustrezni odlok o etapni gradnji in 
financiranju medicinske fakultete v Ljubljani. Priprava ustrezne dokumentacije 
bo letos hitreje napredovala, ker je fakulteta sklenila posebno inženiring 
pogodbo s kliničnimi bolnicami Ljubljana. V primeru, da bodo izpolnjeni vsi 
pogoji, ki jih predpisuje zakon o gradnji investicjskih objektov, in bo pravo- 
časno sprejet tudi ustrezen finančni odlok, bi bilo mogoče že letos zagotoviti 
tudi del sredstev za začetek gradnje planiranega prizidka. 

Kar zadeva gradnjo in sanacijo bolnišnične mreže v Sloveniji, je bilo na seji 
odborov pojasnjeno, da bo v ta namen letos na razpolago okoli 10 milijonov 
dinarjev. Ta sredstva bodo angažirana, ko bodo sprejeti ustrezni finančni odloki 
na podlagi poprejšnjega družbenega dogovora o gradnji in sanaciji bolnišnične 
mreže v Sloveniji. Pri konkretnih odločitvah bo upoštevana prioriteta, ki jo je 
skupščina SR Slovenije določila s posebnim aktom, sprejetim za srednjeročno 
obdobje. 

Odbora sta podprla upravičene zahteve socialnega zavoda v Hrastovcu, za- 
voda za mlajše invalide v Ponikvah in centra za rehabilitacijo in varstvo slepih 
v Škofji Loki za odobritev potrebnih investcijskih sredstev. Ti zavodi delujejo 
v izredno težkih razmerah in jih je neobhodno treba sanirati. 

Odbora sta pozitivno ocenila predlagane rešitve, ki omogočajo izboljšanje 
socialne varnosti občanov. Predlagani republiški proračun skupaj z nekaterimi 
drugimi instrumenti financiranja (zlasti na področju otroškega varstva) v pre- 
cejšnji meri realizira stališča tretje konference ZKS o socialnem razlikovanju. 
Vendar so člani obeh odborov soglašali s stališčem odbora za socialno in otroško 
varstvo, naj bi se za družbene denarne pomoči v letu 1972 ne namenilo le 8 mi- 
lijonov din, pač pa 10 milijonov din, da bi tako izdatneje podprli prizadevanja 
v občinah za izboljšanje socialne varnosti najbolj ogrožene skupine prebivalstva. 
Ker sta bila odbora prepričana, da manjkajoče razlike 2 milijona din ne bo 
mogoče pokriti iz dohodkov, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune 
(teh sredstev bo premalo celo za kritje obveznosti, prenesenih s federacije na 
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republiko), sta menila, da bi bilo treba ta sredstva zagotoviti z republiškim 
proračunom. Odbora seveda nista mogla predlagati, na račun katere postavke 
naj gre to povečanje. Predlagala sta, naj izvršni svet to vprašanje ponovno 
prouči. 

Sproženo je bilo tudi vprašanje financiranja humanitarnih organizacij. 
V republiškem proračunu sta zajeti le Zveza slepih in Zveza gluhih Slovenije, 
čeprav obstaja še več humanitarnih organizacij (društvo za pomoč duševno 
prizadetim osebam, Zveza telesnih invalidov Slovenije, Zveza civilnih žrtev 
vojne itd.). Te organizacije so se doslej financirale predvsem iz sredstev državne 
loterije. Ker je konec leta 1971 prenehal veljati zadevni zvezni zakon, republiški 
zakon pa še ni bil sprejet, ostaja povsem odprto vprašanje financiranja teh 
organizacij. Po mnenju odborov tega vprašanja najbrž ne bo mogoče rešiti 
z republiškim proračunom, pač pa bi bilo treba čimprej sprejeti republiški 
zakon o loteriji, s katerim bi zagotovila finančna sredstva za delo omenjenih 
in drugih humanitarnih organizacij v Sloveniji. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da se v letu 1972 sicer znatno povečujejo 
sredstva za socialno varstvo, med drugim tudi za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje. Opozorjeno pa je bilo, da bo za kritje obveznosti po zveznih pred- 
pisih (beneficiranje pokojnine, dodatek zaposlenim borcem NOV itd.) potrebno 
zagotoviti večja sredstva od predvidenih. Zvezni dodatek borcem NOV bo 
znatno povečan, to pa s proračunom ni predvideno. V tej zvezi je bilo postavlje- 
no vprašanje, zakaj republika za kritje teh obveznosti planira sredstva le v vi- 
šini, kot jih je dobila prenesene s federacije. Glede na predlagani proračun 
republika letos torej ne bo pokrila vseh svojih obveznosti do skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije in bo tako ta skupnost 
republiko dejansko kreditirala. 

Odbora sta z navedenimi pripombami sprejela predloženi zakon, za poroče- 
valca na seji socialno-zdravstvenega zbora pa sta določila poslanca Jožeta 
Padovana. 

St.: 400-45/72 

Ljubljana, 1. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala predlog zakona o proračunu Socialistične re- 
publike Slovenije (republiškem, proračunu) za leto 1972, ki ga je predložil 
izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje amandmaje: 
K 14. členu : V 7. točki prve alinee naj se med besedama »financiranje« 

?.n »enot« vstavi beseda »partizanskih«. 
Gre le za redakcijsko uskladitev z določbo 3. točke XLVIII. amandmaja 

k ustavi SFRJ. 
K 15. členu : V tretji vrsti naj se črta beseda »konkretno«. 
Gre le za spremembo redakcijskega značaja. 
K 19. členu : Besedilo: »Ta zakon velja z dnem objave v Uradnem 

listu SRS« naj se nadomesti z besedilom: »Ta zakon velja naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu SRS«. 
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Ta sprememba temelji na določbi drugega odstavka 216. člena ustave SR 
Slovenije. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z vsemi amandmaji 
komisije. 

St.: 400-45/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala amandma odbora republiškega zbora za finance 
in proračun k predlogu zakona. 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju k 2. členu predloga zakona, 
ki ga je predložil odbor republiškega zbora za finance in proračun. 

St.: 400-45/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije 
za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 

dejavnosti za leto 1972 

I. 

Skupni dohodki posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v 
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti po finanč- 
nem načrtu za leto 1972 znašajo 1,221,130.000 dinarjev, in sicer: 

1.1. Od anuitet od plasmajev republiškega in okrajnih investi- 
cijskih skladov ter usmerjenih sredstev za investicije v go- 
spodarstvu     

1.2. Od sredstev iz prenosa izvenproračunske bilance federacije 
v letu 1972: 
1.2.1. — od anuitet 298,000.000 
1.2.2. — od obresti NB 109,000.000 
1.2.3. — druga sredstva 11,200.000 

1.3. Od prispevka za energetiko   
1.4. Od drugih sredstev, določenih s posebnimi predpisi: 

1.4.1. od prenesenih sredstev iz republiškega proračuna za 
leto 1972    

1.4.2. od imobiliziranih sredstev republiškega proračuna v 
letu 1971   . 

1.4.3. od imobiliziranih sredstev interesnih skupnosti v 
letu 1971  

30,030.000 

418,200.000 
86,000.000 

409,900.000 

107,000.000 

170,000.000 
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II. 

Sredstva iz I. točke tega odloka se razporedijo za naslednje namene; 

2.1. Sredstva za pospeševanje razvoja manj razvitih občin . . . 25,000.000 
2.20. Modernizacija ceste Šentilj—Nova Gorica  54,000.000 
2.21. Prispevek SR Slovenije za delne podražitve pri modernizaciji 

ceste Šentilj—Nova Gorica v letu 1972   28,000.000 
2.22. Prispevek za delno kritje izgub po ZR za 1971 elektrogospo- 

darskim proizvodnim in proizvodno-prenosnim organizacijam 43,000.000 
2.23. Prispevek skladu »BORISA KRAIGHER«-ja  500.000 
2.24. Sofinanciranje geodetskih del  7,500.000 
2.25. Financiranje geoloških raziskav  3,200.000 
2.26. Sofinanciranje nekaterih obveznosti zračnega prometa . . . 1,300.000 
2.27. Prispevek SRS stabilizacijskemu skladu za živinorejo . . . 15,000.000 
2.28. Prispevek republiškemu gozdnemu skladu  5,000.000 
2.29. Pogozdovanje in melioracija Krasa  1,000.000 
2.30. Studije o pomenu gozdov  50.000 
2.31. Sofinanciranje turizma  1,700.000 
2.32. Prispevek SRS kmetijskim delovnim organizacijam za delno 

odplačilo anuitet  10,000.000 
2.33. Sofinanciranje kmetijskih pospeševalnih služb  5,500.000 
2.34. Udeležba SR Slovenije pri pokrivanju izgub na nerentabilnih 

železniških progah  4,005.000 
2.40. Konverzija investicijskih kreditov najetih za železniško progo 

Prešnica—Koper  47,700.000 
2.41. Konverzija investicijskih kreditov za komunalno in luško 

infrastrukturo v LUKI Koper  5,000.000 
2.42. Konverzija investicijskih kreditov ČGP »DELO«  4,000.000 
2.43. Posojilo republike za sofinanciranje modernizacije železniške 

proge Šentilj—Koper v letu 1972   25,000.000 
2.50. Primanjkljaji izven proračunske bilance federacije iz leta 1971 135,000.000 

Obveznosti iz prenosa izven proračunske bilance federacije 
v letu 1972: 

2.51 — odplačila inozemskih dolgov  180,000.000 
2.52. — odplačila notranjih posojil  109,500.000 
2.53. — nadomestilo za obresti in povečane dodatne obresti ter del 

vnaprej plačljivih obresti  62,300.000 
2.54. — neizplačane tranše po odobrenih kreditih za investicije 39,000.000 
2.55. — bančna provizija  3,100.000 
2.56. — kritje devalvacije iz decembra 1971   25,000.000 
2.60. Nadomestila 2,5fl/o obresti za investicijske kredite v turizmu 16,600.000 
2.61. Povračilo dela obresti za investicijske kredite za moderniza- 

cijo železniških prog   29,273.000 
2.62. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi 

SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni 
predelavi kmetijskih pridelkov  49,900.000 
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2.63. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikov inve- 
sticijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji . . 50,000.000 

2.64. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz 45,000.000 
2.65. Nadomestila obresti za kredite delovnim in drugim organiza- 

cijam za pripravo in prodajo knjig knjižnicam  4,000.000 
2.66. Nadomestilo dela obresti hranilno-kreditnim službam za inve- 

sticije v zasebnem kmetijstvu  2,200.000 
2.70. Premije za mleko  40,000.000 
2.71. Regresi za umetna gnojila  30,000.000 
2.8. Financiranje energetskih objektov  86,000.000 
2.9. Nekrite obveznosti po začasnem finančnem načrtu za leto 1971 

in rezerva   27,802.000 

III. 

Postopek za pridobitev in uporabo sredstev posebnega računa po tem odloku 
je določil izvršni svet skupščine SR Slovenije z uredbo o postopku za prido- 
bivanje sredstev s posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (Uradni 
list SRS, št. 28-207/71). 

IV. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. januarja 1972. 

OBRAZLOŽITEV 

Odlok o finančnem načrtu posebnega računa o sredstvih SR Slovenije za 
izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejav- 
nosti v letu 1972 je izdelan po načelih zakona o sredstvih SR Slovenije za izrav- 
navanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 
(Uradni list SRS, št. 46-256/70) in predlaganih republiških zakonov s področja 
kmetijstva, turizma, izvoza ter zveznega zakona o prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike in avtonomni 
pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29/71). Finančni načrt kot sestavni del družbeno- 
ekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe 
v letu 1972 predstavlja pomemben prispevek k razbremenitvi gospodarstva in 
k ustvarjanju boljših, stabilnejših pogojev gospodarjenja. 

Vsebinsko bi porabo sredstev finančnega načrta posebnega računa SR Slo- 
venije lahko razdelili po naslednjih skupinah: 

— obveznosti po že sprejetih republiških predpisih; 
— obveznosti iz prenosa izvenproračunske bilance federacije, 
— obveznosti po predlaganih republiških zakonih in 
— novi predlogi zahtevkov. 
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Višina obveznosti po že sprejetih republiških predpisih in po njihovi valo- 
rizaciji za leto 1972 (zakonih in drugih pravnih aktih) znaša 350 mlijonov din. 

S predloženim republiškim zakonom o prevzemu sredstev in terjatev iz 
izvenproračunske bilance federacije vključujemo naš del poslovanja s federa- 
cijo v finančni načrt posebnega računa republike. V finančnem načrtu smo na 
strani porabe sredstev upoštevali tudi primanjkljaj izvenproračunske bilance 
federacije za leto 1971 v višini 135 milij. dinarjev, kot je bilo razvidno iz do- 
kumentacije zveznega sekretariata za finance ob sprejetju zveznega zakona. 
Za leto 1972 pa smo analitično prikazali terjatve in obveznosti iz tega naslova. 
Skupaj znašajo obveznosti SR Slovenije za leto 1971 in 1972 553 milijonov 
dinarjev. 

Skupščini SR Slovenije so bili predloženi zakoni o nadomestilu za del 
obresti za kredite za izvoz, za turizem ter kmetijstvo in knjigotrštvo. Predloženi 
zakoni so sistemski zakoni, ki pa hkrati tudi delno nadomeščajo ukinjene 
zvezne benefikacije. Obveznosti po predlaganih zakonih znašajo 145 milijonov 
dinarjev. 

Preostanek sredstev, predviden s finančnim načrtom, bi porabili za nove 
obremenitve — obveznosti, katerim se republika ne more odreči (to pa so: delno 
kritje izgub elektrogospodarskim proizvodnim in proizvodno prenosnim orga- 
nizacijam, povišanje premij za mleko in regresa za umetna gnojila, posojilo za 
modernizacijo železniške proge Šentilj—Koper in drugo). 

I. 

Dohodki finančnega načrta posebnega računa sredstev SR Slovenije za 
izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejav- 
nosti za leto 1972 znašajo 1.221,130.000 in se oblikujejo iz tehle virov: 

1.1. Od anuitet od vrnjenih kreditov, danih iz usmerjenih sredstev za inve- 
sticije v gospodarstvu, v znesku din 30,030.000. Ta sredstva se stekajo na nave- 
deni račun po pogodbah z bankami o vračanju sredstev plasmajev bivšega 
republiškega investicijskega sklada, bivših okrajnih investicijskih skladov ter 
od anuitet, ki se vplačujejo^ na osnovi pogodbenih odnosov, sklenjenih za sred- 
stva, ki jih je republika usmerila v letih 1966 do 1970 v razna področja gospo- 
darskih dejavnosti. 

1. 2. Po zakonu o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospo- 
darske investicije na republike in AP (Uradni list SFRJ, št. 29/71) se predvide- 
vajo v letu 1972 tile dohodki: od anuitet din 298,000.000, od obresti pri NBJ 
109,000.000 din in druga sredstva 11,200.000 dinarjev, kar znaša skupno 
418,200.000 dinarjev. 

1.3. Po zakonu o prispevku odjemalcev električne energije na nizki nape- 
tosti za financiranje energetskih objektov (Uradni list SRS, št. 28-190/71) se 
predvideva v letu 1972 priliv sredstev v višini 86,000.000 dinarjev. 

1. 4. Od drugih sredstev obsegajo prenesena sredstva iz republiškega pro- 
računa za leto 1972 409,900.000 din; nadalje se zajemajo imobilizirana sredstva 
republiškega proračuna iz leta 1971 v višini 107,000.000 dinarjev in imobilizirana 
sredstva interesnih skupnosti (skupnosti zdravstvenega zavarovanja, republiške 
izobraževalne skupnosti, temeljnih izobraževalnih skupnosti in skupnosti otro- 
škega varstva) v skupnem znesku 170,000.000 dinarjev. 
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ii. 

Dohodki posebnega računa sredstev SR Slovenije za izraznavanja v gospo- 
darstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti se razporejajo za 
naslednje namene: 

2. 1. Sredstva za pospeševanje razvoja manj razvitih območij se zagotavljajo 
po zakonu o ukrepih za pospeševanje manj razvitih območij v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 4/71) za intervencije, za beneficiranje obresti, za sofinan- 
ciranje razvojnih investicijskih programov ter projektov in konverzijo dolo- 
čenih kreditov na kmetijstvo V skupni višini 25,000.000 dinarjev. 

2.20. Po odloku o finančnem programu za financiranje projektiranja novih 
cestnih odsekov (Uradni list SRS, št. 9/69) je potrebno v letu 1972 zagotoviti 
za modernizacijo ceste Šentilj—Nova Gorica 50,000.000 dinarjev. Ta znesek se 
poveča za 4,000.000 dinarjev, to je za znesek, ki v tranši za leto 1971 ni bil 
zajet. 

2. 21. Prispevek SR Slovenije za delne podražitve pri modernizaciji ceste 
Šentilj—Nova Gorica v letu 1972 znaša 28,000.000. Po razpravi o bilančnih izho- 
diščih je bilo v skupščini sprejeto stališče, da je iz morebitnega ostanka imo- 
biliziranih sredstev možno' kritje ugotovljene podražitve pri gradnji hitrih 
cest. Republiški cestni sklad SRS je obvestil izvršni svet, da bodo znašale po- 
dražitve pri celotnem programu hitrih cest na osnovi preračunavanj na zate- 
čene razmere v začetku leta 1972 okoli 554,000.000 din. Izvršni svet še ni zavzel 
dokončnega stalnišča do tega problema predvsem iz razloga, ker še ni odločeno 
o učinkih, ki jih bo dala sprememba v obdavčitvah cen tekočih goriv, zaradi 
česar je v finančnem načrtu predvsem le znesek, ki ga ta predlog dopušča 
brez prejudica, da je to že dokončna opredelitev. 

2. 22. Za delno kritje izgub po zaključnih računih za leto 1971 za elektro- 
gospodarska proizvodna in proizvodno prenosna podjetja je potrebno zagotoviti 
sredstva v višini 43,000.000 dinarjev. Zaradi sklepa gospodarskega zbora skup- 
ščine SR Slovenije, da se tarife za električno energijo ne morejo dvigniti pred 
sklenitvijo družbenega dogovora, pa so se tarife v SRS dvignile s 1. 7. 1971. 
Po določilih družbenega dogovora je dolžan izgubo poravnati organ, ki je dolo- 
čil ceno električne energije. 

2.23. Za znanstvene raziskave v prometu, ki jih izvaja sklad »Borisa 
Kraigherja«, je potrebno, da zagotovi republika na osnovi priporočila komi- 
teta za promet IS SRS stalni priliv sredstev za uspešno opravljanje raziskav. 
Ta sredstva se zagotavljajo za leto 1972 v višini 500.000 dinarjev, da se tako 
omogoči uspešno delo glede urejanja prometa, ki naj temelji na rezultatih 
raziskovalnega dela. 

2. 24. Sofinanciranje geodetskih del  7,500.000 
Sredstva se zagotavljajo po odloku o financiranju programa izdelave 

osnovne državne karte, načrtov mest in naselij ter ažuriranje zemljiškega ka- 
tastra v določenem razmerju med federacijo, republiko in občinami. (Uradni 
list SRS, št. 9/69.) 

2. 25. Sofinanciranje geoloških raziskav  3,200.000 
Republika zagotavlja sredstva za geološke raziskave v letu 1972 v zgoraj 

navedeni višini. Tovrstna sredstva je sklad Borisa Kidriča v preteklih letih 
prejemal od zveznega geološkega zavoda. Glede na to, da je federacija prenehala 
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s financiranjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je obveznost prešla na re- 
publiko. 

2. 26. Sofinanciranje nekaterih obveznosti zračnega prometa 1,300.000 
Republika zagotavlja po odloku o financiranju programa za nakup me- 

teorološke opreme za letališče Ljubljana-Pula (Uradni list SRS, št. 12/70) 
v letu 1972 potrebna sredstva za dospele anuitete v višini 500.000 dinarjev. 

Po odloku o finančnem programu za odplačilo dela kredita za INEX Adria- 
avio promet (Uradni list SRS, št. 24/69 in 40/69) pa zagotavlja v letu 1972 
800.000 dinarjev za dospele anuitete v letu 1972. 

2. 27. Prispevek SRS stabilizacijskemu skladu za živinorejo 15,000.000 
Po zakonu o prispevkih SRS stabilizacijskemu skladu za živinorejo (Uradni 

list SRS, št. 26-159/71) se zagotavljajo sredstva v višini do 15,000.000 dinarjev 
za regres pri odkupni ceni govedi in proizvodnji plemenske živine. Razlog za 
maksimalno višino prispevka je v znatnem porastu odkupnih in maloprodajnih 
cen mesa. 

2. 28. Prispevek republiškemu gozdnemu skladu  5,000.000 
Prispevek republike v republiški gozdni sklad kot V3 sredstev tega sklada 

(ustanovljen na osnovi skupščinske resolucije od oktobra 1970) znaša v letu 
1972 dinarjev 5,000.000. Ta sredstva naj se z udeležbo gospodarstva p/3) upora- 
bijo za plantaže hitro rastočega gozdnega drevja in za obnovo degradiranih 
gozdov. 

2. 29. Pogozdovanje in melioracija Krasa   . 1,000.000 
Prispevek republike za pogozdovanje in melioracijo Krasa so zagotovljena 

na podlagi 33. člena zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št. 30/65). 
2.30 Studije o pomenu gozdov   50.000 
Za celovitejše vključevanje gozdarstva v družbeni razvoj so potrebna sred- 

stva republike za proučitev pomena gozdov pri ustvarjanju optimalnih pogo- 
jev za gospodarski razvoj Slovenije, zlasti glede varovalnih funkcij gozdov, 
pomena gozdov za vodni režim — posebej še za pitno vodo, vloge in pomena 
gozdov pri zaščiti kmetijskih površin, pri rekreaciji, turizmu in drugih posrednih 
funkcij gozdov. 

2.31. Sofinanciranje turizma  1,700.000 
Po sklepih in priporočilih skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju 

turizma v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20/68) se zagotavljajo sredstva 
za financiranje študij o razvoju turizma v letu 1972 v višini 300 000 dinarjev. 

Po priporočilih in sklepih skupščine SRS (Uradni list SRS, št. 20/68) se 
zagotavljajo sredstva republike za splošno turistično propagando Slovenije kot 
30% delež od potrebnih sredstev v višini 800 000 dinarjev (preostanek sredstev 
to je 70'°/# zbere gospodarska zbornica SRS). 

Za razvoj turizma v turističnih centrih zagotavlja republika Turistični zvezi 
Slovenije v letu 1972 sredstva v višini 600.000 dinarjev. 

2.32. Prispevek SRS kmetijskim delovnim organizacijam za 
delno odplačilo anuitet  10,000.000 

Po zakonu o prispevku SRS kmetijskim delovnim organizacijam pri odpla- 
čevanju določenih investicijskih kreditov (Uradni list SRS, št. 24/69) se 
v letu 1972 zagotavlja zadnja letna tranša v znesku 10,000.000 dinarjev. 
2.33. Sofinanciranje kmetijskih pospeševalnih služb  5,500.000 
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Po zakonu o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 22/58) in zakonu 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, 
št. 11/65) se zagotavljajo v letu 1972 sredstva za vodenje ribiškega katastra 
v višini 60.000 dinarjev. 

V gornji postavki se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje kmetijske 
pospeševalne službe, ki je republiškega pomena. Program kmetijsko pospeše- 
valnih služb se izvaja prek kmetijskega inštituta Slovenije. V letu 1972 se 
zagotavljajo sredstva v te namene v višini 5,000.000 dinarjev. 

V tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za konjerejski zavod »Lipica« 
200.000 dinarjev, ki spada med že sprejete obveznosti republike in za zaščito 
narodnega parka in divjadi (»Triglav—Bled« in »Jelen—Snežnik«) v višini 
240.000 dinarjev. 
2.34. Udeležba SR Slovenije pri pokrivanju izgub na nerentabilnih 

železniških progah  . . 4,005.000 
Po zakonu o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list SFRJ, 

št. 5/66) zagotavlja republika sredstva kot delež pri pokrivanju izgub na neren- 
tabilnih železniških progah. 
2.40. Konverzija investicijskih kreditov, najetih za železniško progo 

Prešnica—Koper  47,700.000 
Sredstva zagotavlja republika v višini odplačilnih načrtov (dospelih anuitet 

v letu 1972) za konvertirane investicijske kredite za železniško progo Preš- 
nica—Koper (Uradni list SRS, št. 9/69). 
2.41. Konverzija investicijskih kreditov za komunalno in luško infra- 

strukturo v luki Koper  5,000.000 
Skupščina SRS zagotavlja po zakonu o konverziji kreditov za komunalno in 

luško infrastrukturo v Kopru (Uradni list SRS št. 44/70) potrebna sredstva za 
beneficiranje obresti in konverzijo investicijskih kreditov. V letu 1972 znaša 
tranša 10,200.000 din. Ker tranša tudi za leto 1971 ni bila v celoti uporabljena, 
se znižuje tranša za leto 1972 od 10,200.000 na 5,000.000 dinarjev. V primeru, 
da bodo potrebe večje od predvidenih, se bodo manjkajoča sredstva zagotovila 
v okviru tranše za leto 1973. 
2.42. Konverzija investicijskih kreditov ČGP »Delo«  4,000.000 

Po zakonu o konverziji investicijskih kreditov za časopisno grafično pod- 
jetje »Delo« Ljubljana (Uradni list SRS, št. 51/71) se zagotavljajo sredstva 
v letu 1972 v gornji višini. 
2.43. Posojilo republike za sofinanciranje modernizacije železniške 

proge Šentilj—Koper v letu 1972   25,000.000 
Za modernizacijo železniške proge Šentilj—Koper je potrebno omogočiti 

ZŽTP Ljubljana posojilo iz sredstev tega računa, da bi se tako omogočilo 
nadaljevanje del pri modernizaciji železniške proge proti avstrijski meji. Poso- 
jilo je potrebno zaradi premosititve obstoječih finančnih težav in zaradi nada- 
ljevanja del na modernizaciji železniške proge v letošnjem letu. 
2.50. Primanjkljaj izvenproračunske bilance federacije iz leta 1971 135,000.000 

Po dokumentaciji zveznega sekretariata za finance znaša primanjkljaj sred- 
stev iz izvenproračunske bilance federacije za leto 1971 135,000.000 dinarjev. 

Obveznosti iz prenosa izvenproračunske bilance federacije v letu 1972: 
Po dosedanji razpoložljivi dokumentaciji zveznega sekretariata za finance 

znašajo po zakonu o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospo- 
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darske investicije na republike in AP (Uradni list SFRJ, št. 29/71), obveznosti 
za leto 1972 po izvenproračunski bilanci federacije 418,900.000 dinarjev in sicer: 
2.51. za odplačila inozemskih dolgov  180,000.000 
2.52. za odplačila notranjih posojil  109,500.000 
2.53. za nadomestila za obresti in povečane obresti ter del v naprej 

plačljivih obresti  62,300.000 
2.54. za neizplačane transe po odobrenih kreditih za investicije 39,000.000 
2.55. za bančno provizijo   . 3,100.000 
2.56 za kritje devalvacije iz decembra 1971   25,000.000 

Navedeni podatki o obveznostih SR Slovenije iz prenosa izvenproračunske 
bilance federacije so samo začasni. Zvezni sekretariat za finance pripravlja 
dokumentacijo, ki naj omogoči dokončno razmejitev vseh sredstev in obvez- 
nosti. 

Ta dokumentacija nakazuje možnost, da se bodo obveznosti SR Slovenije po 
raznih virih še povečale. 
2.60. Nadomestila 2,5°/o obresti za investicijske kredite v turizmu 16,600.000 

Po zakonu o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na 
področju turizma (Uradni list SRS, št. 37/69) se zagotavljajo sredstva v letu 1972 
kot nadomestila 2,5'% obresti za investicijske kredite v turizmu v višini 
16,600.000 dinarjev. 
2.61. Povračilo dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo 

železniških prog  29,273.000 
Po zakonu o povračilu dela obresti za investicijske kredite za moderniza- 

cijo železniških prog v SRS (Uradni list SRS, št. 9/69) republika zagotavlja 
sredstva za beneficiranje obresti za investicijske kredite za modernizacijo želez- 
niških prog. 
2.62. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR 

Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni pre- 
delavi kmetijskih pridelkov  49,900.000 

S predloženim republiškim zakonom se zagotavlja del sredstev, ki jih je 
kmetijstvo prejemalo po zveznih zakonih o nadomestilu dela obresti, hkrati 
pa predloženi republiški zakon predstavlja sistemsko rešitev v obliki nadomestil 
za del obresti in udeležbo republike pri nekaterih kreditih v kmetijstvu. Ker se 
k navedenemu republiškemu zakonu prilaga odlok o višini potrebnih sredstev 
za leto 1972, je potrebno v tem računu zagotoviti sredstva za nadomestila pri 
kratkoročnih kreditih v kmetijstvu — 17,400.000 — za nadomestila za del obresti 
in udeležbo pri investicijskih kreditih pa 32,500.000, kar znaša skupno 
49,900.000 dinarjev. 
2.63. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikov inve- 

sticijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji . . . 50,000.000 
Glede na prenos obveznosti po izvenproračunski bilanci federacije na repu- 

blike znaša obveznost za 3 °/» dodatne in 2,5 %> povečane dodatne obresti, plač- 
ljive pri odplačilih v letu 1972 obveznost v višini 50,000.000 dinarjev (Uradni 
list SFRJ, št. 28/66, 17/67, 42/67, 42/68 in 5/69). Obveznosti iz teh zakonov so 
prenesene na republiko z Uradnim listom SFRJ, št. 29/71 z dne 1. 7. 1971 za 
vse kredite, ki so bili odobreni najkasneje do 30. 6. 1971. Po 15. členu republi- 
škega zakona se za te obveznosti zagotavljajo sredstva v letu 1972 v višini 
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40,000.000 dinarjev, poleg sredstev za nove odločitve v letu 1972 pa 10,000.000 din, 
kar znaša skupno zgoraj navedeni znesek 50,000.000 dinarjev. 
2.64. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za 

izvoz   45,000.000 
Z uveljavitvijo zakona o izvenproračunski bilanci (Uradni list SFRJ, št. 

29/71) je bila s 1. 7. 1971 ukinjena obveznost federacije o nižjih obrestnih 
merah ter o nadomestilu za obresti in dodatnih obresti za nekatere kredite iz 
sredstev federacije za izvoz blaga in za zaloge blaga, pripravljenega za izvoz 
na konvertibilna področja. Ker je bila ta olajšava v podobni obliki na ravni 
federacije ponovno uvedena v novembru 1971, predlaga izvršni svet skupščine 
SR Slovenije, da se izvoznemu gospodarstvu zagotovi nadomestilo za del obresti 
o izvoznih kreditih, najetih v času od 1. 7. do 26. 11. 1971. Ko bodo znani ukrepi 
ekonomske politike za leto 1972 na ravni federacije, bo izvršni svet SR Slove- 
nije proučil položaj izvoznih dejavnosti in po potrebi predlagal dodatne ukrepe 
za pospeševanje izvoza SR Slovenije. 
2.65. Nadomestila obresti za kredite delovnim in drugim organizaci- 

jam za pripravo in prodajo knjig knjižnicam  4,000.000 
S prenosom izvenproračunske bilance federacije se na republike prenaša 

tudi obveznost za nadomestila za del obresti za kredite delovnim in drugim 
organizacijam za pripravo in prodajo knjig knjižnicam v višini 3'°/o obresti, 
kar znaša za leto 1972 4,000.000 dinarjev. 
2.66. Nadomestila dela obresti hranilno kreditnim službam za investi- 

cije v zasebnem kmetijstvu   2,200.000 
Po zakonu o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu 

(Uradni list SRS, št. 26/70) se zagotavljajo sredstva hranilno-kreditnim služ- 
bam pri kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacijah. Ta sredstva se dajejo 
kot nadomestilo za razliko v obrestih pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji, ki 
jih predvideva zakon. V letu 1972 se v primerjavi s prejšnjim letom predvideva 
porast teh investicijskih kreditov, kar zahteva tudi višja sredstva za nadome- 
stilo obresti. 
2.70. Premije za mleko  40,000.000 

Za premiranje mleka po dosedanjem sistemu in pri enaki višini premij, 
ki je bila poprečno 0,25 dinarjev za liter mleka (družbena posestva 0,30, koope- 
racija 0,10 in mlekarne 0,10 din za liter), je potrebno za predvideni odkup 
160,000.000 litrov mleka v letu 1972 zagotoviti sredstva v višini 40,000.000 din. 
2.71. Regresi za umetna gnojila  30,000.000 

Po sklepu zveznega izvršnega sveta se izplačujejo regresi za, gnojila pro- 
izvajalcem gnojil za čas zamrznitve cen v letu 1972 (za tri mesece) iz zveznih 
proračunskih sredstev. Če bo za naslednje obdobje osnovan medrepubliški kom- 
penzacijski sklad za gnojila, bo po ključu porabe gnojil v SRS v odnosu skupne 
porabe gnojil v SFRJ znašala obveznost SRS v ta sklad 30,000.000 dinarjev. 
2.8. Financiranje energetskih objektov    86,000.000 

Po zakonu o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti 
za financiranje energetskih objektov (Uradni list SRS, št. 28-190/71) se bodo 
predvidena sredstva v višini 86,000.000 dinarjev uporabila za financiranje 
energetskih objektov. 
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2.9. Nekrite obveznosti po začasnem finančnem načrtu za leto 1971 
in rezerva  27,802.000 
Ker začasni finančni načrt za leto 1971 ni bil izbilanciran v letu 1971, 

je potrebno, da se določene neizpolnjene zakonske obveznosti izvršijo v prvih 
mesecih leta 1972. V ta namen je potrebno zagotoviti sredstva v začasnem 
finančnem načrtu za leto 1972. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 53. seji 2. februarja 
1972 obravnaval predlagani odlok, ki ga je predložil skupščini SR Slovenije 
v obravnavo izvršni svet. 

S predlaganim odlokom naj bi se prikazali celotni dohodki in izdatki poseb- 
nega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti v letu 1972. Zaradi vključitve dohod- 
kov in izdatkov neproračunske bilance federacije znesek tega posebnega računa 
v letu 1972 bistveno poraste. 

Struktura porabe sredstev je po namenu dokaj heterogena, saj vključuje 
obveznosti po že sprejetih republiških predpisih, kakor tudi obveznosti na pod- 
lagi predlogov zakonov in tudi nekatere povsem nove zahtevke. 

V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da bi morali natančno opredeliti, 
kaj spada v republiški proračun in kaj naj se financira iz posebnega računa 
ter to načelo dosledno upoštevati. Proračun za leto 1972 še vključuje med 
izdatki nekatere postavke za financiranje gospodarske dejavnosti, medtem ko so 
v predlogu odloka nekateri zneski, ki po svoji vsebini verjetno ne spadajo 
na ta račun. 

Odbor je v razpravi o predlogu odloka soglasno zavzel stališče, da se s spre- 
jetim odlokom še ne izvrši razdelitev vseh sredstev, pač pa da se odobri izpla- 
čilo le za tiste namene, za katere že obstajajo zakoni in odloki. Odbor meni, da 
se financiranje novih zahtevkov le na podlagi obrazložitve v nekaj stavkih ne 
more odobriti ter je predlagal, da se za te namene rezervirajo sredstva in se 
odobrijo kasneje s sprejetjem ustreznega dokumenta. 

V obravnavi po posameznih postavkah je odbor sprejel naslednje pripombe 
oziroma predloge: 

I. — dohodki: Odbor meni, da bi bilo prav, če bi bili dohodki tega 
sklada pod 1.2.3. specificirani. 

II. — izdatki: K sredstvom za pospeševanje razvoja manj razvitih 
občin za leto 1972 odbor nima pripombe. Prav bi bilo, da bi dobili poročilo, 
za kaj so bila sredstva za leto 1971 razporejena in koliko so bila izkoriščena. 

— K 2.21.: Razlikovati je treba podražitve za dele odsekov, ki so v grad- 
nji, in za dele, ki so v fazi priprav. Podražitve za odseke v gradnji še niso 
dokončno znane niti še ni izdelan plan kritja podražitev, zato naj se po mnenju 
odbora 28 milijonov dinarjev za podražitve na cestnih delih prenese pod 2.9., 
to je v rezervo. Izplačilo naj se izvrši na predlog odloka, ki bo strokovno ute- 
meljen. 

— K 2.22.: Predlagani znesek 43 000 000 dinarjev za kritje izgub v elektro- 
gospodarstvu je le ocena, ki ne more biti dovolj tehtna, da bi se odbor lahko 
odločil, da se krije del izgub v gornjem znesku iz sredstev republike. Celoten 
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znesek naj se prenese v rezervo pod 2.9., izplačilo se odobri na osnovi strokovno 
obrazloženega dokumenta. 

— K 2.23.: Za financiranje znanstveno-raziskovalnega dela imamo poseben 
zakon, na podlagi katerega bo v letu 1972 izločeno za te namene skupaj 
115 560 000 dinarjev. Odbor meni, da je načelno nesprejemljivo, da se še tudi 
iz tega posebnega računa financira znanstveno-raziskovalna dejavnost. Sred- 
stva za znanstvene raziskave v prometu spadajo verjetno v okvir dejavnosti 
dela sklada Borisa Kidriča, ki upravlja s sredstvi za znanstvene raziskave. 
Znesek 500 000 dinarjev naj se prenese v rezervo pod 2.9. 

— K 2.25.: Mnenje odbora je bilo, da tudi ta postavka spada v okvir znan- 
stveno-raziskovalne dejavnosti. Glede na to, da je federacija prenehala financi- 
rati znanstveno raziskovalne dejavnosti, so se ustrezno povečala sredstva za 
raziskave v skladu Borisa Kidriča. Po mnenju odbora bi tudi financiranje teh 
del spadalo v okvir dejavnosti tega sklada. Sredstva naj se prenesejo pod 2.9. 
in če se ugotovi, da za te namene sklad Borisa Kidriča nima potrebnih sredstev, 
je treba sprejeti ustrezen utemeljen odlok. 

— K 2.26.: a) Iz obrazložitve k odloku je razvidno, da je potrebno zagotoviti 
za nakup meteorološke opreme za letališče Ljubljana-Pula po Ur. listu SRS 
12/70 letno obveznost republike. Ta obveznost je 629 500 din (po navedenem 
zakonu) in je že pokrita s proračunom za leto 1972 v okviru postavke »obvez- 
nosti republike po odlokih«; 

b) po odloku za aerodrom Ljubljana-Pula v Uradnem listu SRS št. 24/69 
znaša letna obveznost republike 497 936 dinarjev; 

c) za INEKS-ADRIA-AVIO promet (Ur. list SRS, št. 40/69) pa je potrebnih 
734 000 dinarjev. Razlika do predvidenih 1 300 000 din v znesku 68 064 pa se 
prenese na postavko 2.9. 

— K 2.30.: Studije po mnenju odbora ne spadajo v okvir financiranja iz 
tega računa. Predvideni znesek naj se prenese v rezervo pod 2.9. 

— K 2.31.: Na podlagi priporočil in sklepov o nadaljnjem razvoju turizma 
v SR Sloveniji se sofinancira izdajanje turistično-propagandnega materiala in 
dejavnost turistične zveze, ne pa tudi študije, katerih financiranje naj se zago- 
tovi iz sredstev sklada Borisa Kidriča. Znesek 300 000 dinarjev naj se prenese 
v rezervo pod 2.9. 

— K 2.33.: Za sofinanciranje kmetijskih pospeševalnih služb je predvi- 
denih le 5 000 000 dinarjev. 

Zneske: 60 000 za vodenje ribiškega katastra, 200 000 din za konjerejski 
zavod Lipica in za narodni park Triglav-Bled ter Jelen-Snežnik — 240 000 din, 
je treba izločiti iz postavke kmetijskih pospeševalnih služb in jih prikazati 
posebej. Za zadnji dve postavki je treba v prihodnjem letu izdelati ustrezno 
dokumentacijo o potrebi dodeljevanja vsakoletnih sredstev v tej višini. 

— K 2.43.: Odbor se strinja, da je treba zagotoviti nadaljevanje moderni- 
zacije železniške proge od Celja proti Šentilju, vendar naj se to uredi s poseb- 
nim odlokom ali zakonom, v katerem naj bodo precizirani tudi pogoji tega 
posojila, kakor tudi kompleksna struktura financiranja nadaljevanja moder- 
nizacije. Do sprejetja odloka oziroma zakona naj se sredstva vnesejo v rezervo. 

— K 2.5. do 2.56.: Gre za poravnavo obveznosti, prenesenih od federacije 
na republiko. Ta prenos še ni dokončno izvršen, zato je možno, da se bodo ti 
zneski spremenili. 

— K 2.65.: Odbor postavlja načelno vprašanje, ali gre nadomestilo za del 
obresti za kredite delovnim in drugim organizacijam za pripravo in prodajo 
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knjig knjižnicam, za pospeševanje izdajateljske dejavnosti, torej določene gospo- 
darske veje, ali pa to spada v okvir kulturne skupnosti glede na ugodnosti za 
knjižnice. Za financiranje teh obresti je treba sprejeti ustrezen zakon in ob tem 
določiti, ali gredo ta sredstva iz proračuna ali iz tega zakona. Do sistemske 
rešitve naj se celoten znesek prenese v rezervo pod 2.9. 

— K 2.70.: Odbor za finance je že v letu 1970 postavil zahtevo po izenačitvi 
premij za mleko za družbeni in zasebni sektor, vendar do realizacije priporočila 
odbora še vedno ni prišlo. Odbor meni, da je tako stanje nevzdržno tako po 
ekonomskih kriterijih, predvsem pa iz političnih razlogov, ter ponovno pred- 
laga ureditev tega problema. 

Povečanje postavke 2.9. (rezerva) je po predlogu odbora takole: 

postavka 2.21  28 000 000 
postavka 2.22  43 000 000 
postavka 2.23  500 000 
postavka 2.25  3 200 000 
postavka 2.26  68 064 
postavka 2.30  50 000 
postavka 2.31  300 000 
postavka 2.43  25 000 000 
postavka 2.65  4 000 000 

Skupaj din . . . 104 118 064 

in znaša postavka 2.9. po tej spremembi 131 920 064 din. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlagane spremembe in tako spreme- 

njeni odlok v celoti. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 402-162/72 

Ljubljana, 4. 2. 1972 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 54. seji 10. februarja 
1972 obravnaval amandmaje k predlogu navedenega odloka. 

K točki 2.64. : Povečanje sredstev, namenjenih za nadomestilo za del 
obresti za kredite za izvoz, je vezano na zagotovitev večjih sredstev. Glede 
na pripombe odbora za finance v poročilu k predlogu odloka je treba najprej 
uskladiti dohodke in razporeditev sredstev posebnega računa sredstev SR Slo- 
venije za izravnavanje. Zaradi še neznanega dokončnega zneska obveznosti iz 
naslova prenosa sredstev, pravic in obveznosti neproračunske bilance federacije 
je verjetno v tej fazi le težko brez kvantifikacij sprejeti odločitev o povečanju 
sredstev v ta namen. 

K točki 2.8. : Da bi se iz sredstev, namenjenih za financiranje energet- 
skih objektov, financirala tudi modernizacija premogovnikov, bi bilo verjetno 
treba dopolniti oziroma spremeniti zakon o združevanju sredstev uporabnikov 
družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (Uradni list 
SRS, št. 28/71) in zakon o združevanju sredstev odjemalcev električne energije 
na visoki napetosti za financiranje elektroenergetskih objektov (Uradni list 
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SRS, št. 28/71) v katerih je v 4. oziroma 3. členu določeno, da se sredstva, zbrana 
po teh zakonih, uporabljajo za financiranje graditve elektroenergetskih objek- 
tov po planu, sprejetem po določbah družbenega dogovora, in sicer po načelih 
sovlaganja. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

Št.: 402-162/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

Odbor republiškega zbora za proizvodnjo in blagovni promet je na 48. seji 
dne 2. 2. 1972 obravnaval predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa 
sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti za leto 1972, ki ga je skupščini SR Slovenje pred- 
ložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi predloga odloka je odbor ugotovil, da s tem odlokom 
in nekaterimi drugimi predpisi širimo izvenproračunsko porabo republike in s tem 
stopamo po znanih poteh federacije, ki jih nismo odobravali. Mnenja je bil, da 
izvenproračunske porabe republike ne bi smeli obremenjevati s pokrivanjem 
izgub, ker je to funkcija skladov skupnih rezerv. Odbor je bil tudi mnenja, 
da se iz tega razloga in dokler ne bo predloženo poročilo službe družbenega 
knjigovodstva o tem, kako je elektrogospodarstvo izpolnilo svoje obveznosti 
iz predpisov o financiranju elektroenergetskih objektov v obdobju 1966—1970, 
ne more niti delno pokrivati izgube elektrogospodarskih organizacij iz tega 
računa. 

V razpravi o posameznih točkah je odbor sprejel naslednje dopolnilne in 
spreminjevalne predloge: 

K točki 2.22. : Točka naj se v celoti črta, znesek 43 mio din naj se 
v celoti prenese na točko 2.9. — nekrite obveznosti po začasnem finančnem 
načrtu za leto 1971 in rezerva. 

V skladu z načelno razpravo odbor meni, da je sprememba potrebna. Opo- 
zarja tudi na to, da bi se elektrogospodarstvo lahko izognilo izgubam, če bi 
prej sklenilo družbeni dogovor in prevzelo obveznosti, ki izhajajo iz njega. Po 
drugi strani ima tudi del ostalega gospodarstva določene cene, vendar pokriva 
morebitne razlike v ceni iz lastnih sredstev. To naj velja tudi za elektrogo- 
spodarstvo. 

K točki 2.64. : Glede na amandmaje odbora k predlogu zakona o nado- 
mestilu za del obresti za kredite za izvoz je treba znesek pod to točko popraviti 
in morebitna dodatna sredstva prenesti iz točke 2.9. — nekrite obveznosti po 
začasnem finančnem načrtu za leto 1971 in rezerva. 

Amandmaji, ki jih je odbor predlagal k omenjenemu zakonu, povečujejo 
obveznosti posebnega računa; zato je treba predvidena sredstva v te namene 
povečati. 

K točki 2.8. : Besedilo te točke naj se dopolni tako, da se glasi: »Finan- 
ciranje energetskih objektov vključno z modernizacijo premogovnikov«. 

Odbor je bil mnenja, da je zaradi bolj jasne namembnosti sredstev pod to 
točko treba popraviti to besedilo, ker se v praksi že pojavljajo dvomi, ali 
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pomeni financiranje energetskih objektov tudi financiranje modernizacije pre- 
mogovnikov. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Karla Forteja. 

Št.: 402-162/72 
Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 2. februarja 1972 obravnaval predlog odloka o finančnem načrtu posebnega 
računa sredstev SR Slovenije za izravnanja v gospodarstvu za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972, ki ga je skupščini SR Slovenije 
poslal v obravnavo izvršni svet s predlogom, da se v smislu 296. člena poslov- 
nika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni obravnavi predloga odloka je odbor ugotovil, da s tem odlokom in 
nekaterimi drugimi predpisi širimo izvenproračunsko porabo republike in s tem 
stopamo po znanih poteh federacije, ki jih nismo odobravali. Mnenja je bil, da 
izvenproračunske porabe republike ne bi smeli obremenjevati s pokrivanjem 
izgub, ker je to funkcija skladov skupnih rezerv. Odbor je bil tudi mnenja, da 
se iz tega razloga in dokler ne bo predloženo poročilo službe družbenega knji- 
govodstva o tem, kako je elektrogospodarstvo izpolnilo svoje obveznosti iz pred- 
pisov o financiranju elektroenergetskih objektov v obdobju 1966—1970, ne more 
niti delno pokrivati izgube elektrogospodarskih organizacij iz tega računa. 

V razpravi po posameznih točkah odloka je odbor sprejel naslednje spre- 
minjevalne in dopolnilne predloge: 

K točki 2.22: Ta točka naj se v celoti črta, znesek 43 mio din naj se 
prenese na točko 2.9. — nekrite obveznosti po začasnem finančnem načrtu za 
leto 1971 in rezerva. V skladu z načelno razpravo odbor meni, da je sprememba 
potrebna. Opozarja tudi na to, da bi se elektrogospodarstvo lahko izognilo izgu- 
bam, če bi prej sklenilo družbeni dogovor in prevzelo obveznosti, ki izhajajo 
iz njega. Po drugi strani ima tudi del ostalega gospodarstva določene cene, 
vendar pokriva morebitne razlike v ceni iz lastnih sredstev. To naj velja tudi 
za elektrogospodarstvo. 

K točki 2.64: Glede na amandmaje odbora k predlogu zakona o nado- 
mestilu za del obresti za kredite za izvoz je treba znesek pod to točko popraviti 
in morebitna dodatna sredstva prenesti iz točke 2.9 — nekrite obveznosti po 
začasnem finančnem načrtu za leto 1971 in rezerva. 

Amandmaji, ki jih je odbor predlagal k omenjenemu zakonu, povečujejo 
obveznosti posebnega računa; zato je treba predvidena sredstva v te namene 
povefiafli. 

K točki 2.8 : Besedilo te točke naj se dopolni tako, da se glasi: »Finan- 
ciranje energetskih objektov vključno z modernizacijo premogovnikov.« 

Odbor je bil mnenja, da je zaradi bolj jasne namembnosti sredstev pod to 
točko treba popraviti to besedilo, ker v praksi že nastajajo dvomi, ali pomeni 
financiranje energetskih objektov tudi financiranje modernizacije premogov- 
nikov. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog odloka o finančnem načrtu po- 
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sebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972, skupaj s stališči, 
mnenji in predlogi, ki jih je dal odbor. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Egona Prinčiča. 

Št.: 402-162/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 2. 2. 1972, št. 
402-162/72 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala predlog odloka o finančnem načrtu posebnega 
računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeše- 
vanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972, ki ga je skupščini predlo- 
žil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga odloka komisija ni imela pripomb 

k naslednjim amandmajem odbora gospodarskega zbora za proizvodnjo in bla- 
govni promet: 

K točki 2.22. : Točka naj se v celoti črta, znesek 43 mio din naj se prenese 
na točko 2.9. —nekrite obveznosti po začasnem finančnem načrtu za leto 1971 
in rezerva. 

V skladu z načelno razpravo odbor meni, da je sprememba potrebna. Opo- 
zarja tudi na to, da bi se elektrogospodarstvo lahko izognilo izgubam, če bi 
prej sklenilo družbeni dogovor in prevzelo obveznosti, ki izhajajo iz njega. Po 
drugi strani ima tudi del ostalega gospodarstva določene cene, vendar pokriva 
morebitne razlike v ceni iz lastnih sredstev. To naj velja tudi za elektro- 
gospodarstvo. 

K točki 2.64 : Glede na amandmaje odbora k predlogu zakona o nado- 
mestilu za del obresti za kredite za izvoz je treba znesek pod to točko popraviti 
in morebitna dodatna sredstva prenesti iz točke 2.9 — nekrite obveznosti po 
začasnem finančnem načrtu za leto 1971 in rezerva. 

Amandmaji, ki jih je odbor predlagal k omenjenemu zakonu, povečujejo 
obveznosti posebnega računa; zato je treba predvidena sredstva v te namene 
povečati. 

K točki 2.8 : Besedilo te točke naj se dopolni tako, da se glasi: »Financi- 
ranje energetskih objektov vključno z modernizacijo premogovnikov.« 

Odbor je bil mnenja, da je zaradi bolj jasne namembnosti sredstev pod 
to točko treba popraviti to besedilo, ker se v praksi že pojavljajo dvomi, ali 
pomeni financiranje energetskih objektov tudi financiranje modernizacije pre- 
mogovnikov. 

Št.: 402-162/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala amandmaje odbora republiškega zbora za pro- 
izvodnjo in blagovni promet in odbora gospodarskega zbora za proizvodnjo in 
blagovni promet. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem odbora za proizvodnjo in bla- 
govni promet republiškega zbora k točki 2.22, 2.64 in 2.8, ki so identični z amand- 
maji odbora gospodarskega zbora za proizvodnjo in blagovni promet, ki jih je 
komisija že obravnavala. 

Prav tako ni imela pripomb k amandmajem odbora republiškega zbora za 
finance in proračun, ki so razvidni iz njegovega poročila. 

Št.: 402-162/72 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

PREDLOG 

za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 

I. 

Razlogi za izdajo dokumenta 

Zamisel o dokumentu o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, 
ki naj določi dolgoročno politiko na tem področju, temelji na spoznanju, da so 
vzgoja kadrov, izobraževalni sistemi in struktura izobraževanja ključna vpra- 
šanja naroda in njegovega duhovnega ter materialnega razvoja na samoupravnih 
osnovah. 

Pospešeno in trajno je treba prilagajati izobrazbeni sestav zaposlenih in 
izobrazbeno raven prebivalstva potrebam moderne in hitro razvijajoče se 
družbe. Izobraževanje delavcev za številna nova delovna mesta v prihodnjem 
obdobju mora postati pravilo, ker so že na današnji stopnji razvoja določene 
delovne izkušnje manj pomembne ali celo zavirajo razvoj. 

Pogoj za uresničitev takšne kadrovske politike, da delovna organizacija 
v programih razširjene reprodukcije in v delitvi dohodka zagotovijo, da se bo 
delež sredstev za izobraževanje gibal v skladu z naraščajočimi kadrovskimi 
potrebami in da se v sistemu vzgoje in izobraževanja zagotovi bolj učinkovita 
in bolj smotrna poraba sredstev. 

Izkušnje kažejo, da uresničevanje teh ciljev otežujejo predvsem naslednji 
problemi: 

1. Velike razlike v materialnih in kadrovskih možnostih osnovnih šol 
rušijo koncepcijo enotnosti osnovne šole in povzročajo neustrezen izbor nadalj- 
njega šolanja mladine. 

2. Premajhna medsebojna odvisnost srednjega in visokega šolstva ter gospo- 
darstva in družbenih služb na eni strani in vsebinsko in organizacijsko zaosta- 
janje na drugi strani terjata popravke, dopolnila v sistemu šolstva pa tudi 
večje spremembe. Na obeh stopnjah izobraževanja se kaže statičnost in tra- 
dicionalnost. 

3. Selekcija mladine, ki se izobražuje, je bolj odvisna od ekonomske moči 
staršev in razvitosti občin kot od njihove nadarjenosti in prizadevnosti. Izobra- 
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ževanje zato postaja privilegij določenih socialnih skupin. S tem se poglablja 
socialna diferenciacija, nacionalna skupnost pa izgublja velik del svojega spo- 
sobnega intelektualnega potenciala. 

4. Pomanjkanje ustrezno usposobljenih učiteljev na vseh vrstah vzgojno- 
izobraževalnih zavodov. 

5. V bistvu proračunski sistem financiranja vzgoje in izobraževanja za- 
držuje pojmovanje, da vzgoja in izobraževanje ni proizvodni dejavnik in da so 
stroški le breme gospodarstva. Takšen sistem zmanjšuje interes gospodarstva za 
razvoj vzgoje in izobraževanja. 

6. Odklonilen odnos mnogih delovnih organizacij do izobraženega kadra in 
neustrezno vrednotenje izobrazbe je ovira za dvig izobrazbene ravni prebivalstva 
in še posebej zaposlenih. 

7. Nekateri popačeni družbenoekonomski odnosi zmanjšujejo motiviranost 
staršev za nadaljnje izobraževanje in optimalen intelektualni razvoj njihovih 
otrok. 

Reševanje teh vprašanj je dolgoročna naloga. Skupščinski dokument, ki bi 
izhajal iz ugotovitve stanja, bi določil globalno politiko razvoja in sredstva ter 
načine reševanja ključnih perečih problemov vzgoje in izobraževanja. 

II. 

Načela, na katerih naj temelji dokument 

1. Jasna socialistična ideja usmerjenost vzgoje in izobraževanja. 
2. Trajnost izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem. sistemu. 
3. Enotna osnovna šola z minimalnimi odstopanji v materialnih in kadrov- 

skih možnostih je solidarna odgovornost nacionalne skupnosti. 
4. Enake možnosti izobraževanja mladine in odraslih, tako da bo nadarje- 

nost in prizadevnost edini kriterij izobraževanja. 
5. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti dela vseh vrst vzgojno-izohraže- 

valnih zavodov. 
6. Večja funkcionalnost srednjega in visokega šolstva glede vsebine in 

metod izobraževanja ter njihova večja medsebojna horizontalna in vertikalna 
povezanost. 

7. Večja povezanost in usklajenost med uporabniki kadrov in strokovnim 
izobraževanjem glede medsebojnega urejanja materialnih vprašanj. 

8. Izobraževanje odraslih kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema. 
9. Demokratičnost in samoupravnost odnosov med subjekti v vzgojno- 

izobraževalnem delu. 
10. Aktivna vključitev strokovnih in znanstvenih institucij za vzgojo in 

izobraževanje. 
11. Predhodna zagotovitev sredstev za izvedbo predlaganih ukrepov. 

III. 

Finančne posledice dokumenta 

Vlaganje v vzgojo in izobraževanje je treba šteti za investicijo, ki naj zago- 
tovi normalen razvoj in napredek gospodarstva in družbe kot celote. Zamisel, 
ki predvideva spremembe v vzgoji in izobraževanju kot tudi v odnosu družbe 
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do tega področja, bo nedvomno zahtevala povečanje finančnih sredstev v ta 
namen. 

Predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja ne more 
predvideti finančnih posledic, ki bi jih imel tak dokument. Sele ko bodo raz- 
čiščene temeljne dileme in bo sprejet jasnejši koncept vzgojno-izobraževalnega 
sistema, bo mogoče predvideti tudi finančna sredstva, ki bodo v prihodnjem 
obdobju potrebna v ta namen. Zato bo mogoče izdelati podrobno kvantifikacijo 
šele ob predlogih zakonskih aktov, ki naj bi urejali to področje. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog o slovenskem dokumentu o razvoju vzgoje in izobraževanja, ki naj 
določneje opredeli rešitve za nekatera pereča osnovna vprašanja na tem pod- 
ročju in opredeli politiko za dolgoročni razvoj tega področja, temelji na spozna- 
nju, da je vzgoja kadrov temeljni pogoj duhovnega in materialnega napredka. 
Zlasti na tem področju je potrebno dolgoročno načrtovanje razvoja, saj bodo 
današnji osnovnošolski učenci poklicno aktivni še čez pol stoletja in jih je 
treba že sedaj usposabljati za takratne razmere in delovne okoliščine. Te se 
bodo od sedanjih močno razlikovale. Glavni povzročitelj teh sprememb je znan- 
stveno-tehniška revolucija in to predvsem njeni temeljni značilnosti: nagel 
razvoj znanosti in avtomatizacije. 

V nasprotju z obrtniško in industrijsko produkcijsko tehniko avtomatizacije 
človeka osvobaja neposredne udeležbe v produkcijskem procesu in ne pre- 
vzema le njegovega fizičnega dela, temveč tudi stereotipne duševne funkcije 
(kontrolne in vodstvene). Zato se težišče človkovega dela premika na pripravo, 
raziskovanje in izboljševanje produkcije ter na superkontrolo avtomatičnih 
naprav. Čedalje manj je fizičnega, vse več pa inženirskega, konstrukcijskega in 
znanstveno-raziskovalnega dela. Izginja nasprotje med (nekvalificiranimi) teles- 
nimi opravili in intelektualnim vodstvom produkcije; težišče se prenaša na 
ustvarjalno dejavnost. S tem pa se delo intelektu ali žira in produkcija postaja 
uporabljena znanost. 

Te spremembe v materialni proizvodnji zahtevajo ponovno opredelitev na- 
cionalnih smotrov in ciljev vzgojno izobraževalne dejavnosti, pa tudi oblik in 
metod vzgojno-izobraževalnega sistema. Ker obravnavajo splošni planski doku- 
menti problematiko vzgoje in izobraževanja in predvsem v soodvisnosti od 
drugih področij, naj dokument natančneje opredeli vsebinsko zasnovo vzgoje 
m izobraževanja, določi politiko, cilje, notranje odnose in prihodnje naloge. 

Dokument naj izhaja iz realne ocene družbenopolitičnih razmer, ki so vpli- 
vale, da so se tudi na področju vzgoje in izobraževanja pojavile določene sla- 
bosti, ki so prisotne na vseh področjih združenega dela, in iz ocene dosedanjih 
koncepcij razvoja vzgoje in izobraževanja ter temelji na sprejetih programih 
dolgoročnega družbenega razvoja. Poleg določitve globalne politike naj doku- 
ment predvidi tudi sredstva in načine za reševanje ključnih perečih problemov 
na tem področju, na primer materialna pomoč učeči se mladim. Nakaže naj 
tudi smer in konkretne rešitve za izgrajevanje novih družbenoekonomskih odno- 
sov, za materialno osamosvojitev tega področja, da bo nastopalo kot enakopra- 
ven subjekt nasproti uporabnikom kadrov. 
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Dokument naj ima tri zaokrožena poglavja: načela, cilje in poti za uresni- 
čitev teh ciljev vključno z materialnimi posledicami. Načelna sistemska izho- 
dišča naj bodo temelj za sprejemanje strokovnih odločitev, ki bodo omogočale 
spreminjanje in prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela potrebam razvijajoče 
se družbe. Zato je smotrno, da se že v pripravo dokumenta vključijo strokovne 
in znanstvene službe in to ne samo s področja vzgoje in izobraževanja, marveč 
tudi s področja gospodarstva in družbenih služb. 

Dokument naj bo pripravljen tako, da bodo iz njega razvidne posamezne 
naloge in subjekti za njihovo reševanje, da bo mogoče jasno opredeliti odgovor- 
nost za nadaljnji razvoj področja. Pri tem naj dokument ne rešuje ožjih in 
podrobnih strokovnih problemov, marveč le daje ustrezne zadolžitve znanstve- 
nim in strokovnim institucijam za samostojno in odgovorno delo ter obvezne 
smernice za delo državnih ter delovnih in drugih organizacij. 

Akcijski program 19. seje CK ZK Slovenije za uresničevanje stališč in nalog 
ZK Slovenije o idejno-političnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja nalaga 
odgovornost za hitrejše in odločnejše reševanje problemov tudi skupščini SR 
Slovenije. Zato pripravo dokumenta izrecno spodbuja kot aktualno družbeno 
nalogo. 

Zamisel o skupščinskem dokumentu je bila že dobro sprejeta na treh rav- 
neh: politični, predstavniško-izvršilni in strokovni. Konzultacija je zajela nosilce 
funkcij naslednjih organizacij, organov oziroma institucij: republiške konference 
SZDL, republiškega sveta Zveze sindikatov, Zveze mladine Slovenije, izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije, republiške izobraževalne skupnosti, republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo in zavoda za šolstvo SR Slovenije. Za doku- 
ment so se opredelili že tudi mnogi znanstveni, prosvetni in drugi strokovni 
delavci. 

Nastajanje dokumenta naj spremlja široko družbeno gibanje, vključujoč 
politično in strokovno javnost, tako da bo sprejetje tega dokumenta v republi- 
škem in v enotnem zboru delovnih skupnosti potrditev strokovno preučenih 
izhodišč in rešitev, ki jih podpira in sprejema vsa prizadeta javnost. 

POROČILA 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 2. februarja 1972 obrav- 
navala predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji, ki sta ga pripravila odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo 
ter odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje. 

Začasna komisija je menila, da naj predlog dokumenta določneje opredeli 
rešitve za nekatera pereča osnovna vprašanja na področju vzgoje in izobraže- 
vanja ter opredeli politiko za dolgoročnejši razvoj tega področja. Sam dokument 
je lahko osnova za prihodnje sistemske rešitve glede na sprejeta ustavna dopol- 
nila, hkrati pa pomeni tudi realizacijo stališč, ki jih je skupščina SR Slovenije 
sprejela v zvezi s kadrovsko politiko v SR Sloveniji. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
predlog za izdajo dokumenta ter ustanovi skupno komisijo republiškega zbora 
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in enotnega zbora delovnih skupnosti, da pripravi osnutek in predlog doku- 
menta. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Dušana Sini- 
goja. 

Št: 61-50/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. januarja 1972 obravnavala predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji, ki sta ga predložila odbora republiškega in 
prosvetno-kulturnega zbora za prosveto in kulturo in za vzgojo in izobraže- 
vanje. 

Komisija ni imela pripomb k razlogom za izdajo tega akta in se je strinjala 
z načeli, na katerih naj temelji ta akt. 

V obravnavo o podrobnostih pa je komisija imela le pripombo k naslovu 
tega akta. 

Menila je, da izraz »dokument« v naslovu ne ustreza, pač pa naj pred- 
lagatelj v skladu z določbo 235. člena poslovnika skupščine SR Slovenije (akti 
skupščine SR Slovenije) ta izraz nadomesti s takim, ki bo ustrezal naslovu za 
tovrsten akt skupščine SR Slovenije. 

St.: 61-50/72 

Ljubljana, 17. 1. 1972 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega 
in enotnega zbora delovnih skupnosti za izdelavo dokumenta o razvoju 

vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 

Na podlagi ustavnega amandmaja VIII k ustavi Socialistične republike 
Slovenije sta republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti sprejela 

ODLOK 

o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega 
in enotnega zbora delovnih skupnosti za izdelavo dokumenta o razvoju 

vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 

I. 

Ustanovi se skupna komisija republiškega in enotnega zbora delovnih skup- 
nosti za izdelavo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 
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li. 

Komisija pripravi dokument na podlagi načel, ki jih vsebuje sprejeti pred- 
log za izdajo dokumenta, razprave v zborih in odborih skupščine SR Slovenije, 
SZDL, skupščinah občin in drugih predlogih iz javne razprave ter ga predloži 
skupščini SR Slovenije. 

III. 

Komisija ima predsednika in 17 članov, ki so izvoljeni iz vrst poslancev 
in občanov. 

V komisijo se izvolijo: 
predsednik: 
dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta skupščine SR Slovenije; 
člani: 
Tomaž B i z a j 1, sekretar komiteja obalne konference ZKS Koper; 
Ivo J a m n i k , direktor rudarskega šolskega centra v Velenju; 
Marjan Javornik, član republiške konference SZDL; 
dr. Aleksandra Kornhauser, podpredsednik prosvetno-kulturnega 

zbora skupščine SR Slovenije; 
Milan Kučan, član sekretariata CK ZKS; 
Jože Kuhar, ravnatelj šolskega centra TAM v Mariboru; 
Boris L i p u ž i č , direktor zavoda za šolstvo SR Slovenije; 
Roman Oberlintner, namestnik republiškega sekretarja za prosveto 

in kulturo; 
Miloš Polj anšek, predsednik prosvetno-kulturnega zbora skupščine 

SR Slovenije; 
Zivko Pregelj, predsednik republiške konference Zveze mladine Slo- 

venije; 
Milan R e g o v c , šef kadrovske službe v strokovnih službah v ZP »Iskra«, 

Kranj; 
Emil Roje, podpredsednik odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo 

in izobraževanje; 
dr. Vlado S c h m i d t, redni profesor filozofske fakultete; 
Ivo Tavčar, podpredsednik republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 

venije;. 
Ela Ulrih-Atena, predsednica odbora republiškega zbora za prosveto 

in kulturo skupščine SR Slovenije; 
Jože Valentinčič, vodja sektorja za izobraževanje odraslih, zavod 

za šolstvo SR Slovenije; 
Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora izobraževalne skupnosti SR 

Slovenije. 

IV. 

Strokovne in administrativne posle za komisijo opravlja republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo. 

St.: 0202-1/72 
0209-1/72 
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PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije med SFR Jugoslavijo 
in Kraljevino Belgijo o izdaji izpiskov iz matičnih knjig in oprostitve legalizacije, 

ki je bila podpisana 24. septembra 1971 v Beogradu 

Na podlagi 6. podtočke 2. točke XXX. amandmaja k ustavi SFR Jugosla- 
vije, drugega odstavka 1. točke in četrtega odstavka 2. točke VII. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije ter v zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslov- 
nika skupščine SR Slovenije in 7. člena odloka o delovnem področju zborov 
SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin 
na zasedanju v skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori skupščine SR 
Slovenije in njihovem delu, je skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije med SFR Jugoslavijo 
in Kraljevino Belgijo o izdaji izpiskov iz matičnih knjig in oprostitvi legalizacije, 

ki je bila podpisana 24. septembra 1971 v Beogradu 

Daje se soglasje k predlogu za ratifikacijo konvencije med SFR Jugoslavijo 
in Kraljevino Belgijo o izdaji izpiskov iz matičnih knjig in oprostitvi legaliza- 
cije, ki je bila podpisana 24. septembra 1971 v Beogradu. 

OBRAZLOŽITEV 

Dne 24. septembra 1971 sta vladi SFR Jugoslavije in Kraljevine Belgije 
podpisali konvencijo o izdaji izpiskov iz matičnih knjig in oprostitvi legalizacije. 
Konvencija je bila podpisana v želji, da se uredijo vprašanja v zvezi z izdajanjem 
izpiskov iz matičnih knjig in zaradi oprostitve legalizacije teh listin. 

Konvencija zajema naslednje listine: izpiske iz rojstnih, poročnih in mrli- 
ških matičnih knjig, listine o prijavi mrtvorojenega otroka, listine o ugotavlja- 
nju in priznavanju nezakonskega očetovstva, odločbe o posvojitvi in pozako- 
nitvi in druge. 

Pogodbeni stranki bosta brezplačno izdajali predpise in izvlečke o držav- 
ljanskem stanju, ki se nanašajo na državljane ene od pogodbenic, za uradne 
potrebe ali za siromašne osebe in za osebe, ki nimajo državljanstva, zahteva 
pa se nanaša na uradne potrebe. 

Glede jezika je določeno, da se bo v listinah uporabljal eden izmed nacio- 
nalnih jezikov in sicer za Jugoslavijo srbohrvaški, hrvaškosrbski, makedonski 
in slovenski jezik, za Belgijo pa francoski, nizozemski in nemški jezik. 

Po določilu 6. podtočke 2. točke XXX. amandmaja k ustavi SFR Jugoslavije 
je federacija tista, ki določa politiko mednarodnih odnosov, ki skrbi za njeno 
izvajanje in ki sklepa ter ratificira mednarodne pogodbe in zagotavlja njihovo 
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izvrševanje, pri tem pa je v smislu 1. točke XXXV. ustavnega amandmaja 
k ustavi SFR Jugoslavije potrebno soglasje republiške skupščine, ker ratifika- 
cija omenjene konvencije nalaga republikam ločene obveznosti glede izdajanja 
prej navedenih listin o državljanskem stanju. 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. februarja 1972 obravnaval predlog 
za ratifikacijo omenjene konvencije in ugotovil, da ni nobene ovire, da repu- 
blika Slovenija ne bi dala soglasja k predlogu za ratifikacijo konvencije. Odbor 
je zato sprejel predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije 
med SFR Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo o izdaji izpiskov iz matičnih 
knjig in oprostitvi legalizacije, ki je bila podpisana 24. septembra 1971 v Beo- 
gradu in predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da ta odlok 
sprejme. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
3. 2. 1972, št. 402-170/71-1724. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe o posojilu 
med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777-Yu 

(graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar—Lepenac«) 

Na podlagi 6. podtočke 2. točke XXX. amandmaja in prvega odstavka 
4. točke XXXIV. amandmaja k ustavi SRFJ, prvega odstavka 1. točke in tret- 
jega odstavka 2, točke VII in druge alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije ter v zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslov- 
nika skupščine Socialistične republike Slovenije je skupščina Socialistične 
republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji enotnega zbora 
sprejela 

ODLOK 
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe o posojilu 
med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777-Yu 

(graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar-Lepenac«) 

Daje se soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe o posojilu med 
SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777-YU (graditev večna- 
menskega hidrosistema »Ibar-Lepenac«), ki je bila podpisana dne 20. junija 1971 
v Washingtonu. 

St.: 402-170/72-1504 
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PREDLOG SKLEPA 

o pogojih za izvedbo pogodbe o posojilu med SFRJ 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777-Yu 

(graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar—Lepenac«) 

Na podlagi 6. podtočke 2. točke XXX. amandmaja in prvega odstavka 
4. točke XXXIV. amandmaja k ustavi SFRJ, prvega odstavka 1. točke in tret- 
jega odstavka 2, točke VII in druge alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja 
k ustavi SR Slovenije ter v zvezi z določbo prvega odstavka 242. člena poslov- 
nika skupščine Socialistične republike Slovenije je skupščina Socialistične 
republike Slovenije na seji republiškega in enotnega zbora sprejela 

SKLEP 
o pogojih za izvedbo pogodbe o posojilu med SFRJ 

in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777-Yu 
(graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar-Lepenac«) 

Pogodbo o posojilu med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo 
št. 777-YU (graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar-Lepenac«) bo mogoče 
izvesti šele potem, 

— ko bo SFR Jugoslavija sklenila z investitorjem večnamenskega hidrosi- 
stema »Ibar-Lepenac« subsidiarno pogodbo, s katero se investitor zaveže, da 
bo zagotovil potrebna dinarska sredstva za odplačilo posojila; 

— ko bo SAP Kosovo dala SFR Jugoslaviji garancijo, da jamči SFR Jugo- 
slaviji za vse obveznosti investitorja večnamenskega hidrosistema »Ibar-Lepe- 
nac« v zvezi z odplačevanjem posojila; 

— ko bodo zagotovljena dodatna dinarska sredstva po točki »E« pogodbe 
o posojilu med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj. 

St.: 402-170/72-1504 

PREDLOG SKLEPA 

o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 

»Skupščina SR Slovenije v smislu amandmaja XLIV. republiške ustave 
pooblašča izvršni svet, da izreče soglasje zveznemu izvršnemu svetu k točkam 
1. in 2. sklepov koordinacijske komisije ZIS, sprejetih na 8. seji z dne 
8. 2. 1972, ki vsebujejo dodatne ukrepe za zagotovitev hitrejšega razvoja AP 
Kosovo v letih 1971 do 1975 in za zagotovitev sredstev za pokritje prekoračitev 
gradbenih stroškov pri graditvi proge Beograd—Bar na območju SR Črne 
gore ter na ta način prevzame ustrezne obveznosti za SR Slovenijo. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala predlog odloka o soglasju k predlogu zakona 
o ratifikaciji pogodbe o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo 
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in razvoj št. 777-YU (graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar-Lepenac«), 
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil odbor republiškega zbora za finance 
in proračun. 

Komisija niti v načelni razpravi niti v podrobni obravnavi k predlogu 
odloka ni imela pripomb. 

Št.: 402-170/72-1504 

Ljubljana, 10. 2. 1972 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške 
uprave SR Slovenije 

1. člen 

V zakonu o organizaciji republiške uprave SR Slovenije se besedilo od 
1. člena do vključno 7. člena zamenja z naslednjim novim besedilom: 

»Republiški upravni organi. 

1. člen 

Republiško upravo SR Slovenije sestavljajo tile republiški sekretariati, 
zavodi, uprave, komisije in inšpektorati: 

— Republiški sekretariat za gospodarstvo; v njegovem sestavu so: 
— Republiški gradbeni inšpektorat, 
— Republiški rudarski inšpektorat, 
— Republiški elektroenergetski inšpektorat, 
— Repubilški inšpektorat parnih kotlov, 
—- Republiški prometni inšpektorat, 
— Republiški tržni inšpektorat; 
pod njegovim nadzorstvom so: 
— Zavod SRS za cene, 
— Zavod SRS za rezerve; 
— Luška kapitanija v Kopru; 
— Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo; v njegovem 

sestavu so: 
— Republiški kmetijski inšpektorat, 
— Republiški gozdarski inšpektorat, 
— Republiška veterinarska uprava, 
— Republiški sekretariat za finance; v njegovem sestavu je: 
— Republiška davčna uprava; 
— Republiški sekretariat za delo; v njegovem sestavu je: 
— Republiški inšpektorat dela; 
— Republiški sekretariat za urbanizem; v njegovem sestavu je: 
—• Biro za varstvo okolja, 
— Republiški urbanistični inšpektorat; 
— Republiški vodnogospodarski inšpektorat; 
pod njegovim nadzorstvom so: 
— Geodetska uprava SR Slovenije, 
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— Zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje, 
— Zavod SR Slovenije za vodno gospodarstvo, 
— Hidrometeorološki zavod SR Slovenije; 
— Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo; v njegovem 

sestavu je: 
— Republiški sanitarni inšpektorat; 
— Republiški sekretariat za prosveto in kulturo; pod njegovim nadzor- 

stvom je: 
— Zavod SR Slovenije za šolstvo; 
— Republiški sekretariat za notranje zadeve; 
— Republiški sekretariat za narodno obrambo; 
— Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo; 
— Zavod SR Slovenije za planiranje; 
— Zavod SR Slovenije za statistiko; 
— Zavod SR Slovenije za mednarodno tehnično sodelovanje; 
— Komisija SR Slovenije za verska vprašanja.« 

2. člen 

Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sekretariat za gospodarstvo opravlja upravne zadeve iz repu- 

bliške pristojnosti na področju industrije, obrti, gradbeništva, rudarstva, ener- 
getike, notranje in zunanje trgovine, cen, gostinstva, turizma in prometa; sprem- 
lja gibanje proizvodnje in drugih gospodarskih dejavnosti ter ekonomske pogoje 
gospodarjenja; predlaga ukrepe za uresničevanje gospodarske politike in sam 
izvaja ukrepe, za katere je pooblaščen; skrbi za zagotavljanje ustreznih mate- 
rialnih rezerv v republiki.« 

3. člen 

Za 8. členom se vnese nov 8. a člen, ki se glasi: 

»8. a člen 

Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja zadeve, ki so 
določene z zakonom o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in 
gozdarstvo (Ur. list SRS, št. 46-1256/71).« 

4. člen 

Črtajo se drugi odstavek 10. člena, drugi in tretji odstavek 11. člena, drugi 
odstavek 12. člena in drugi odstavek 13. člena zakona ter naslov poglavja 4 
pred 23. členom zakona. 

5. člen 

10. člen zakona se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Republiški sekretariat za delo opravlja upravne zadeve iz republiške pri- 

stojnosti na področju dela, notranje delitve dohodka in osebnih dohodkov, 
socialnega zavarovanja, zaposlovanja delavcev in varstva pri delu; spremlja 
in proučuje vprašanje s področja samoupravljanja v delovnih organizacijah; 
ugotavlja potrebe po strokovnih kadrih; opravlja zadeve poklicnega usmerjanja 
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ter daje predloge in mnenja za ustrezno zaposlovanje, za uvajanje na delovna 
mesta, za prekvalifikacijo ter za dokvalifikacijo zaposlenih delavcev; spremlja 
gibanja produktivnosti dela in gibanja življenjske ravni delavcev.« 

6. člen 

Dosedanji 11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sekretariat za urbanizem opravlja strokovne in upravne zadeve 

iz republiške pristojnosti na področju regionalnega prostorskega planiranja, 
urbanističnega urejanja, varstva človekovega okolja, varstva narave in kra- 
jinskih značilnosti, vodnega gospodarstva, komunalnega in stanovanjskega 
gospodarstva; usmerja in nadzoruje opravljanje geodetske službe in hidro- 
meteorološke službe.« 

7. člen 

Za 21. členom se vneseta nova 21. a in 21. b člen, ki se glasita: 

»21. a člen 

Zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje proučuje regio- 
nalni prostorski razvoj v SR Sloveniji; skrbi za izdelavo regionalnega prostor- 
skega plana za območje republike in za območja s posebnim namenom ter za 
njegovo trajno usklajevanje z gospodarskim in družbenim razvojem; sodeluje 
pri izdelavi medobčinskih regionalnih prostorskih planov in posameznih ele- 
mentov občinskih urbanističnih programov ter skrbi za njihovo usklajevanje 
z regionalnim prostorskim planom; skrbi za izdelavo in izvajanje smernic za 
smotrno urejanje prostora in varstva pokrajine: skrbi za izdelavo inventariza- 
cije in valorizacije prostora; zbira in vodi regionalno prostorsko dokumentacijo; 
opravlja druge strokovne zadeve na področju regionalnega prostorskega pla- 
niranja, ki so mu dane s posebnimi predpisi. 

21. b člen 

Biro za varstvo okolja spremlja in proučuje vprašanja varovanja narav- 
nega okolja, njegovega ovrednotenja in oživljanja ter zagotavljanja pogojev 
za preprečevanje zdravju škodljivih posledic, ki nastajajo v proizvodnji, porabi 
in prometu; spremlja in proučuje vprašanja zavarovanja posameznih pokra- 
jinskih območij, območij za rekreacijo in predmetov narave, značilnosti slo- 
venske zemlje, njenega rastlinskega in živalskega sveta, morja in morske obale, 
rek, potokov, jezer in njih obrežij, vodnih virov in talne vode ter zraka; daje 
pristojnim republiškim organom, občinskim skupščinam in delovnim organi- 
zacijam predloge za ukrepe v zvezi z zavarovanjem okolja, zavarovanjem na- 
rave ter prirodnih značilnosti in znamenitosti. 

Biro za varstvo okolja ima položaj uprave v sestavu republiškega sekreta- 
riata v smislu 40. ter 44. do 48. člena zakona o republiški upravi SR Slovenije 
(Uradni list št. 14-149/65).« 

8. člen 

Biro za regionalno prostorsko planiranje, ki je v sestavi republiškega se- 
kretariata za urbanizem, nadaljuje z delom kot zavod SR Slovenije za regionalno 
prostorsko planiranje z nalogami po 7. členu tega zakona. 
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9. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
S tem dnem preneha veljati uredba o ustanovitvi biroja za regionalno pro- 

storsko planiranje (Ur. list SRS, št. 30/67). 

OBRAZLOŽITEV 

1. Nova sestava izvršnega sveta po ustavnih amandmajih po eni strani 
ter novi položaj republike in nove pristojnosti, ki prehajajo nanjo z uveljavit- 
vijo ustavnih amandmajev, zahtevajo tudi določeno okrepitev, obenem pa tudi 
določeno preureditev republiške uprave in njeno večjo organiziranost. Okoli- 
ščina, da postajajo člani izvršnega sveta kot republiški sekretarji predstojniki 
temeljnih republiških upravnih organov — republiških sekretariatov — zahteva 
čim bolj dosledno resorno organizacijo republiške uprave; to pomeni, da se 
morajo vsi »posebni« organi (gre predvsem za razne zavode, uprave in inšpekto- 
rate) vezati na resorne sekretariate, pri čemer pa seveda še naprej obdržijo v 
sistemu določeno večjo ali manjšo organizacijsko in funkcionalno samostojnost. 
Taka organizacija pomeni vzpostavitev jasne linije izvrševanja in odgovornosti 
v celotni upravi in sicer pod vodstvom in odgovornostjo republiških sekretarjev 
— članov izvršnega sveta. Samo tisti »posebni« republiški upravni zavodi, kate- 
rih dejavnost je izrazito medresorska (kot npr. zavod SRS za statistiko, zavod 
SRS za planiranje Ltd.) so lahko neposredno vezani na izvršni svet. 

Določeno okrepitev republiške uprave zahteva okoliščina, da prehaja na 
republiko največkrat del dosedanjih zveznih pristojnosti na posameznih go- 
spodarskih in negospodarskih področjih. Količino prenesenih nalog je vsaj pri- 
bližno že mogoče presoditi po obsežnem prenosu zakonodajnih pristojnosti, ki je 
bil izvršen z zakonom za izvedbo zveznih amandmajev. Vendar pa ne gre le za 
prenesene naloge. Republika se mora usposobiti tudi za aktivno sodelovanje 
pri kreiranju in izvajanju nalog federacije, kakor to predvidevajo ustavni 
amandmaji. Pa tudi obstoječe razmere same po sebi zahtevajo na posameznih 
družbenih področjih močnejšo pristojnost republiške politike. Ne gre zgolj za 
bistveno povečanje zakonodaje pristojnosti republike, ampak tudi za potrebo 
bolj intenzivnega strokovno študijskega zaznavanja družbenih in gospodarskih 
gibanj v republiki in v vsej državi, za ustrezno spremljanje teh gibanj in ob- 
enem tudi tisto operativno poseganje vanje, ki ga neobhodno zahteva sodobno 
tržno gospodarstvo in na tem zgrajena družbena razmerja; določenemu pose- 
ganju v te gospodarske in negospodarske tokove se ne more odreči brez škode 
za lasten obstoj in razvoj nobena sodobna družba. Razume se, da se pri nas 
tako poseganje lahko opravlja na način in s sredstvi, ki so skladna s samo- 
upravno ureditvijo družbe. Brez ustrezno organizirane in strokovno usposob- 
ljene ter opremljene uprave republike take vloge ne more imeti, in sicer niti 
v tistem svojem delu, kjer še nastopa kot država, niti v tistem, kjer že prevla- 
dujejo različni organizmi samoupravljanja tudi v republiških okvirih. 

2. Navedeni problemi republiške uprave so le deloma stvar zakona, pred- 
vsem pa stvar postopnega in sistematičnega strokovnega oz. organizacijskega 
izgrajevanja. Izvršni svet meni, da za dosego navedenih ciljev osnovne strukture 
organov republike ni treba spreminjati, ker ustreza; zato ne predlaga ustano- 
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vitve nobenega novega upravnega organa, čeprav je bil soočen s stališči, da bi 
bilo potrebno v določeni meri razbremeniti republiški sekretariat za gospodar- 
stvo z izločitvijo nekaterih dejavnosti v posebne republiške upravne organe. 
Prvi tak korak je bil že storjen z ustanovitvijo republiškega sekretariata za 
kmetijstvo in gozdarstvo. Gre za idejo o ustanovitvi posebnega republiškega se- 
kretariata za promet, s čimer naj bi se tudi to področje izvzelo iz enotnega re- 
publiškega sekretariata za gospodarstvo. Izvršni svet ni sprejel te ideje, ker 
meni, da zadeve prometa lahko zadovoljivo opravlja ustrezni sektor v enotnem 
republiškem sekretariatu za gospodarstvo; ta sektor je treba seveda primerno 
organizirati in ga tudi okrepiti, toda ostal naj bi v enotnem organu za gospo- 
darstvo, ker je na ta način omogočeno skladno in sintetično obravnavanje in 
reševanje problemov celotnega gospodarstva; kajti izvršni svet ostaja na sta- 
lišču, da je v obravnavanju gospodarstva potrebna sinteza, ki jo omogoča enoten 
upravni organ, znotraj tega organa pa je potrebna specializacija po sektorjih. 

Zato je vsebina predloženega zakona v bistvu le v utrditvi obstoječe orga- 
nizacije republiške uprave in v ustrezni resorski razporeditvi posameznih orga- 
nov, razen tega pa v nekaterih manjših izpopolnitvah delovnega področja posa- 
meznih organov. 

Pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo gre zgolj za določeno preci- 
zacijo posameznih upravnih področij, ki jih obsega, še posebej pa glede na 
izločitev nekaterih področij v novoustanovljeni republiški sekretariat za kme- 
tijstvo in gozdarstvo. 

Republiški sekretariat za delo dobiva dodatno naloge, da ugotavlja potrebe 
po strokovnih kadrih, da proučuje vprašanje in opravlja splošne zadeve v zvezi 
s poklicnim usmerjanjem, da proučuje vprašanja, daje predloge, sugestije, 
smernice in navodila za pravilno uvajanje delavcev na delovno mesto ter za 
prekvalifikacijo zaposlenih delavcev. 

Na področju urbanizma gre najprej za novo opredelitev delovnega področja 
republiškega sekretariata, ki je v skladu z dejansko vlogo in obstoječimi pri- 
stojnostmi tega sekretariata, ob upoštevanju vseh drugih organov, ki delujejo v 
njegovem sestavu (urbanistični in vodnogospodarski inšpektorat) ali pod nje- 
govim nadzorstvom (republiška geodetska uprava, zavod za regionalno prostor- 
sko planiranje, zavod za vodno gospodarstvo in na novo še hidrometeorološki 
zavod). Bistvena novost pa je v tem, da se delovno področje tega sekretariata 
razširja tudi na zadeve varstva človekovega okolja. To je nova naloga, ki postaja 
aktualna v vseh razvitih državah. Pri nas so bile v zadnjem času sprožene šte- 
vilne pobude, ki opozarjajo na nujnost ustreznega ukrepanja družbene skup- 
nosti, da bi se zagotovilo oziroma ohranilo zdravo okolje (zemlja, voda, ozračje) 
za življenje in delo človeka, ki je čedalje bolj ogrožen zaradi kvarnih vplivov, 
ki jih nosi s seboj industrializacija. Te pobude so že dobile svoj izraz z ustano- 
vitvijo posebne skupščinske komisije za varstvo okolja, razen tega pa tudi v 
posebnem amandmaju k republiški ustavi. Vendar pa se navedene pobude in 
druga prizadevanja lahko uspešno realizirajo v življenje le, če se uveljavijo 
tudi kot obvezna naloga strokovne uprave. Republiški sekretariat za urbanizem 
je najbližji tej problematiki, ker opravlja zadeve s področja urejanja človeko- 
vega okolja. Seveda bo potrebno na splošno opredeljeno novo nalogo sekretari- 
ata konkretizirati s posebnimi predpisi. 

Nadalje se na področju urbanizma predlaga preosnovanje dosedanjega bi- 
roja za regionalno prostorsko planiranje, ki je organ v sestavi republiškega se- 
kretariata, v poseben zavod za regionalno prostorsko planiranje, ki naj bi bil 
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samostojen upravni organ pod nadzorstvom navedenega sekretariata. Biro za 
regionalno prostorsko planiranje je bil v 1. 1967 ustanovljen le kot začasen 
organ z nalogo, da organizira izdelavo regionalnega prostorskega plana za ob- 
močje SR Slovenije. Danes pa je že jasno, da potrebujemo stalen strokovni 
upravni organ za zadeve regionalnega prostorskega planiranja, ker ne gre zgolj 
za enkratno izdelavo regionalnega prostorskega plana, ampak za vrsto stalnih 
nalog, ki ostajajo tudi po izdelavi takega plana; predvsem je potrebno trajno 
usklajevanje takega plana z družbenim in gospodarskim razvojem; potrebno 
pa je tudi stalno delo v zvezi z uveljavljanjem njegovih določil v medobčinskih 
regionalnih prostorskih planih ter v občinskih urbanističnih programih. Poleg 
tega mora republiški organ zbrati in voditi celotno regionalno prostorsko doku- 
mentacijo za območje republike. Takim nalogam ustreza organizacijska oblika 
upravnega zavoda, ki pa je v sklopu resora za urbanizem. 

Poseben poudarek je problematiki varstva okolja in varstva narave dan 
tudi s tem, da predvideva zakon za opravljanje zadev v zvezi s to nalogo se- 
kretariata za urbanizem v njegovem sestavu poseben nov organ: »Biro za var- 
stvo okolja«. Biroju za varstvo okolja daje predlog zakona karakter uprave 
v sestavu republiškega sekretariata v smislu ustreznih določb zakona o repu- 
bliški upravi (40. ter 44. do 48. člen). 

3. Kot je bilo uvodoma že povedano, se izvršni svet zaveda, da samo spre- 
jem predmetnega zakona ni dovolj za ustrezno funkcioniranje republiške upra- 
ve v skladu z novimi nalogami republike. Prav tako pomembno, če ne bolj, 
bo notranje izgrajevanje teh organov, v prvi vrsti pa vprašanje strokovnosti 
kadrov v tej upravi, ustrezen sistem njihovega nagrajevanja in uresničevanja 
potrebnih materialnih in drugih pogojev za strokovno delo v republiški upravi. 
To so izredno pereča vprašanja, katerim bo treba v prihodnje posvetiti več ali 
bolj sistematične pozornosti kot doslej. Določeno čvrstejše izhodišče za uspeš- 
nejša prizadevanja pri reševanju teh vprašanj daje že sama nova organizacija 
izvršnega sveta in njegova neposredna povezanost z upravo. Jasno pa je, da 
pomeni izgrajevanje novim potrebam strokovno dozorele republiške uprave 
dolgotrajen proces, ki pa lahko uspe samo pod pogojem, če bo temu vprašanju 
zagotovljena stalna politična in materialna podpora republiške skupnosti. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. februarja 1972 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije, ki ga je skupščini 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k osnutku ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih je komisija sprejela naslednja mnenja, pripombe 

in predloge: 
k 1. členu : V prvi vrsti uvodnega stavka naj se za besedilom »SR Slo- 

venije« doda v oklepaju navedba Uradnega lista SRS, v katerem je objavljen 
zakon o organizaciji republiške uprave SR Slovenije. 

20.. alinea na drugi strani »— Zavod SR Slovenije za šolstvo;« naj se pri- 
ključi opredelitvi »— Republiški sekretariat za prosveto in kulturo;«, ker le-ta 

49* 
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zavod spada pod nadzorstvo tega sekretariata, ne pa tudi drugi sekretariati in 
zavodi v 21., 22., 23., 24., 25. in 26. alinei, ki so samostojni republiški upravni 
organi. 

Gre le za spremembe in dopolnitve redakcijskega značaja. 
K 7. členu : Naloge oziroma delovno področje biroja za varstvo okolja 

v 21. b členu naj predlagatelj pri sestavi zakonskega predloga ponovno 
prouči ter jih razmeji od tistih nalog, ki sodijo v okvir delovnega področja 
republiškega zavoda za spomeniško varstvo, in sicer iz razlogov, da ne bi 
morda prišlo do nepotrebnega dupliranja teh nalog pri obeh organih. 

Št.: 021-53/72 
Ljubljana, 10. 2. 1972 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
— poročilo z dne 9. 2. 1972, št. 021-53/72 

OSNUTEK ZAKONA 

o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Izvršni svet kot stalni organ skupščine SR Slovenije opravlja politično- 
izvršilno funkcijo v okviru z ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti 
Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet skrbi za izvajanje politike skupščine SR Slovenije, predlaga 
skupščini določanje politike ter ukrepe za njeno izvajanje in v skladu z 
ustavnim amandmajem XLV republiške ustave sodeluje pri oblikovanju poli- 
tike federacije. 

Izvršni svet je za opravljanje svojih nalog odgovoren skupščini SR Slo- 
venije. 

2. člen 

V okviru svoje funkcije izvršni svet: 
— skrbi za izvrševanje zakonov, republiškega družbenega plana in drugih 

aktov skupščine SR Slovenije ter splošne politike, ki jo določi skupščina; izvr- 
šuje republiški proračun; 

— predlaga skupščini SR Slovenije izdajo zakonov in drugih aktov ter 
določa predloge republiškega družbenega plana, republiškega proračuna in za- 
ključnega računa; 

— sodeluje v medrepubliških komitejih, ki jih sporazumno ustanovijo zvez- 
ni izvršni svet, izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin, pri usklajevanju 
stališč z republikami na področjih, na katerih organi federacije lahko odločajo 
le na podlagi tako usklajenih stališč, ter neposredno v zveznem izvršnem svetu 
pri oblikovanju politike federacije (ustavni amandma XXXIII zvezne ustave); 
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— izdaja izvršilne predpise in druge pravne akte ter sprejema politične, 
organizacijske, finančne, ekonomske, socialne in druge ukrepe; 

— usmerja in usklajuje delo republiških upravnih organov in določa sploš- 
na načela za njihovo notranjo organizacijo; 

— predlaga ustanovitev ali odpravo republiških sekretariatov in drugih 
republiških upravnih organov, ki se ustanavljajo oz. odpravljajo z zakonom; 

— spremlja delo republiških interesnih skupnosti in samostojnih repu- 
bliških skladov pri izvajanju politike skupščine SR Slovenije na ustreznih 
področjih; 

— izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo ustanovitelju nasproti za- 
vodom, katerih ustanovitelj je SR Slovenija, kolikor je to z ustanovitvenim 
aktom za posamezen zavod tako določeno; 

— skrbi za upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki so v uporabi 
organov SR Slovenije, in odloča o njihovem razpolaganju, razen nepremičnin, 
ki jih neposredno uporablja skupščina SR Slovenije; 

— opravlja druge politično-izvršilne zadeve iz republiške pristojnosti, ki so 
mu dane z ustavo in zakoni. 

Izvršni svet zastopa SR Slovenijo kot pravno osebo, kolikor ni glede posa- 
meznih vprašanj z zakonom drugače določeno. 

3. člen 

Pri opravljanju svojih nalog sodeluje izvršni svet z občinskimi skupščinami 
ter z družbenopolitičnimi, delovnimi in drugimi samoupravnimi organizacijami 
ter njihovimi združenji. 

4. člen 

Izvršni svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti na podlagi in v mejah 
ustave, zakonov in drugih aktov zvezne skupščine in skupščine SR Slovenije. 

5. člen 

Izvršni svet ima nasproti skupščini SR Slovenije ter nasproti predsedstvu 
skupščine SR Slovenije pravice in dolžnosti, ki jih določajo ustava SR Slovenije, 
ta zakon in poslovnik skupščine SR Slovenije. 

6. člen 
Delo izvršnega sveta je javno. 
Izvršni svet obvešča javnost o svojem delu, to je o svojih iniciativah, o 

svojih pripravah, zlasti pa o svojih odločitvah in stališčih glede vprašanj, ki 
jih obravnava. 

Izvršni svet skrbi za to, da se zastopniki tiska in drugih informacijskih 
sredstev seznanijo z njegovim delom. 

Izvršni svet lahko odloči, da pomenijo posamezni podatki ali gradiva, ki 
jih obravnava, oziroma posamezne odločitve ali stališča, ki jih je sprejel, uradno 
tajnost, in niso na razpolago javnosti, oziroma da bodo na razpolago javnosti 
šele po preteku določenega časa. 

Izvršni svet s posebnim aktom podrobneje uredi način obveščanja javnosti. 
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II. Sestava izvršnega sveta ter pravice in dolžnosti njegovih članov 

7. člen 

Izvršni svet sestavljajo predsednik in člani, katerih število določi skup- 
ščina SR Slovenije na predlog predsednika izvršnega sveta. 

Ob izvolitvi članov izvršnega sveta imenuje skupščina SR Slovenije na 
predlog predsednika sveta izmed članov sveta enega ali več podpredsednikov, 
republiške sekretarje, ki bodo vodili posamezne republiške sekretariate, in se- 
kretarja sveta. 

Predsednik izvršnega sveta ima pravico predlagati skupščini SR Slovenije 
razrešitev ali izvolitev posameznih članov izvršnega sveta. 

8. člen 

Predsednik izvršnega sveta predstavlja izvršni svet ter skrbi za izvajanje 
sklepov in za uresničevanje politike izvršnega sveta. 

Predsednik sklicuje in vodi seje izvršnega sveta ter predlaga dnevni red 
zanje, skrbi za organiziranje zadev v zvezi z delom izvršnega sveta in uravnava 
delo v izvršnem svetu. 

Predsednik podpisuje predpise in druge akte in sklepe izvršnega sveta, 
kolikor ni za to pooblaščen drug član ali sekretar izvršnega sveta. 

9. člen 

Podpredsednik izvršnega sveta nadomestuje predsednika v vseh pravicah 
in dolžnostih, če je ta odsoten ali zadržan; če je več podpredsednikov, odloči 
predsednik, kateri izmed njih ga nadomestuje. Predsednik lahko v mejah svojih 
pravic in dolžnosti tudi pooblasti podpredsednika, da ga stalno nadomestuje 
v določenih zadevah. 

10. člen 

Sekretar izvršnega sveta skrbi za to, da delo izvršnega sveta poteka po 
sprejetem programu, sporazumno s predsednikom pripravlja seje izvršnega 
sveta in skrbi za gradivo za te seje, skrbi za to, da so izvršni svet in drugi 
zainteresirani organi v republiki obveščeni o delu medrepubliških komitejev, 
organizira delo predstavnikov izvršnega: sveta v skupščini, vodi delo strokov- 
nih in tehničnih služb izvršnega sveta in opravlja druge zadeve v zvezi z orga- 
nizacijo dela izvršnega sveta, ki mu jih poveri izvršni svet ali njegov predsednik. 

Sekretar podpisuje akte izvršnega sveta, ki se ne objavljajo v »Uradnem 
listu SRS«, kolikor takih aktov ne podpisuje predsednik izvršnega sveta ali 
predsednik pooblaščene komisije izvršnega sveta. 

Sekretar je odredbodajalec za izvrševanje predračuna izvršnega sveta in 
drugih sredstev republiškega proračuna, katerih nosilec je izvršni svet. 

Sekretar ima pravice in dolžnosti predstojnika glede delovnih razmerij de- 
lavcev, zaposlenih v izvršnem svetu. 

Sekretar ima lahko enega ali več pomočnikov, ki jih imenuje izvršni svet. 

11. člen 

Predsednik, podpredsedniki in drugi člani izvršnega sveta imajo enako 
pravico in dolžnost, udeleževati se obravnavanja in odločanja o vseh vpra- 
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šanjih, o katerih razpravlja oziroma odloča izvršni svet na svojih sejah, in 
opravljati druge zadeve iz njegovega delovnega področja, ki so jim poverjene. 

Člani izvršnega sveta so odgovorni za izvajanje politike in stališč izvršnega 
sveta v vseh zadevah, ki jim jih poveri izvršni svet, kakor tudi pri delu repu- 
bliških upravnih organov, ki jih vodijo. 

Člani izvršnega sveta imajo pravico in dolžnost, da poročajo izvršnemu 
svetu o problematiki na delovnem področju, za katero so odgovorni, in da da- 
jejo pobudo in predloge za reševanje vprašanj iz pristojnosti izvršnega sveta. 

12. člen 

Člani izvršnega sveta uživajo imuniteto. 
Člana izvršnega sveta ni dovoljeno poklicati na odgovornost, mu odvzeti 

prostost ali ga kaznovati za mnenje, ki ga je povedal v skupščini ali v izvrš- 
nem svetu, in tudi ne za glasovanje v skupščini ali v izvršnem svetu. 

Članu izvršnega sveta ni mogoče vzeti prostosti brez dovoljenja izvršnega 
sveta. Ce se sklicuje na imuniteto, tudi ni mogoče brez dovoljenja izvršnega 
sveta začeti zoper njega kazenski postopek. 

Ce je član izvršnega sveta zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je pred- 
pisana kazen strogega zapora nad pet let, se mu lahko odvzame prostost. 
Organ, ki to stori, pa mora brez odlašanja to sporočiti predsedniku izvršnega 
sveta. Predsednik predloži zadevo izvršnemu svetu, da odloči, ali se postopek 
nadaljuje oziroma ali ostane odvzem prostosti v veljavi. 

Izvršni svet sme vzpostaviti imunitetno pravico člana, ki se ni skliceval 
na imuniteto, če je to potrebno za opravljanje funkcije prizadetega člana iz- 
vršnega sveta. 

Predsednik izvršnega sveta obvesti skupščino SR Slovenije, kadar nastopi 
primer iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena. 

13. člen 

Člani izvršnega sveta imajo pravico do nadomestila za opravljanje funkcije 
po predpisih, ki jih sprejme skupščina. 

Člani izvršnega sveta imajo glede uporabljanja javnih prometnih sredstev 
in povračil za službena potovanja enake pravice kot republiški poslanci. 

III. Način dela izvršnega sveta 

14. člen 

Izvršni svet razpravlja in odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na svojih 
sejah. 

Za odločanje v upravnem postoku in v drugih individualnih zadevah iz 
svoje pristojnosti lahko ustanovi izvršni svet posebne komisije, ki jih sestav- 
ljajo njegovi člani. 

15. člen 

Izvršni svet razpravlja na svojih sejah o splošnih in načelnih vprašanjih, 
ki imajo pomen za izvajanje oziroma za določitev politike na posameznih druž- 
benih področjih in sprejema stališča do takih vprašanj, obravnava in sklepa 
o predlogih za izdajo zakonov ter o osnutku in o predlogih zakonov in drugih 
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aktov, ki jih sprejema skupščina, sprejema splošne akte in druge sklepe, za 
katere je pooblaščen, obravnava delo republiških upravnih organov ter usmerja 
in usklajuje njihovo delo, razpravlja in sklepa o vseh drugih vprašanjih iz 
svoje pristojnosti. 

Vsak član izvršnega sveta lahko zahteva, da izvršni svet na svoji seji 
obravnava in zavzame stališče do posameznega vprašanja s področja republi- 
škega upravnega organa ali službe, ki jo vodi, oziroma s področja dejavnosti 
ki jo opravlja, kadar meni, da gre za vprašanje splošnega oziroma načelnega 
pomena za izvajanje politike skupščine SR Slovenije ali za vprašanje, ki ga je 
treba reševati usklajeno z drugimi upravnimi organi. 

Izvršni svet. odloča na sejah na način, ki ga določi s svojim poslovnikom. 

16. člen 

Seje izvršnega sveta sklicuje predsednik izvršnega sveta po svoji pobudi 
ali na zahtevo posameznega člana izvršnega sveta. 

Na povabilo predsednika so lahko na seji izvršnega sveta navzoči pred- 
stojniki republiških upravnih organov, ki niso člani izvršnega sveta, ter drugi 
funkcionarji oziroma strokovnjaki iz republiške uprave, kakor tudi predstavniki 
družbenopolitičnih in drugih samoupravnih organizacij, da dajo pojasnila, 
mnenja oziroma predloge o vprašanjih, ki jih obravnava izvršni svet. 

17. člen 

Izvršni svet izdaja uredbe in odloke, kadar je to potrebno za izvrševanje 
republiških zakonov iz 1. in 2. točke XLIII. amandmaja in drugih splošnih 
aktov skupščine SR Slovenije ter za izvrševanje zveznih zakonov v okviru 
republiške pristojnosti. 

Z uredbo izvršni svet podrobneje ureja z zakonom določena razmerja in 
način izvrševanja zakona; z uredbo tudi ustanavlja organe republiške uprave, 
kolikor je za to pristojen. 

Z odlokom ureja izvršni svet posamezna vprašanja ali predpisuje ukrepe, 
ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je to določeno 
z zakonom ali z uredbo. 

V mejah zakonskih pooblastil izdaja izvršni svet tudi odločbe v upravnem 
postopku in druge odločbe. 

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme izvršni svet sklep. 

18. člen 

Izvršni svet sprejema splošne smernice za delo republiških upravnih orga- 
nov glede izvrševanja politike, zakonov in drugih splošnih aktov zvezne in 
republiške skupščine. 

Izvršni svet lahko naloži republiškim upravnim organom, da izdajo pred- 
pise oziroma da ukrenejo, kar so v posameznem primeru upravičeni ukreniti; 
lahko jim tudi naloži, da raziščejo- razmere na posameznem področju in mu 
poročajo o tem ter dajo ustrezne predloge za ukrepanje; lahko naloži republi- 
škim upravnim organom, da pripravijo predloge za izdajo zakonov, osnutke 
ali predloge zakonov in drugih aktov skupščine, kakor tudi predloge uredb in 
drugih aktov izvršnega sveta in jim da smernice za sestavo takih aktov. 
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19. člen 

Izvršni svet usklajuje delo republiških upravnih organov pri izvrševanju 
politike oziroma pri pripravi zakonov in drugih predpisov z zavzemanjem 
stališč oziroma sklepov o vprašanjih, ki jih ni bilo mogoče rešiti v okviru 
posameznega upravnega organa ali s sodelovanjem med posameznimi upravnimi 
organi. 

Izvršni svet lahko tudi določi, kako naj posamezni upravni organi sode- 
lujejo pri izvajanju politike oziroma pri pripravi zakonov in drugih predpisov 
ter kako naj ti organi sodelujejo z družbenopolitičnimi, delovnimi in drugimi 
samoupravnimi organizacijami. 

20. člen 

Izvršni svet lahko ustanovi stalna ali začasna delovna telesa (komisije, 
komiteje, odbore itd.) za obravnavo vprašanj medresorskega pomena in za pri- 
pravo stališč do reševanja takih vprašanj. 

21. člen 

Izvršni svet lahko poveri posameznemu svojemu članu vodstvo strokovne 
službe ali odgovornost za drugo stalno ali začasno dejavnost, ki se opravlja 
pri izvršnem svetu, ali pa izvršitev posamezne naloge iz pristojnosti izvršnega 
sveta. 

IV. Sodelovanje v medrepubliških komitejih 

22. člen 

Izvršni svet delegira po enega predstavnika SR Slovenije in namestnika 
v medrepubliške komiteje, ki jih sporazumno ustanovijo zvezni izvršni svet, 
izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin (tretja točka amandmaja XLV 
republiške ustave). 

Izvršni svet lahko določi, da se udeleži dela medrepubliškega komiteja o po- 
sameznem vprašanju z vsemi pravicami delegiranega člana posebej določeni 
predstavnik republike. 

Predstavniki SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predstavniki republike) 
v medrepubliških komitejih odgovarjajo za svoje delo v teh komitejih izvrš- 
nemu svetu. 

23. člen 

Predstavniki republike lahko sprejemajo obveze in izjavljajo stališča repu- 
blike v medrepubliških komitejih le v skladu s politiko, ki jo določi skupščina 
SR Slovenije, ter v skladu z ustreznimi stališči izvršnega sveta. 

24. člen 

V zadevah načelnega pomena ter v zadevah, ki so zvezane z večjimi finanč- 
nimi obveznostmi republike, do katerih še niso bila izoblikovana stališča v repu- 
bliki, lahko predstavniki republike izjavijo stališče v medrepubliških komitejih 
le po prejšnjem soglasju izvršnega sveta. 
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25. člen 

Predstavniki republike lahko zahtevajo v vsakem primeru, da izvršni svet 
zavzame stališče oziroma da da soglasje glede predloga, ki se bo obravnaval 
v medrepubliškem komiteju. 

26. člen 

Predstavniki republike se glede vprašanj, ki se obravnavajo v medrepubli- 
ških komitejih, seznanjajo tudi s stališči pristojnih teles skupščine SR Slove- 
nije, ustreznih organov republiške uprave, družbenopolitičnih organizacij ter 
gospodarske zbornice SR Slovenije. 

27. člen 

Predstavniki republike morajo po vsaki seji obvestiti o sklepih, ki so bili 
sprejeti v medrepubliških komitejih, izvršni svet, ta pa obvesti o teh sklepih 
predsedstvo skupščine SR Slovenije, člane predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, 
člane zveznega izvršnega sveta iz SR Slovenije, člane delegacije SR Slovenije 
v zboru narodov, republiška vodstva družbenopolitičnih organizacij ter gospo- 
darsko zbornico SR Slovenije. 

28. člen 

Določbe tega poglavja se uporabljajo smiselno tudi za predsednika in pod- 
predsednike izvršnega sveta, kadar sodelujejo na razširjenih sejah zveznega 
izvršnega sveta ali v posameznih delovnih telesih zveznega izvršnega sveta. 

V. Sekretariati in uradi v izvršnem svetu 

29. člen 

Za opravljanje določenih strokovnih zadev ima izvršni svet za svoje 
potrebe in za potrebe skupščine SR Slovenije sekretariat za zakonodajo, sekre- 
tariat za informacije in urad za mednarodno sodelovanje. 

Izvršni svet lahko ustanovi še druge sekretariate in urade za opravljanje 
posameznih strokovnih zadev za svoje potrebe oziroma za potrebe skupščine SR 
Slovenije. 

30. člen 

Sekretariat za zakonodajo daje s stališča skladnosti z ustavo in s pravnim 
sistemom mnenja o osnutkih oziroma predlogih zakonov ter drugih predpisov 
in splošnih aktov, ki jih sprejemajo skupščina SR Slovenije, izvršni svet ter 
republiški upravni organi; pripravlja osnutke oziroma predloge zakonov in 
drugih predpisov skupščine SR Slovenije in izvršnega sveta, ki ne spadajo 
v delovno področje republiških upravnih organov, ali za katere mu to naroči 
skupščina SR Slovenije oziroma izvršni svet; spremlja in proučuje vprašanja 
s področja političnega sistema in gradnje pravnega sistema ter daje skupščini 
SR Slovenije in izvršnemu svetu mnenja in predloge o teh vprašanjih; oprav- 
lja za izvršni svet strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom zakonitosti nad 
splošnimi akti občinskih skupščin in jim daje mnenja o zakonitosti osnutkov 
njihovih predpisov; skrbi za objavljanje predpisov izvršnega sveta ter predpi- 
sov republiških upravnih organov v »Uradnem listu SRS«. 
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Sekretariat za zakonodajo je dolžan opozoriti izvršni svet na nezakonit ali 
protiustaven predpis oziroma splošen akt republiškega upravnega organa ali 
občinske skupščine. 

31. člen 

Vsak predlog za izdajo zakona in vsak osnutek oziroma predlog zakona ali 
drugega akta je treba pred predložitvijo izvršnemu Svetu ali skupščini poslati 
sekretariatu za zakonodajo, ki da o predlogu oziroma osnutku mnenje glede 
njegove skladnosti z ustavo in s pravnim sistemom. 

32. člen 

Sekretariat za informacije skrbi za obveščanje javnosti o delu izvršnega 
sveta in republiških upravnih organov; skrbi za informiranje tujine o SR Slo- 
veniji; spremlja in preučuje delovanje tiska, radia, televizije in drugih informa- 
cijskih sredstev ter informacijskih služb in predlaga ukrepe za njihov razvoj; 
izvršuje upravna pooblastila iz republiške pristojnosti na navedenih področjih; 
seznanja izvršni svet in republiške upravne organe o poročanju informacijskih 
sredstev glede vprašan j,, ki so zvezana z njihovim delom. 

33. člen 

Delo sekretariata v izvršnem svetu vodi sekretar, ki ga imenuje in razre- 
šuje izvršni svet. Sekretar odgovarja za delo sekretariata izvršnemu svetu. 

Glede delovnih razmerij delavcev v sekretariatu ima sekretar pravice in 
dolžnosti predstojnika republiškega upravnega organa. 

34. člen 

Vsak sekretariat v izvršnem svetu ima v republiškem proračunu posebej 
zagotovljena finančna sredstva v okviru predračuna izvršnega sveta. 

35. člen 

Izvršni svet ima urad za mednarodno sodelovanje. 
Urad za mednarodno sodelovanje opravlja zadeve v zvezi s sodelovanjem 

SR Slovenije z organi in organizacijami drugih držav ter z mednarodnimi organi 
in organizacijami, zadeve v zvezi s pripravami za sklenitev mednarodnih 
pogodb, ki se tičejo SR Slovenije, zadeve v zvezi s slovensko narodno skupnostjo 
v zamejstvu, zadeve izseljencev, kolikor ne spadajo v delovno področje posa- 
meznih upravnih organov, zadeve pravnega varstva občanov SR Slovenije 
v tujini in pravnega varstva tujcev v SR Sloveniji, zadeve v zvezi z vzdrže- 
vanjem stikov SR Slovenije s tujimi diplomatskimi in konzularnimi predstav- 
ništvi ter zadeve v zvezi s sodelovanjem SR Slovenije z zveznim sekretariatom 
za zunanje zadeve ter z drugimi organi in organizacijami v federaciji in v dru- 
gih republikah oziroma avtonomnih pokrajinah, ki se ukvarjajo z vprašanji 
s področja mednarodnega sodelovanja. 

36. člen 

Delo urada za mednarodno sodelovanje vodi načelnik urada, ki ga imenuje 
in razrešuje izvršni svet. Načelnik odgovarja za delo urada izvršnemu svetu. 
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VI. Strokovni sveti izvršnega sveta 

37. člen 

Izvršni svet lahko ustanovi strokovne svete kot svoje strokovne posveto- 
valne organe za posamezna področja. 

Strokovni sveti proučujejo posamezna vprašanja z ustreznega področja, in 
sicer na lastno pobudo ali na zahtevo skupščine SR Slovenije ali izvršnega sveta, 
in dajejo o njih svoja mnenja in predloge. 

Z aktom o ustanovitvi določi izvršni svet naloge, sestavo in organizacijo 
strokovnega sveta. 

VII. Strokovne in tehnične službe izvršnega sveta 

38. člen 

Izvršni svet organizira v svojem okviru strokovne, tehnične in druge službe, 
ki jih potrebuje za izvrševanje svojih nalog. Z aktom o ustanovitvi se določijo 
naloge in temeljna organizacija organizacijske enote, ki opravlja tako službo, ter 
položaj in odgovornost njenega predstojnika. 

Za opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti lahko postavi izvršni 
svet tudi posamezne funkcionarje v rangu republiških podsekretarjev ali sve- 
tovalcev v izvršnem svetu. 

Za opravljanje zadev za predsednika in podpredsednike ima izvršni svet 
^kabinete. 

Protokol pri izvršnem svetu opravlja posle za potrebe skupščine SR Slove- 
nije, izvršnega sveta ter vodstev družbenopolitičnih organizacij SR Slovenije. 

VIII. Končne določbe 

39. člen 

Izvršni svet si skladno z določbami tega zakona, s svojim poslovnikom in 
drugimi akti uredi svojo notranjo organizacijo in poslovanje. 

40. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o organizaciji in 
delu izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 20/65). 

41. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. 

Predloženo besedilo novega zakona o izvršnem svetu temelji predvsem na 
spremembah, ki so jih vnesli v obstoječo ureditev amandmaji k zvezni ustavi 
in amandmaji k ustavi SR Slovenije. Kajti ne glede na to, da bo skupščinski 
sistem kompleksno zajet šele v naslednji fazi ustavnih sprememb, prinašajo 
novi ustavni amandmaji v ureditev izvršnega sveta vrsto sprememb, ki povzro- 
čajo nekatera bistveno nova razmerja na izvršilno-upravni liniji republike, 
v veliki meri pa tudi novo organizacijo in nov stil dela izvršnega sveta in 
republiške uprave. Izvršni svet ostaja slej ko prej politično-izvršilni organ skup- 
ščine, ki odgovarja za izvrševanje politike, ki jo je določila skupščina; dobiva 
pa nekatere nove naloge in deloma tudi nova pooblastila, kar povečuje njegovo 
odgovornost nasproti skupščini, po drugi strani pa naj mu tudi omogoči ustrezno 
večjo učinkovitost pri poseganju v družbena dogajanja. Najvažnejše ustavne 
spremembe, ki zahtevajo novo zakonsko ureditev, so zlasti: nova razmerja, ki 
nastajajo med izvršnim svetom in organi republiške uprave, ker postajajo člani 
izvršnega sveta predstojniki resornih republiških sekretariatov; nove naloge, 
ki jih dobiva izvršni svet kot soustvarjalec politike federacije v zveznem izvrš- 
nem svetu v zadevah iz XXXIII. amandmaja k zvezni ustavi, nov način imeno- 
vanja in nova sestava izvršnega sveta ter njegova nova pooblastila glede izda- 
janja predpisov. Novi zakon povezuje in razčlenjuje navedene ustavne novosti, 
obenem pa vključuje tudi določbe o nekaterih drugih funkcionalnih in organi- 
zacijskih vprašanjih, ki jih je nakazala že dosedanja praksa v delu izvršnega 
sveta. 

Ze iz naslova predloženega osnutka zakona izhaja, da se ne omejuje — kot 
dosedanji — zgolj na organizacijo in delo izvršnega sveta, torej na njegova 
notranja organizacijska vprašanja. Zakon o izvršnem svetu naj bi opredelil 
tudi samo vlogo in položaj izvršnega sveta v smislu ustavnih amandmajev. 
Zato določa takoj za načelno opredelitvijo vloge izvršnega sveta (1. člen) nje- 
gove konkretne naloge oz. pristojnosti. Pri tem povzema naloge iz 186. člena 
republiške ustave, vendar samo toliko, kolikor niso bile z dosedanjimi ustavnimi 
amandmaji razveljavljene (npr. da daje republiškemu zboru predloge za izvo- 
litev oz. razrešitev predsednikov in sodnikov republiških sodišč, da daje pomi- 
lostitve itd.) ali pa so izgubile svoj smisel glede na veljavni pravni sistem (npr. 
da daje skupščini predloge za ustanovitev delovnih organizacij itd.). Obenem 
pa novi zakon vključuje v seznam pristojnosti izvršnega sveta vrsto nalog, ki 
jih ta dejansko opravlja kot politično-izvršilni organ skupščine SRS, pa doslej 
niso bile normirane; to so naslednje naloge: 

— da spremlja delo republiških interesnih skupnosti in samostojnih repu- 
bliških skladov; 

— da izvršuje pravice in dolžnosti ustanovitelja nasproti zavodom, katerih 
ustanovitelj je SR Slovenija, če tako določa ustanovitveni akt; 

— da skrbi za upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki so v upo- 
rabi SR Slovenije, in odloča o njihovem razpolaganju; 

— da zastopa SR Slovenijo kot pravno osebo. 
Izvršni svet nima formalno nobenih kompetenc nasproti republiškim inte- 

resnim skupnostim ter nasproti samostojnim republiškim skladom. Vendar pa 
je glede na njegovo politično odgovornost za izvrševanje celotne politike repu- 
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bliske skupščine neobhodno, da mu je omogočen vpogled tudi v poslovanje nave- 
denih skupnosti oz. skladov, ki izvajajo to politiko na posameznih področjih; 
samo to je smisel spredaj navedene zakonske formulacije, ki v ničemer ne 
zožuje samoupravnosti interesnih skupnosti oz. republiških skladov. 

Vse druge izmed naštetih novih nalog izvršni svet že opravlja, vendar: pra- 
vice ustanovitelja nasproti republiškim zavodom le na podlagi posameznih zako- 
nov (ne na podlagi načelne sistemske ureditve), skrb za upravljanje nepremičnin 
v uporabi organov SRS in zastopanje SRS kot pravne osebe pa po sili razmer 
kot politično-izvršilni organ v republiki oz. na podlagi delne ureditve posamez- 
nih vprašanj (npr. na podlagi zakona o javnem pravobranilstvu). Z uveljavit- 
vijo navedenih pristojnosti izvršnega sveta bi bile odstranjene nejasnosti glede 
kompetenc v zvezi z upravljanjem republiškega premoženja oz. v zvezi z zasto- 
panjem republike kot pravne osebe. 

II. 

Daleč najbolj pomembna nova naloga, ki jo dobiva izvršni svet z ustavnimi 
amandmaji, pa je njegovo sodelovanje v zveznem izvršnem svetu pri usklaje- 
vanju stališč z republikami do vprašanj iz XXXIII. amandmaja k zvezni ustavi 
oziroma XLV. amandmaja republiške ustave. Organizacijski mehanizem tega 
sodelovanja je že vzpostavljen: to so v prvi vrsti medrepubliški komiteji, ki 
jih je zvezni izvršni svet ustanovil v soglasju z republiškimi izvršnimi sveti, 
razen tega pa še neposredno sodelovanje predsednikov oz. podpredsednikov 
republiških izvršnih svetov v zveznem izvršnem svetu oziroma v njegovi koordi- 
nacijski komisiji. Tudi odgovornost izvršnega sveta za stališča republike je 
določena že po samih ustavnih amandmajih. V zakonu o izvršnem svetu pa 
gre za to, da se določijo notranja razmerja odgovornosti predstavnikov repu- 
blike, ki sodelujejo v medrepubliških komitejih v okviru samega izvršnega 
sveta, pa tudi širše v okviru republike. Temu vprašanju je posvečeno posebno 
poglavje zakona (IV. poglavje). V določbah tega poglavja so opredeljene odgo- 
vornosti predstavnikov republike in njihov manevrski prostor pri izjavljanju 
stališč republike v medrepubliških komitejih. Zakon veže predstavnika repu- 
blike, da se giblje v okvirih politike, ki jo je določila skupščina, in jo izvaja 
izvršni svet; daje mu pravico, da v vsakem primeru lahko zahteva izrecno 
poprejšnje stališče izvršnega sveta; v primerih, ko gre za zadeve načelnega 
pomena ali za zavezovanje republike za večje finančne obveznosti, o katerih 
v republiki še ni stališč, ga veže na izrecno poprejšnje soglasje izvršnega sveta. 
Končno ga zavezuje, da obvešča o sklepih, sprejetih v medrepubliških komitejih 
izvršni svet, prek njega pa vse tiste organe oz. člane posameznih organov, ki 
jih zadevajo vprašanja, o katerih sklepajo v medrepubliških komitejih. Smiselno 
naj bi vse to veljalo tudi za predsednike in za podpredsednike izvršnega sveta, 
kadar ti sodelujejo na razširjenih sejah zveznega izvršnega sveta ali v njegovi 
koordinacijski komisiji. 

Podrobnejše določbe, zlasti za postopek, ki naj bi veljal za predstavnike 
republike v zvezi z njihovim nastopanjem v medrepubliških komitejih — koli- 
kor gre seveda za postopek v republiki — spadajo v poslovnik izvršnega sveta. 
Razumljivo je, da niti zakon niti poslovnik ne bosta mogla predvideti in nor- 
mirati vseh mogočih situacij, ki jih bo prinašala praksa v zvezi s to funkcijo 
izvršnega sveta. Stvar .politične presoje izvršnega sveta bo, po katerih političnih 
poteh bo moral v posameznih primerih preverjati svoja stališča, ki naj bi bila 
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stališča republike v federaciji. Prepodrobno normiranje teh odnosov ne bi bilo 
primerno, ker bi lahko tudi zmanjševalo odgovornost posameznih udeležencev 
v njih ter zbirokratiziralo postopke in odnose same. 

III. 

Pomembne spremembe nastajajo v metodah in organizaciji dela izvršnega 
sveta (II. poglavje). Okoliščina, da postajajo člani izvršnega sveta predstojniki 
resornih republiških upravnih organov, pomeni, da bo v prihodnje težišče dela 
izvršnega sveta po eni strani na njegovih sejah, po drugi strani pa v republiških 
upravnih organih. Na sejah izvršnega sveta se bo razpravljalo in se bodo spre- 
jemala stališča in sklepi o skupnih vprašanjih načelnega pomena za izvajanje 
oz. za predlaganje določitve republiške politike. Na sejah bo sprejemal izvršni 
svet izvršilne predpise in druge ukrepe, za katere je pooblaščen; tu bo dajal 
.tudi splošne politične smernice za delo republiških upravnih organov; tu se bodo 
tudi usklajevala stališča o vprašanjih, ki jih ni bilo mogoče rešiti v posameznih 
upravnih organih ali z njihovim medsebojnim sodelovanjem. To pomeni, da 
načeloma odpade dosedanje pripravljalno delo v odborih izvršnega sveta. Resorni 
upravni organi bodo morali nastopati v izvršnem svetu z mnogo bolj izdelanimi 
gradivi oz. stališči in bolj neposredno prevzemati odgovornost za svoje predloge 
kot doslej. 

S tem pa ni rečeno, da bi morale iti odslej vse zadeve, ki bi jih pripravili 
upravni organi, neposredno na sejo izvršnega sveta brez kakršnekoli poprejšnje 
koordinacije. Čeprav je gotovo, da bi morale biti te koordinacije odslej mnogo 
več in bolj odgovorne že na liniji uprave same, pa bo vsekakor pogosto potrebno, 
da bo izvršni svet formiral stalna ali začasna delovna telesa (komisije, komiteje, 
odbore itd.), zlasti za obravnavo zadev medresornega značaja. Predvsem je 
mogoče predvidevati, da bodo potrebna nekatera taka telesa stalnega značaja 
za naloge, ki ne spadajo izrazito v noben upravni resor ali za naloge, ki jim 
želi dati izvršni svet poseben poudarek. Nekatere naloge so tudi takega značaja, 
da jih lahko uspešno rešuje le ožje telo izvršnega sveta (npr. izdajanje odločb 
v upravnem postopku ali odločanje o drugih individualnih zadevah). 

Zakon sam odpira glede tega le možnosti za samo organizacijo izvršnega 
sveta in konkretno ne določa nobenih takih teles, ker bi sicer le zaviral nujno 
organizacijo in funkcionalno avtonomijo izvršnega sveta; to toliko bolj, ker 
gre za nov stil dela, ki ga bo do kraja izoblikovala poznejša praksa. 

IV. 

Zakon mora seveda precizirati tudi nekatera vprašanja, ki se tičejo samega 
sestava izvršnega sveta in osebnega položaja posameznih njegovih članov (II. po- 
glavje). Predlog izhaja iz določil ustavnih amandmajev, da skupščina ob izvo- 
litvi članov izvršnega sveta imenuje republiške sekretarje, ki bodo vodili posa- 
mezne republiške sekretariate; obenem pa dopolnjuje to ureditev z določbo, da 
skupščina ob tej priliki — na predlog predsednika izvršnega sveta — določi 
število članov izvršnega sveta, imenuje pa tudi enega ali več podpredsednikov 
izvršnega sveta in pa njegovega sekretarja. 

Zakon vsebuje v tem poglavju še nekatere določbe o pravicah in dolžnostih 
članov izvršnega sveta — posebej za predsednika in podpredsednike. Posebej 
zavezuje člane izvršnega sveta na vzajemno odgovornost pri izvajanju enotne 
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politike na posameznih področjih, ki jih vodijo. Glede na to, da člani izvršnega 
sveta po ustavnih amandmajih niso več poslanci, je potrebna v zakonu posebna 
določba o njihovi pravici do nadomestila za opravljanje funkcije ter o pravici 
do uporabe prometnih sredstev in povračil za službena potovanja. Zakon raz- 
členjuje tudi načelo o imuniteti članov izvršnega sveta, ki ga uveljavljajo 
ustavni amandmaji, in ga konkretizira podobno kot velja za poslance po 
182. členu ustave SR Slovenije. 

V. 

V poglavju o sekretariatih izvršnega sveta (V. poglavje) in v poglavju 
o strokovnih službah izvršnega sveta (VII. poglavje) ni bistvenih novosti, razen 
deloma spremenjena formulacija, ki opredeljuje delovno področje sekretariata 
za informacije. Nova opredelitev delovnega področja sekretariata za informacije 
je v skladu z novo organizacijo republiške uprave, ki je s svojimi predstojniki 
vključena v izvršni svet, zaradi česar odpade potreba oz. možnost, ki jo je 
nakazovala dosedanja formulacija, da imajo upravni organi svoje informacijske 
službe. Razen tega narekuje novi položaj republike, da prevzema obstoječa 
informacijska služba tudi obveznost, da skrbi za informiranje tujine o SR 
Sloveniji. 

Novi položaj republike se končno izraža tudi v formiranju službe za med- 
narodno sodelovanje, ki naj bi ga opravljal poseben urad v izvršnem svetu. 
Republika neobhodno potrebuje posebno strokovno službo za področje medna- 
rodnega sodelovanja, in sicer ne samo zaradi tega, ker je po XXXV. ustavnem 
amandmaju k zvezni ustavi pritegnjena h kreiranju zunanje politike federacije, 
ampak tudi sicer iz neposrednih lastnih potreb glede na že doslej močno razvito 
sodelovanje s sosednimi in drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. 
Ta urad naj bi opravljal tudi zadeve v zvezi s slovensko narodno skupnostjo 
v zamejstvu, razen tega pa tudi zadeve izseljencev, kolikor ne spadajo po svoji 
vsebini v posamezen upravni resor. 

V drugem odstavku 29. člena je dana možnost izvršnemu svetu, da ustanovi 
še druge sekretariate in urade. V osnutku zakona je naveden samo urad za 
mednarodno sodelovanje; sedanji drugi uradi izvršnega sveta bodo po spre- 
jetju zakona o izvršnem svetu odpravljali oziroma bodo prišli v sestav drugih 
republiških organov. Tako bo urad za prošnje in pritožbe vključen v strokovne 
službe skupščine SR Slovenije, urad za narodnosti preide s svojimi nalogami 
v urad za mednarodno sodelovanje, urad za proučevanje organizacije in delov- 
nih metod v javni upravi pa bo z novo organizacijo republiške uprave prešel 
v sestav republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo, s čimer se 
bodo v skladu s pristojnostmi tega sekretariata naloge na področju organizacije 
uprave koncentrirale v navedenem sekretariatu. 

VI. 

Zakon ne vsebuje nobenih določb o razmerjih med izvršnim svetom in 
skupščino — razen načelne v 5. členu. Pravna analiza že obstoječih norm pa 
tudi praksa namreč kažeta, da so ta razmerja razmeroma izčrpno in zadovoljivo 
urejena v sami ustavi, vključno z novimi amandmaji, ter v poslovniku skup- 
ščine. Vprašanja, ki se tičejo nastopanja izvršnega sveta v skupščini ter uve- 
ljavljanja njegove odgovornosti nasproti skupščini, je uredil poslovnik skupščine 
v 23. do 32. členu (poslanska vprašanja in odgovori nanje) ter v 165. do 
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186. členu (sodelovanje izvršnega sveta v skupščini, njegovo predstavljanje in 
poročanje v skupščini, uveljavljanje odgovornosti izvršnega sveta). Nekatera 
najbolj bistvena vprašanja iz okvira teh odnosov prihajajo sedaj v ustavne 
amandmaje, ker so ustavnega značaja (vprašanje postavljanja zaupnice izvrš- 
nemu svetu). Teh določb ne bi kazalo še nadalje z zakonom razčlenjevati ali 
dopolnjevati tudi zaradi tega, ker bo naslednja faza ustavnih sprememb zajela 
prav skupščinski sistem in s tem morda tudi ta razmerja. 

Prav zaradi tega bo predloženi zakon o izvršnem svetu nujno le prehodnega 
značaja. Tako nadaljnje ustavne izpopolnitve kakor tudi praksa, ki se bo izva- 
jala na podlagi pravkar sprejetih amandmajev in tega zakona, bodo po vsej 
verjetnosti zahtevale tudi izpolnitev predmetne zakonske materije v sorazmerno 
kratkem roku. 

POROČILA 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
je na seji dne 8. februarja 1972 obravnaval osnutek zakona o izvršnem svetu 
skupščine SR Slovenije, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Uvodoma so člani odbora poudarili, da je zakon o izvršnem svetu potreben 
in da je treba osnutek zakona obravnavati po skrajšanem postopku s skrajša- 
njem rokov, ker se z njim uresničujejo spremembe, ki so jih vnesli v obstoječo 
ureditev amandmaji k zvezni ustavi in amandmaji k ustavi SR Slovenije. 

Soglasno je bilo izraženo mnenje, da mora izvršni svet ostati politično- 
izvršilni organ skupščine, da njej odgovarja za izvrševanje politike, s tem zako- 
nom pa dobiva nekatere nove naloge in nova pooblastila, kar povečuje njegovo 
odgovornost nasproti skupščini. 

V podrobni razpravi pa so člani odbora imeli naslednje pripombe: 
K 22. členu: Odnos predstavnika v medrepubliških komitejih, ki ni 

član izvršnega sveta, ni povsem jasno opredeljen. Vnesti je treba določbo, ki 
bolj konkretizira odgovornost predstavnikov v medrepubliških komitejih 
nasproti izvršnemu svetu, zlasti pa tistih predstavnikov, ki niso člani izvršnega 
sveta. 

K 27. členu : Izraženo je bilo mnenje, da bi morali predstavniki repu- 
blike v medrepubliških komitejih po vsaki seji obvestiti o sklepih tudi vse ostale 
slovenske poslance v zvezni skupščini in ne samo člane delegacije v zboru 
narodov. Jasno je namreč, da morajo biti o sklepih, ki so bili sprejeti v med- 
republiških komitejih, obveščeni vsi slovenski poslanci zvezne skupščine, saj 
se bodo v medrepubliških komitejih obravnavala vprašanja vseh področij druž- 
benega življenja. 

Končno je bilo izraženo mnenje, da bi morali verjetno v poslovnik skupščine 
SR Slovenije vnesti določbo o tem, da je mandator za sestavo izvršnega sveta 
dolžan na seji republiške skupščine pred volitvijo izvršnega sveta predložiti 
programsko usmeritev izvršnega sveta. To je bila že do sedaj redna praksa, 
čeprav konkretne določbe nista vsebovala niti poslovnik republiške skupščine 
niti zakon o izvršnem svetu. 

Kot poročevalec na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora 
Martin Košir. 

Št.: 0207-6/72 

Ljubljana, 9. 2. 1972 
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
3. februarja 1972 obravnavala osnutek zakona o izvršnem svetu skupščine SR 
Slovenije, ki ga je predložil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela načelnih pripomb. 
V razpravi po členih je komisija sprejela naslednja mnenja, pripombe in 

predloge: 
K 2. členu: V zvezi z opredelitvijo v 4. alinei prvega od- 

stavka, da izvršni svet sprejema tudi politične ukrepe, je komi- 
sija menila, da tega ni treba posebej poudarjati, ker so vsi ukrepi izvršnega 
sveta politično-izvršilnega značaja. 

K 6. členu : Po mnenju komisije zadošča le prvi del besedila drugega 
odstavka, to je, da izvršni svet obvešča javnost o svojem delu. 

Nadaljnje besedilo tega odstavka namreč le pojasnjuje v podrobnostih, 
o čem obvešča izvršni svet javnost, kar pa je že zajeto v določbi, da izvršni 
svet obvešča javnost o svojem delu. Podrobnejše določbe pa sodijo v poslovnik 
izvršnega sveta. . 

K 10. členu: Komisija je menila, da med naloge sekretarja izvršnega 
sveta sodi tudi naloga oziroma skrb za to, da je tudi skupščina SR Slovenije 
obveščena o delu medrepubliških komitejev. 

Zato naj bi se prvi odstavek v četrti vrsti med besedama »svet« 
in »in« dopolnil še z besedilom »skupščina SR Slovenije«. 

K 12. členu : Ker po tretjem odstavku 9. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 51-287/71) lahko obdržijo poslanci skupščine SR Slovenije, ki so 
izvoljeni za predsednika ali za člane izvršnega sveta, sedanji poslanski mandat 
do njegovega izteka, je komisija opozorila, da se za te člane izvršnega sveta 
v zvezi z uživanjem imunitete uporabljajo tudi določbe 182. člena ustave SR 
Slovenije. 

K 31. členu : Zaradi tega, da se jasno razmeji pravica sekretariata za 
zakonodajo, da prejme zakonske akte v vsaki fazi zakonodajnega postopka, od 
njegove obveznosti, da mora dati k osnutku oziroma predlogu zakona mnenje 
glede njegove skladnosti z ustavo in s pravnim sistemom, naj predlagatelj 
določbo tega člena pri sestavi zakonskega predloga v tem smislu preoblikuje. 

Št.: 0207-6/72 

Ljubljana, 3. 2. 1972 

PREDLOG 

za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 10. alinee 2. točke amandmaja LI k ustavi SR Slovenije ter po 
sklepu svoje seje z dne 1. februarja 1972 predsedstvo skupščine SR Slovenije 

predlaga 

skupščini SR Slovenije, da za mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine 
SR Slovenije izvoli Staneta Kavčiča, dosedanjega predsednika izvršnega 
sveta. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po določbah amandmajev LI in Lil k ustavi SR Slovenije voli skupščina 
SR Slovenije predsednika izvršnega sveta na predlog predsedstva skupščine SR 
Slovenije po poprej opravljenem postopku v Socialistični zvezi delovnega ljud- 
stva Slovenije. Skladno s tem je izvršni odbor republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije na seji dne 28. decembra 1971 sprejel 
sklep o predlaganju možnih kandidatov za predsednika izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije. Po poprejšnjih posvetovanjih v republiških vodstvih druž- 
benopolitičnih organizacij je bil na skupni seji izvršnega odbora republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva in koordinacijskega odbora 
za kadrovska vprašanja dne 10. januarja 1972 sprejet predlog, naj bi sedanji 
predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič to funkcijo opravljal še naprej. Pred- 
log je dobil podporo v ustreznih občinskih organih Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije. Predsedstvo in izvršni odbor republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije sta nato na skupni seji dne 24. 1. 1972 
sklenila predlagati predsedstvu skupščine SR Slovenije, naj predloži skupščini 
SR Slovenije kot kandidata za predsednika izvršnega sveta Staneta Kavčiča. 

Predsedstvo skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 1. februarja 1972 
obravnavalo sklep predsedstva in izvršnega odbora republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije ter poročilo predsedstva republiške 
konference SZDL Slovenije o predlaganju možnih kandidatov za predsednika 
izvršnega sveta ter sklenilo predlagati skupščini SR Slovenije, da za manda- 
tarja za sestavo izvršnega sveta izvoli Staneta Kavčiča, dosedanjega predsed- 
nika izvršnega sveta in mu s tem poveri mandat za sestavo novega izvršnega 
sveta. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 1. točke amandmaja Lil v zvezi 
s VII. amandmajem k ustavi Socialistične republike Slovenije in tretje alinee 
152. člena ustave Socialistične republike Slovenije je republiški zbor skupščine 
SR Slovenije na predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev man- 
datarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ter na predlog man- 
datarja za izvolitev članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije na podlagi 
mnenja komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja in potem, 
ko je dobil mnenje zborov delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije, sprejel 

ODLOK 
o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta 

skupščine Socialistične republike Slovenije 

I. 

Da se sestava izvršnega .sveta skupščine SR Slovenije uskladi z ustavnim 
amandmajem Lil k ustavi SR Slovenije, se razrešijo dosedanji predsednik, 
podpredsedniki in vsi člani izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. 
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II. 

Za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije se izvoli Stane 
Kavčič. 

Za člane izvršnega sveta skupščine SR Slovenije se izvolijo: 
1. Tomaž B i z a j 1 
2. Marjan Dolenc 
3. Jože Florjančič 
4. Pavel Gantar 
5. dr. France Hočevar 
6. Janez Kocijančič 
7. Franc K o č e v a r 
8. dr. Aleksandra Kornhauser 
9. Boris M i k o š 

10. Jože N ovinšek 
11. Marjan Orožen 
12. Franc Razdevšek 
13. Bojan S k r k 
14. Miloš S u 1 i n 
15. Zora T o m i č 
16. Tone Tribušon 
17. Franjo Tur k 
18. Milovan Zidar 

III. 

Izmed izvoljenih članov izvršnega sveta skupščine Socialistične republike 
Slovenije se imenujejo za podpredsednike: 

dr. France Hočevar 
Tone Tribušon 
dr. Aleksandra Kornhauser. 

IV. 

Izmed izvoljenih članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije se ime- 
nujejo: 

Tomaž B i z a j 1, za republiškega sekretarja za prosveto in kulturo; 
Marjan Dolenc, za republiškega sekretarja za gospodarstvo; 
Jože Florjančič, za republiškega sekretarja za finance; 
Pavel Gantar, za republiškega sekretarja za delo; 
Franc Kočevar, za republiškega sekretarja za narodno obrambo; 
Boris M i k o š , za republiškega sekretarja za urbanizem; 
Jože Novinšek, za direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje; 
Marjan Orožen, za republiškega sekretarja za notranje zadeve; 
Bojan Skrk, za republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo; 
Zora T o m i č , za republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo; 
Franjo Tur k, za sekretarja izvršnega sveta; 
Milovan Zidar, za republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo. 

St.: 0207-1/72 



Priloge 789 

PREDLOG ODLOKA 

o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene 
pogodbe za realizacijo posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj 

za izgradnjo dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega 
projekta »Bernardin-« — Piran 

I. 

Za ureditev razmerij med SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo, ki izvirajo iz 
pogodbe o posojilu med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj za izgradnjo petega projekta cest (podpisane 18. junija 1971 v Washing- 
tonu) in iz pogodbe o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj za zgraditev turističnega projekta »Bernardin« — Piran 
(podpisane 18. junija 1971 v Washingtonu), sklene republiški sekretar za finance 
v imenu SR Slovenije s SFR Jugoslavijo naslednje pogodbe oziroma sporazume: 

1. subsidiarno posojilno pogodbo (peti projekt cest); 
2. sporazum o prenosu posojila (peti projekt cest); 
3. pogodbo o prevzemu materialnih in finančnih obveznosti (peti projekt 

cest); 
4. pogodbo o prevzemu materialnih in finančnih obveznosti (turistični pro- 

jekt »Bernardin« — Piran). 

II. 

Republiški sekretar za finance sklene s cestnim skladom SRS, Emono Ljub- 
ljana in občino Piran pogodbe, s katero se uredi način uporabe posojila za peti 
projekt cest, način izvedbe aneksa 1 k pogodbi o garanciji med SFR Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za zgraditev turističnega projekta 
»Bernardin« — Piran ter določijo regresni zahtevki SR Slovenije do investi- 
torjev objektov oziroma uporabnikov posojila, če bi morala SR Slovenije plačati 
kakšne obveznost SFR Jugoslaviji po pogodbah iz I. točke tega odloka. 

III. 

Republiški sekretar za finance se je pri sklepanju pogodb iz prve točke tega 
odloka dolžan držati osnutkov pogodb, ki so bili predloženi skupščini hkrati 
s predlogom tega odloka, ter pripomb, ki so bile k osnutkom dane med razpravo 
v skupščini. 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev 

Na podlagi sedemnajste alinee 135. člena, pete alinee 152. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije ter II. in VII. amandmaja k ustavi Socialistične 
republike Slovenije je republiški zbor skupščine Socialistčne republike Slovenije 
sprejel 
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ODLOK 
o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev 

Zaradi prevzema drugih dolžnosti se razrešijo: 
Slavko B o h a n e c , republiški sekretar za prosveto in kulturo; 
Silvester G o r e n c , republiški sekretar za notranje zadeve in 
Andrej Levičnik, republiški sekretar za gospodarstvo. 

OBRAZLOŽITEV 

Amandma Lil k ustavi SR Slovenije je spremenil sestavo izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije v tem smislu, da se izmed članov IS imenuje republiške 
sekretarje, ki vodijo posamezne republiške sekretariate. S tem se spremeni status 
dosedanjih republiških sekretarjev. 

Komisija za volitve in imenovanja na podlagi II. amandmaja k ustavi SR 
Slovenije v tej zvezi predlaga republiškemu zboru, da se zaradi prevzema drugih 
dolžnosti razrešijo: Slavko Bohanec, republiški sekretar za prosveto in kulturo; 
Silvester Gorenc, republiški sekretar za notranje zadeve in Andrej Levičnik, 
republiški sekretar za gospodarstvo. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina 
SR Slovenije v založniški svet Državne založbe Slovenije 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in 11. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slo- 
venije je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina 

SR Slovenije v založniški svet Državne založbe Slovenije 

V založniški svet Državne založbe Slovenije se imenujejo: 
dr. Jože Goričar, redni profesor, pravne fakultete univerze v Ljubljani; 
Marjan Lah, predsednik Zveze delavskih univerz Slovenije; 
Boris L i p u ž i č , direktor zavoda za šolstvo SR Slovenije; 
Zdenko Lovec, urednik izdaje Primorske novice, Koper; 
Vlado Novak, ravnatelj študijske knjižnice, Celje; 
Majda Stanovnik-Blinc, prevajalka, Kumanovska 1, Ljubljana; 
Tone Svetina, pisatelj, Mlinska 10, Bled; 
Avgust V i ž i n t i n , ravnatelj delavske knjižnice, Ljubljana. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predstavnikom družbene skupnosti, ki jih je imenovala skupščina SR Slo- 
venije v založniški svet Državne založbe Slovenije, poteče mandatna doba 
29. decembra 1971. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
20. decembra 1971 razpravljala o kandidatih za predstavnike družbene skup- 
nosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v založniški svet Državne založbe 
Slovenije. Na podlagi razprave daje komisija za volitve in imenovanja v pred- 
logu odloka navedene kandidate prosvetno-kulturnemu zboru v mnenje in 
republiškemu zboru skupščine SR Slovenije v sprejem. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v nekatere svete 
raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organizacij, 

ki delegirajo svojega predstavnika v te svete 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije in na podlagi 16. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, 
št. 26-148/70) je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v nekatere svete 

raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organizacij, 
ki delegirajo svojega predstavnika v te svete 

I. 

1. V svet inštituta za geodezijo in fotogrametrijo v Ljubljani se imenuje: 
Janez Rejic, diplomirani inženir gradbeništva, vodja oddelka zavoda 

za vodno gospodarstvo Slovenije. 
2. Po enega predstavnika delegirata: 
Geodetska uprava SR Slovenije; 
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo univerze v Ljubljani. 

II. 

1. V svet inštituta Milan Vidmar se imenujeta: 
Žarko G e r m e k , diplomirani ekonomist, tajnik sveta za energetiko, 

gospodarska zbornica SR Slovenije; 
Anton Kosi, diplomirani elektroinženir, vodja službe za izgradnjo in 

razvoj savske elektrarne, Ljubljana. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
Slovenska, akademija znanosti in umetnosti; 
univerza v Ljubljani; 
gospodarska zbornica SR Slovenije. 
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m. 

1. V svet veterinarskega zavoda SR Slovenije se imenuje: 
dr. Karel G o š 1 e r , diplomirani veterinar, glavni republiški veterinarski 

inšpektor. 
2. Po enega predstavnika delegirajo: 
biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani; 
zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo; 
gospodarska zbornica SR Slovenije; 
skupnost veterinarskih zavodov; 
agrokombinat Emona, Ljubljana; 
KIK Pomurka, Murska Sobota. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji prosvetno- 
kulturnega zbora dne 14. julija 1970 sprejela zakon o raziskovalni dejavnosti. 
Po določbah 16. člena tega zakona sodelujejo v svetu raziskovalnega zavoda kot 
predstavniki družbene skupnosti predstavniki ustanovitelja in predstavniki 
zainteresiranih organizacij in organov, ki se določijo z aktom o ustanovitvi 
zavoda. 

Predstavnikom družbene skupnosti v svetu inštituta za geodezijo in foto- 
grametrijo v Ljubljani, elektroinštituta Milan Vidmar in veterinarskega zavoda 
Slovenije je potekla mandatna doba. Ker zakon o raziskovalni dejavnosti še ni 
sprejet, je komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja na seji 
dne 20. decembra 1971 razpravljala o kandidatih za predstavnike družbene 
skupnosti v svete navedenih zavodov in o delovnih in drugih organizacijah, ki 
naj bi delegirale svojega predstavnika v te svete. Na podlagi razprave daje 
komisija za volitve in imenovanja predlog odloka o imenovanju predstavnikov 
družbene skupnosti v nekatere svete raziskovalnih zavodov in o določitvi delov- 
nih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v te svete, pristoj- 
nim zborom skupščine SR Slovenije v obravnavo in odločanje. 

PREDLOG ODLOČBE 

s katero se daje soglasje k imenovanju direktorja 
vodogradbenega laboratorija v Ljubljani 

Na podlagi 17. alinee 135. člena, 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in v zvezi z II. amandmajem k ustavi Socialistične republike 
Slovenije ter na podlagi 18. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list 
SRS, št. 26-148/70) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora 

ODLOČILA : 

Svetu vodogradbenega laboratorija v Ljubljani se daje soglasje k imeno- 
vanju Otmarja Colariča, diplomiranega gradbenega inženirja, do sedaj vodjo 
oddelka za industrijske raziskave v vodogradbenem laboratoriju v Ljubljani, 
za direktorja vodogradbenega laboratorija v Ljubljani. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 18. člena zakona o raziskovalni dejavnosti imenuje direktorja 
svet raziskovalnega zavoda v soglasju z ustanoviteljem. V skladu s citiranim 
zakonom predlaga svet vodogradbenega laboratorija v Ljubljani skupščini SR 
Slovenije kot ustanovitelju, da izda soglasje k imenovanju Otmarja Colariča, 
diplomiranega gradbenega inženirja, za direktorja vodogradbenega laboratorija 
v Ljubljani. 

Otmar Colarič je bil rojen 16. 9. 1917 v Malem Mraševem. Na fakulteti za 
gradbeništvo je diplomiral leta 1949. Od leta 1950 do leta 1953 je bil strokovni 
sodelavec oziroma vodja oddelka za industrijske raziskave pri tehnični visoki 
šoli, od decembra 1955 dalje znanstveni sodelavec oziroma vodja oddelka za 
industrijske raziskave v vodogradbenem laboratoriju v Ljubljani. Napisal je 
vrsto znanstvenih in strokovnih del. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da 
skupščina SR Slovenije da soglasje k imenovanju Otmarja Colariča, diplomira- 
nega gradbenega inženirja, za direktorja vodogradbenega laboratorija v Ljub- 
ljani. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi podpredsednika in člana odbora za prosveto in kulturo 
republiškega zbora skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 9. člena odloka o ustanovitvi stalnih odborov republiškega 
zbora skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 17-133/169) je republiški zbor 
skupščine SR Slovenije sprejel 

ODLOK 
o izvolitvi podpredsednika in člana odbora za prosveto in kulturo 

republiškega zbora skupščine SR Slovenije 

V odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
se izvolita: 

za podpredsednika: Ivan Ahlin; 
za člana: Vlado G o r i š e k. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški zbor skupščine SR Slovenije je obvestil komisijo za volitve in 
imenovanja, da je na seji republiškega zbora skupščine SR Slovenije dne 
9. 9. 1971 ugotovil, da je poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije 
Cene Matičič odstopil in da mu je dne 9. 9. 1971 prenehal poslanski mandat. 

Cene Matičič je bil podpredsednik odbora za prosveto in kulturo republi- 
škega zbora skupščine SR Slovenije. 

S smrtjo poslanca Igorja Janharja, ki je bil član odbora za prosveto in 
kulturo, se je izpraznilo mesto v tem odboru. 
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Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
9. 2. 1972 razpravljala o kandidatih za podpredsednika in člana odbora za pro- 
sveto in kulturo ter na podlagi razprave predlaga republiškemu zboru skup- 
ščine SR Slovenije, da izvoli za podpredsednika odbora za prosveto in kulturo 
Ivana Ahlina, predsednika skupščine občine Grosuplje, in za člana odbora za 
prosveto in kulturo Vlada Goriška, sekretarja komiteja občinske konference 
ZK 2alec. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici 
ter okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Mariboru 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni 
list SRS, št. 20-220/65) ter v zvezi s 6. in 8. členom zakona o gospodarskih sodi- 
ščih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona 
o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina SR Slo- 
venije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici 

ter okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Mariboru 

Za sodnike okrožnega sodišča v Ljubljani se izvolijo: 
Janez Gruden, sodnik občinskega sodišča Grosuplje; 
Franc Letonja, sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Marija Lulik-Peternel, sodnica občinskega sodišča I v Ljubljani; 
Dušan Orel, sodnik občinskega sodišča v Kamniku; 
Ana Pogač ni k-Komar, sodnica občinskega sodišča I v Ljubljani. 

Za sodnika okrožnega sodišča v Mariboru se izvolita: 
Božidar Pajenk, sodnik občinskega sodišča v Ptuju; 
Franjo Ves en jak, sodnik občinskega sodišča v Mariboru. 

Za sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici se izvoli: 
Borut Deisinger, sodnik občinskega sodišča v Novi Gorici. 

Za sodnike okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani se izvolijo: 
Albin Podjaveršek, sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Uroš Potkonj ak, sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Francka Strmole-Hlastec, tajnik, strokovni sodelavec na Višjem 

gospodarskem sodišču v Ljubljani. 

Za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru se izvolita: 
Mira K i r b i š , sodnica občinskega sodišča v Mariboru; 
Viktor Planinšec, sodnik občinskega sodišča v Mariboru. 
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OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 17. no- 
vembra 1971 razpisala prosta sodniška mesta in sicer: pet prostih mest sodnikov 
pri okrožnem sodišču v Ljubljani; dva prosta mesta sodnikov pri okrožnem 
sodišču v Mariboru; prosto mesto sodnika pri okrožnem sodišču v Novi Gorici; 
tri prosta mesta sodnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani in 
dva prosta mesta sodnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru. 

V predpisanem roku so se prijavili na razpisana prosta sodniška mesta 
naslednji kandidati: 

za okrožno sodišče v Ljubljani: 

Janez Gruden, sodnik občinskega sodišča Grosuplje; 
Danilo Ker tel, sodnik občinskega sodišča Grosuplje; 
Marija Kosi, zaposlena v Ljubljanski banki, Ljubljana; 
Franc Let on j a, sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Meta L u n d e r , sodnica za prekrške pri republiškem senatu za prekrške; 
Marija Lulik-Peternel, sodnica občinskega sodišča I v Ljubljani; 
Marija Metlika-Pavček, sodnica občinskega sodišča I v Ljubljani; 
Dušan Orel, sodnik občinskega sodišča v Kamniku; 
Ana P o g a č n i k - K o m a r , sodnica občinskega sodišča I v Ljubljani. 

za okrožno sodišče v Mariboru: 

Božidar Pajenk, sodnik občinskega sodišča v Ptuju; 
dr. Valter Pipan, sodnik občinskega sodišča v Mariboru; . 
Franjo V e s e n j a k , sodnik občinskega sodišča v Mariboru. 

za okrožno sodišče v Novi Gorici: 

Borut Deisinger, sodnik občinskega sodišča v Novi Gorici; 

za okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani: 

Janez Hanuš, pravnik v tovarni farmacevtskih in kemičnih izdelkov 
Lek, Ljubljana; 

Meta L u n d e r , sodnica za prekrške pri republiškem ' senatu za pre- 
krške ; 

Albin Podjaveršek, sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Uroš Potkonj ak, sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Francka S t r m o 1 e - H 1 a s t e c , tajnik, strokovni sodelavec na višjem 

gospodarskem sodišču v Ljubljani. 

za okrožno gospodarsko sodišče v Mariboru: 

Marija Babkov-Bernhard, sodnica občinskega sodišča v Mariboru; 
Slavko Božič, sodnik občinskega sodišča v Mariboru; 
Anton Brodarič, sodnik občinskega sodišča v Mariboru; 
Aleksander D o v i d i j a , sodnik občinskega sodišča v Mariboru; 
Mira Kirbiš, sodnica občinskega sodišča v Mariboru; 
Franc L e n g a r , namestnik občinskega javnega tožilca v Mariboru; 
Ludvik Pinter, sodnik občinskega sodišča v Gornji Radgoni; 
Viktor Planin š-ec, sodnik občinskega sodišča v Mariboru; 
Božidar Vidmar, namestnik občinskega javnega tožilca v Mariboru. 
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Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
je komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja dne 6. 1. 1972 
poslala vrhovnemu sodišču SR Slovenije v mnenje prijavljene kandidate na 
razpisana prosta sodniška mesta pri okrožnem sodišču v Ljubljani, Mariboru 
in Novi Gorici ter dne 10. januarja 1972 višjemu gospodarskemu sodišču v Ljub- 
ljani na razpisana prosta sodniška mesta pri okrožnem gospodarskem sodišču 
v Ljubljani in Mariboru. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je dne 20. 1. 1972 in višje gospodarsko sodi- 
šče v Ljubljani dne 3. 2. 1972 sporočilo svoje mnenje o strokovni sposobnosti 
prijavljenih kandidatov. Na podlagi tega mnenja in upoštevajoč družbenopoli- 
tične kvalitete prijavljenih kandidatov, je komisija skupščine SR Slovenije za 
volitve in imenovanja na seji dne 9. 2. 1972 razpravljala o prijavljenih kandi- 
datih na razpisana prosta sodniška mesta. 

Komisija za volitve in imenovanja je bila v vseh primerih enakega mnenja 
kot vrhovno sodišče SR Slovenije oziroma višje gospodarsko sodišče v Ljub- 
ljani, le v primeru prijavljenih kandidatov na dve prosti sodniški mesti pri 
okrožnem sodišču v Mariboru pa se mnenje komisije za volitve in imenovanja 
razhaja z mnenjem vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije podpira kandidaturo dr. Valterja Pipana 
in Franja Vesenjaka. Zaradi večje družbenopolitične aktivnosti Božidarja Pa- 
jenka, sodnika občinskega sodišča v Ptuju, je komisija za volitve in imenovanja 
na podlagi obširne razprave zavzela stališče, da predlaga Božidarja Pajenka 
kot kandidata za sodnika okrožnega sodišča v Mariboru. 

Komisija za volitve in imenovanja daje v predlogu odloka navedene kan- 
didate za sodnike okrožnega sodišča v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici ter 
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Mariboru republiškemu zboru 
skupščine SR Slovenije v razpravo in izvolitev. 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnika porotnika višjega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije in 6. člena zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 20-221/65) ter 53. člena zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, 
št. 7-83/65) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o razrešitvi sodnika porotnika višjega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani 

dr. Jože B o n c e 1 j se razreši dolžnosti sodnika porotnika višjega gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani. 
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OBRAZLOŽITEV 

Višje gospodarsko sodišče v Ljubljani je poslalo dne 20. 12. 1971 komisiji' 
skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja dopis, s katerim obvešča 
komisijo, da prof. dr. Jože Boncelj želi, da se razreši dolžnosti sodnika porot- 
nika pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
9. 2. 1972 razpravljala o razrešitvi prof. dr. Jožeta Bonclja dolžnosti sodnika 
porotnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Na podlagi razprave komi- 
sija predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da razreši prof. 
dr. Jožeta Bonclja dolžnosti sodnika porotnika višjega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije in v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih 
(Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 

I. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Celju ima 54 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Anton A r n š e k , delovodja transporta, tovarna celuloze in papirja D juro 

Salaj, Krško; 
Manfred Bel cer, računovodja, Toper, tovarna perila, konfekcije, pre- 

šitih odej in pletenin, Celje; 
Ivanka Cankar, računovodja, gostinsko podjetje Ojstrica, Celje; 
Ludvik Cvirn, tehnolog delovnih postopkov, konfekcija Lisca, Sevnica; 
Majda Erjavec, računovodja, servis za popravilo tehtnic Utež, Celje; 
Valter E r n s t, referent za gradbeništvo in urbanizem, skupščina občine 

Celje; 
Alojz Ferenčak, delavec v kontroli gotovih izdelkov, tovarna pohištva, 

Brežice; 
Franjo Ferlin, vodja obrata kleparstvo, kotlarstvo in vodovod, spe- 

cializirano podjetje za industrijsko opremo Krško; 
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Mirko Firer, steklobrusileC, steklarna Boris Kidrič, Rogaška Slatina; 
Franjo F li ser, trgovski delavec, trgovsko podjetje Era, Velenje, kme- 

tijski sektor; 
Marjan Gaberšek, vodja delovne enote, komunalno obrtni center 

Velenje; 
inž. Bogo Hasenbihel, vodja komercialno-tehničnega sektorja, lesno 

industrijsko podjetje Slovenske Konjice; 
Kristian Hrastel, vodja splošnega sektorja, rudnik lignita Velenje; 
Jožica Iiranči č, delovodja pralnice, zdravilišče Rogaška Slatina; 
Jože Jakše, komercialist, Prevozništvo, Celje; 
Vlado Ju rak, šef oddelka dolgoročnih poslov, Ljubljanska banka, po- 

družnica Celje; 
Milan Kavčič, delovodja, EMO, emajlirnica, metalna industrija, orod- 

jarna, Celje; 
Viktor Knez, oddelkovodja, tovarna gospodinjske opreme Gorenje, 

Velenje; 
Franc Kokot, šef kadrovske službe, železniško transportno podjetje 

Maribor, prometna sekcija Celje; 
Zlata Koprivnik, pomočnik direktorja finančno-računskega sektorja, 

kovaška industrija kovanega orodja Zreče; 
Cirila K o r b a r , komercialno-obračunski referent, Tehno-Mercator, 

Celje; 
Miroslav Kramberger, pomočnik tkalskega mojstra, industrija vol- 

nenih izdelkov Volna, Laško; 
Zlatko K u n s t, vodja poslovne enote, Hmezad, Žalec, poslovna enota 

Imeno; 
Vinko K u z m a n , projektant-statik, gradbeno-industrijsko podjetje 

Ingrad, Celje; 
Leon Lazar, pomočnik načelnika oddelka za zdravstveno zavarovanje, 

komunalni zavod za socialno zavarovanje Celje; 
Štefan Lojen, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje Jelša, Šmarje pri 

Jelšah, poslovalnica Buče; 
inž. Vinko Mastnak, obratovodja, kmetijski kombinat Šentjur pri 

Celju, delovna enota Slom, Uniše, Ponikva; 
Ivan Melik, črkostavec-obratovodja, Aero, Celje, obrat Cetis; 
Maksimiljan Mule j , trgovski delavec v prodaji, Libela, tovarna tehtnic, 

Celje; 
Drago M ur o vi č, tajnik organov upravljanja, Cinkarna-metalurško 

kemična industrija, Celje; 
Franjo Novak, komercialist, Savinja, lesnoindustrijski kombinat, Celje; 
Franc O c vir k, delovodja ekspedita, združeno podjetje slovenske žele- 

zarne, železarna Store; 
Henrik Omerzu, skladiščnik tekstila, trgovsko podjetje Krka, Brežice; 
Justin P a c e k , vodja delovne enote strojne postaje, Agrokombinat, trgov- 

sko in proizvodno podjetje, Krško; 
Andrej P a v č i č , cenilec I. imovinskega sklada, zavarovalnica Sava, 

Celje; 
Janez Pešec, šef prodaje na drobno, Merx, trgovsko in proizvodno pod- 

jetje j, Celje; 
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Alojz P i n t e r , trgovski oddelkovodja, Tkanina, trgovsko podjetje na 
drobno in debelo, Celje; 

Jožica P i n t e r , višji kontrolor, služba družbenega knjigovodstva, podruž- 
nica Žalec; 

Rudi Požar, upravitelj, splošna bolnišnica Brežice; 
Jožica Rečnik, računovodja, Merx, trgovsko in proizvodno podjetje, 

Celje, sektor Šentjur; 
Jože Rogl, tkalski mojster, tekstilna tovarna Prebold; 
Jože S a d a r , pomočnik šefa komerciale, pivovarna Laško; 
Vinko Soderžnik, vodja skladišča surovih kož Konus, industrijski 

kombinat, Slovenske Konjice; 
Branko Stamejčič, strokovni delavec za prodajo, Kovinotehna, vele- 

trgovina s tehničnim blagom izvoz-uvoz, Celje; 
Anton Toman, delavec-pospeševalec, DE kooperacija, Hmezad, Žalec; 
Drago Ulaga, strojni ključavničar, Sip, strojno industrijsko podjetje, 

Šempeter; 
Nada Uršič, računovodja, zdravstveni dom Celje; 
Franc V a 11 e , vodja plansko-analitske službe, gozdarstvo in lesna indu- 

strija Nazarje; 
Franc V e s e 1 i č , nadzorni medicinski tehnik, splošna bolnišnica Brežice; 
Alojz Volarič, vodja proizvodnje, Kovinarska, Krško; 
Stanislav Vovk, mizar, Stilles, tovarna stilnega pohištva in notranje 

opreme, Sevnica; 
Franc V r b n j a k , mehanik-kontrolor mehanizacije, gradbeno-industrij- 

sko podjetje Ingrad, Celje; 
Antonija Zatler, vodja splošne službe, Plinarna-vodovod, Celje; 
Jože Ž e v a r t, upravitelj, savinjsko-šaleški zdravstveni dom, Velenje. 

OBRAZLOŽITEV 

Sedanjim sodnikom porotnikom okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 
je potekla mandatna doba dne 9. decembra 1971. Zaradi tega pošilja predsed- 
stvo okrožnega gospodarskega sodišča v Celju komisiji skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja predlog kandidatov za sodnike porotnike. 

V zadnjih dveh mandatnih dobah je imelo okrožno gospodarsko sodišče 
v Celju 54 sodnikov porotnikov, zato predlagajo, da ostane to število tudi sedaj. 
To število bi po mnenju sodišča zadostovalo za nemoteno delo sodišča. 

Pri določitvi števila sodnikov porotnikov po posameznih občinah in gospo- 
darskih področjih je sodišče upoštevalo: število zaposlenih po občinah in posa- 
meznih panogah ter število zadev, ki jih je sodišče prejelo s posameznih pod- 
ročij v zadnjem letu. 

Med predlaganimi kandidati je 6 kandidatov, ki so bili že eno mandatno 
dobo sodniki porotniki. 

Pri izbiri kandidatov za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega sodi- 
šča v Celju so sodelovale komisije za volitve in imenovanja občinskih skupščin 
in samoupravni organi in družbenopolitične organizacije v gospodarskih orga- 
nizacijah. 

Med predlaganimi kandidati je: 
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— 15 kandidatov iz neposredne proizvodnje; 
— 21 kandidatov iz vodstvenega kadra v proizvodnji (šef oddelka, delo- 

vodja itd.); 
— 12 kandidatov je zaposlenih v upravi gospodarskih organizacij; 
— 6 kandidatov zaposlenih na področju zdravstva, šolstva, bank in social- 

nega zavarovanja; 
— 20 kandidatov z osnovnošolsko izobrazbo ter šolo za kvalificirane 

delavce; 
— 16 kandidatov s srednješolsko izobrazbo; 
— 9 kandidatov z višješolsko izobrazbo in 
— 9 kandidatov z visokošolsko izobrazbo. 
Med predlaganimi je 14 kandidatov, ki so člani delavskih svetov in drugih 

samoupravnih organov v gospodarskih organizacijah; 21 kandidatov je vklju- 
čenih v vodstvu družbenopolitičnih organizacij v občinah; 6 kandidatov odbor- 
nikov občinskih skupščin ter 3 kandidati predsedniki delavskih svetov. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala 
o predlogu kandidatov za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega sodišča 
v Celju ter na podlagi razprave daje predlog odloka o določitvi števila in izvo- 
litvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Celju republi- 
škemu zboru skupščine SR Slovenije v obravnavo in izvolitev. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
vrhovnega sodišča SR Slovenije 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, 
št. 20-220/65) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 

vrhovnega sodišča SR Slovenije 

I. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije ima 20 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Jože Biro, strojni ključavničar, tovarna kovinske opreme Primat, Mari- 

bor, obrat Lendava; 
Franc Boštjančič, upokojenec, Ljubljana, Streliška 1; 
Silvo B r g 1 e z , varnostni tehnik, rudnik svinca in topilnica Mežica; 
Peter Cesar, delovodja v skladišču lesa, tovarna celuloze in papirja 

D j uro Salaj, Krško; 
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Jože Furlan, šef obrata za proizvodnjo mesa, združeno kmetijsko 
gozdarsko podjetje Kočevje; 

dr. Bogdan Kavčič, sociolog, vodja centra za raziskovanje javnega 
mnenja, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije; 

inž. Zdravko K1 a s e k , predavatelj, višja pomorska šola, Piran; 
Rado K m e t e c , visoko kvalificirani avtomehanik, referent za pripravo 

dela, avtobusno podjetje Maribor; 
Mario M a n z o n i, visoko kvalificirani trgovski pomočnik, poslovodja 

prodajalne, Chemo, trgovsko podjetje s kemično tehničnim blagom na veliko 
in malo ter inozemska zastopstva, Ljubljana; 

dr. Rudolf Obračunč, podpredsednik republiškega odbora Zveze zdru- 
ženj borcev NOV Slovenije; 

Branko Pahor, visoko kvalificirani graver, obratovodja v kovinski delav- 
nici obrata avtoelektrika, Saturnus, kovinsko predelovalna industrija, emba- 
laža, avtooprema, Ljubljana; 

Martina Petrič, upokojenka, Novo mesto, Breg 11; 
Andreja Požar, direktor, šolski gostinski center Maribor; 
Franc Rems, strojni ključavničar, tovarna kovinskih izdelkov in livarna 

Titan, Kamnik; 
Stane Rep ar, politolog, dosedanji član izvršnega odbora republiške kon- 

ference SZDL Slovenije; 
Anton S t e f e , visoko kvalificirani ključavničar, delavnica za popravilo 

strojev, združeno podjetje Iskra, Kranj; 
Franc Tomažič , sekretar komiteja občinske konference ZK Ajdovščina; 
Andrej Z al o kar, kvalificirani delavec, žerjavovodja, združeno podjetje 

slovenske železarne, železarna Jesenice; 
Martin Zaman, strugar, strojna tovarna Trbovlje; 
Mihael 2 i 1 a v e c , modelni mizar, Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnikom porotnikom vrhovnega sodišča SR Slovenije je potekla mandatna 
doba dne 20. novembra 1971. Do sedaj je bilo pri vrhovnem sodišču SR Slo- 
venije 25 sodnikov porotnikov. Predsednik vrhovnega sodišča SR Slovenije 
predlaga, da skupščina SR Slovenije izvoli 20 sodnikov porotnikov, ker meni, 
da bi to število zadostovalo za nemoteno delo sodišča. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je v začetku 
oktobra 1971 z dopisom zaprosila nekatere komisije za volitve in imenovanja 
občinskih skupščin, da pošljejo predloge kandidatov za sodnike porotnike 
vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Od predlaganih kandidatov sta 2 kandidata, ki sta bila že eno mandatno 
dobo sodnika porotnika vrhovnega sodišča SR Slovenije, 18 kandidatov pa je 
na novo predlaganih. 

Struktura kandidatov za sodnike porotnike vrhovnega sodišča SR Slovenije 
je po zaposlitvi in šolski izobrazbi naslednja: 

— iz neposredne proizvodnje je 6 kandidatov; 
— na vodilnih delovnih mestih v neposredni proizvodnji (šef oddelka, 

delovodja itd.) je 6 kandidatov; 
— iz družbenopolitičnih organizacij so 4 kandidati; 

51 
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— iz šolstva sta 2 kandidata; 
—• 2 kandidata sta upokojenca; 
— 5 kandidatov ima visoko izobrazbo; 
— 3 kandidati imajo višjo izobrazbo; 
— s srednjo izobrazbo so trije kandidati; 
— z nižjo izobrazbo, osnovna šola ter šola za kvalificirane delavce, pa je 

9 kandidatov. 
Med predlaganimi kandidati sta 2 ženski in 18 moških. 
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala 

o predlogu kandidatov za sodnike porotnike vrhovnega sodišča SR Slovenije 
in na osnovi razprave daje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sod- 
nikov porotnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije republiškemu zboru skupščine 
SR Slovenije v obravnavo in izvolitev. 

PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča 
v Ljubljani in Mariboru 

Na podlagi 16. alinee 135. člena, 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije ter v zvezi z 12. in 20. členom zakona 'o sodiščih splošne pristojnosti 
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča 

v Ljubljani in Mariboru 
Razrešijo se: 
Andrej Jarc in Janko Vodopija dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljub- 

ljani; Milan Kosterca dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Mariboru. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 9. 12. 1971 
prejela dopis predsedstva okrožnega sodišča v Ljubljani, v katerem okrožno 
sodišče sporoča, da je Andrej Jarc, sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, 
v mesecu oktobru 1971 izpolnil pogoje za starostno pokojnino. Zato predsedstvo 
okrožnega sodišča v Ljubljani predlaga, da se Andrej Jarc razreši dolžnosti 
sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Na seji republiškega zbora skupščine SR Slovenije dne 23. in 24. 12. 1971 
sta bila izvoljena za sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije Milan Kosterca, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru in Janko Vodopija, sodnik okrožnega sodi- 
šča v Ljubljani. 

Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala 
o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani in Mariboru in na podlagi 
razprave daje predlog odloka republiškemu zboru v obravnavo. 
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decembra 1972 

v 300 izvodih 

Obseg 832 strani 

Z odločbo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo SR Slovenije, št. 421-2/72 z dne 28. 9. 
1972 je edicija oproščena temeljnega davka od prometa proizvodov. 
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